
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
7گردشگری و مناطق آزاد

سه شنبه 23 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3230 

تولید و صادرات، اصلی ترین وظیفه 
منطقه آزاد ارس در اقتصاد مقاومتی 

تفاه��م- مناطق آزاد: مدیرعامل س��ازمان 
از  تجلی��ل  همای��ش  در  ارس  آزاد  منطق��ه 
صادرکنندگان برتر این منطقه، با اش��اره به توان 
باالی ش��رکت های مس��تقر در منطقه، پتانسیل 
صادراتی ارس را بیشتر از آمارهای ارائه شده، 
عنوان کرد. محس��ن خادم عرب باغی با تقدیر 
از فع��االن عرصه تولید و ص��ادرات منطقه آزاد 
ارس، اف��زود: اولویت اصل��ی منطقه آزاد ارس، 
صادرات اس��ت و تالش شده اس��ت که اقتصاد 
و تولید ص��ادرات محور در این منطقه عملیاتی 
ش��ود. وی تصریح ک��رد: رقم ه��ای صادراتی 
منطقه آزاد ارس، قابل توجه است اما با توجه به 
پتانسیل های ارس و عزم باالی سرمایه گذاران 
این منطقه، باید به رشد چند برابری میزان کنونی 
برس��یم. عرب باغی افزود: مش��وق های جدید 
س��ازمان منطقه آزاد ارس، ب��ا هدف حمایت از 
صادرکنن��دگان صورت می گیرد و تالش داریم 
تا به صادرکنندگان نشان دهیم که ارزش زیادی 
برای فعالیت های ارزش��مند آنان قائل هستیم. 
عرب باغی با اش��اره ب��ه بازارهای هدف منطقه 
آزاد ارس، اظهار کرد: اینکه صادرکنندگان منطقه 
آزاد ارس بازارهای ارمنس��تان، ترکیه و روسیه 
را در دس��ت بگیرند، باعث افتخ��ار منطقه آزاد 
ارس اس��ت و باید فرهنگ حمایت از صادرات 
در بین تمام مردم نهادینه شود. در ادامه، معاون 
اقتصادی و س��رمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
ارس نیز اقدامات انجام ش��ده منطقه آزاد ارس 
 در ح��وزه تولی��د و ص��ادرات را موفقیت آمیز 
دانس��ت. ابراهیم باقرزاده عنوان کرد: نقش اول 
منطق��ه آزاد ارس در اقتص��اد مقاومتی، تولید و 
صادرات اس��ت و تالش های صورت گرفته در 
این زمینه موفقیت آمیز بوده اس��ت. وی افزود: 
منطقه آزاد ارس، صنعتی ترین منطقه آزاد کشور 
است و این عنوان با تالش صنعتگران حاضر در 

منطقه محقق شده است. 
باقرزاده با اش��اره به فعالیت های کارگروه 
صادرات منطقه آزاد ارس در س��ال های اخیر، 
تأکید کرد: کارگروه صادرات در سال های اخیر 
در س��ازمان منطقه آزاد ارس ایجاد ش��ده است 
ک��ه تالش می کند تا به ارتقای تکنولوژی تولید 
در منطق��ه کمک ک��رده و زمینه ه��ای افزایش 
صادرات مج��دد را فراهم کند. معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری س��ازمان منطقه آزاد ارس در 
پایان خاطرنش��ان کرد: افزایش صادرات باعث 
رفع بیکاری و ایجاد اش��تغال در کشور می شود 
و نقش افزایش صادرات در افزایش رفاه جامعه 

بسیار موثر و مهم است.

خبرنامه

 آسیب به 5 اثر تاریخی کرمانشاه
 در زلزله 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردشگری اس��تان کرمانشاه از آسیب دیدن 
پن��ج اث��ر تاریخی اس��تان در زلزل��ه 21 آبان 
خب��ر داد. جلیل باالی��ی در گفتگو با ایس��نا 
با بی��ان این  که ای��ن زلزله به آث��ار و بناهای 
 تاریخی اس��تان خس��اراتی وارد کرده، افزود: 
خس��ارت ه��ای وارد آم��ده به ای��ن پنج اثر 
تاریخ��ی اس��تان جزئی و قابل مرمت اس��ت. 
مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان کرمانش��اه آثار تاریخی 
آس��یب دیده را شامل قلعه یزدگرد در داالهو، 
زی��ج منیژه در س��رپل ذهاب و کاروانس��رای 
شاه عباس��ی، عمارت خسرو و چهار قاپی در 
شهرستان قصرشیرین عنوان کرد. باالیی اظهار 
کرد: بررس��ی  ها برای تخمی��ن میزان تخریب 
وارد ش��ده به آثار تاریخی ادامه دارد. باالیی 
افزود: خوش��بختانه اثر جهانی بیستون و تاق 

بستان هیچ آسیبی ندیده  اند.

 بازدید 33 هزار گردشگر خارجی 
از نایین 

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان نایین اظهار کرد: بیش 
از 33 هزار گردشگر خارجی از ابتدای امسال 
تا پایان مهر از بناهای تاریخی این خطه دیدن 
کردند. محمود مدنیان در گفتگو با ایرنا افزود: 
بیش��ترین ش��مار گردشگران یاد ش��ده متعلق 
به اروپا و کش��ورهای آلمان،  فرانس��ه و  ایتالیا 
اس��ت و کشورهای شرق آس��یا،  جنوب آسیا، 
 آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا در 
رده های بعدی قرار دارند. رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
نایین بیان ک��رد: مهمترین جاذب��ه های مورد 
عالقه گردشگران خارجی در شهرستان نایین، 
مسجد جامع نایین،  خانه تاریخی پیرنیا، موزه 
کویر نایی��ن،  محالت تاریخی  باب المس��جد، 
 چه��ل دخت��ران و نوآب��اد، نارین قلع��ه، بازار 
تاریخی نایی��ن،  کارگاه های عبابافی محمدیه 
و کویرهای مناطق ش��رقی شهرستان، انارک و 

چوپانان است. 
گفتنی اس��ت؛ شهرس��تان نایین در شرق 
اس��تان اصفهان و دارای بیش از هزار و 200 
اثر تاریخی شناس��ایی ش��ده اس��ت. همچنین 
صنایع دس��تی،  مناطق کویری و کوهس��تانی، 
آداب و رس��وم سنتی و بومی و حیات وحش 
در زمره اس��تعدادهای گردش��گری شهرستان 

نایین به شمار می رود.

خبرنامه

تفاهم- گروه گردشگری: نشست مشترک در 
راس��تای ارتقای همکاری  های متقابل بین آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( و اداره کل 
میراث فرهنگی اس��تان در حوزه انجام مطالعات و 
امکان سنجی با هدف توس��عه گردشگری تبریز و 
استان برگزار ش��د. آکیرا اوهارا- کارشناس ارشد 
میراث فرهنگی وگردشگری جایکا، در این نشست 
ب��ر ارتقای جایگاه تبریز در مقیاس جهانی تأکید و 
اظهار کرد: تبریز تنها یک ش��هر نیست، بلکه عضو 
تأثیرگذار کوریدور جاده ابریش��م و ورودی اروپا 
به ش��مار م��ی  رود؛ از این رو باید به شایس��تگی 
مورد معرفی قرار گیرد. وی برندس��ازی و طراحی 
برنامه  های عملی را در حوزه گردشگری و میراث 
فرهنگی مهم برش��مرد و اف��زود: تبریز به دلیل دارا 
بودن آثار ثبتی در فهرست جهانی یونسکو همچون 
بازار تبریز و قرارگیری آن در مس��یر جاده ابریشم، 
ظرفیت باالئی برای توس��عه گردشگری تاریخی و 
فرهنگی دارد. آکیرا اوهارا بیان کرد: تجزیه و تحلیل 
آماری درس��ت منابع و زیر ساخت  های موجود از 
 لح��اظ گردش��گری و میراث فرهنگی در اس��تان، 
می  تواند در شناسایی ظرفیت  های استان و در نتیجه 
اج��رای موفق پروژه  ها و معرفی اس��تان به عنوان 
یکی از مقاصد مهم گردشگری در ایران یاری رسان 

باش��د. وی ب��ر نقش پررنگ بخ��ش خصوصی در 
حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: بیشتر صنعت 
گردشگری متعلق به بخش خصوصی است و رونق 
گردشگری در گرو فعالیت و همکاری دوجانبه این 
بخش با بخش دولتی خواهد بود. اوهارا همچنین بر 
 مشارکت جامعه محلی در اجرایی کردن برنامه  های 
گردش��گری تأکید و تصریح ک��رد: آگاهی و میزان 

مش��ارکت م��ردم بوم��ی و محل��ی برای توس��عه 
گردشگری بسیار مهم است.  

در ادام��ه، مرتض��ی آبدار- مدی��رکل میراث 
فرهنگی اس��تان در این نشست یادآور شد: پیشینه 
غنی تاریخی تبریز و قرارگیری آن در مس��یر جاده 
ابریش��م، این ش��هر را به یکی مهم ترین شهرهای 
کش��ور تبدیل کرده اس��ت که همین ام��ر می  تواند 

موج��ب ایج��اد تعامالت بی��ن المللی گ��ردد. وی 
تش��ریح کرد: میراث فرهنگی استان همکاری  های 
بس��یار خوبی با مجموعه  های علمی و دانشگاهی 
 داخلی و خارجی داش��ته است و آمادگی داریم تا 
پروژه  های مشترکی را با مشارکت جایکا در حوزه 
میراث فرهنگی و گردش��گری اجرا کنیم. مدیرکل 
 میراث فرهنگی استان در ادامه با تأکید بر ظرفیت  های 
ویژه اس��تان، بی��ان کرد: منطقه ارس��باران در حال 
ثبت جهانی اس��ت و می��راث طبیعی و نیز فرهنگی 
و تاریخی منحصر به ف��ردی را در خود جای داده 
اس��ت و همچنین ش��هر تاریخی مراغه با دارا بودن 
منابع عظیم تاریخی و دیرین شناختی، می  توانند به 
عنوان پروژه  های مشترک در حوزه  های تخصصی، 
ه��دف مطالعات و همکاری  های اس��تان با جایکا 
قرار گیرند. آبدار در ادامه به جایگاه تبریز در میان 
کشورهای اس��المی به عنوان پایتخت گردشگری 
کشورهای اس��المی در س��ال 2018 اشاره کرد و 
افزود: اس��تفاده از تجارب جای��کا در حوزه  های 
مربوط به میراث فرهنگی و گردش��گری، خصوصا 
در جلب مش��ارکت ه��ای مردمی م��ی  تواند ما را 
در امر عملی کردن برنامه  های مد نظر برای س��ال 
2018 و سال  های بعد از آن به منظور تبدیل تبریز 

به یک مقصد پایدار گردشگری کمک کند.  

گردشگری؛ از رویکردهای 
اصلی منطقه آزاد کیش 

تفاهم- مناطق آزاد: مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش در نخس��تین شورای 
مش��ورتی از ل��زوم تغییرنگاه در برنامه های کیش برای برون رف��ت از رکود خبر داد. 
ابراهیم انصاری الری با بیان اینکه برگزاری این نشست ها تأثیر به سزایی در شناسایی 
راهکار برای حل مشکالت کیش دارد اظهار کرد: برای رفع رکود و معضالت اقتصادی و 
گردشگری کیش، نیازمند تغییرنگاه هستیم. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید 
بر این که کارکرد اصلی کیش گردش��گری است، توضیح داد: جزیره کیش نباید تبدیل 
به سکونت گاهی زیبا شود؛ بلکه این جزیره باید از نظرجمعیت وسکونت مشابه مناطق 
مطرح گردشگری دنیا باشد. این بدین معنا است که جزیره کیش باید محل سکونت کسانی 
باش��د که در حوزه های ارائه خدمات گردش��گری فعال هستند تا اینکه شاهد ساخت 
وس��از بی رویه مجتمع های مس��کونی و ازدیاد خانه های خالی نباشیم که جز اشغال 
اراضی ارزشمند این منطقه و بار اضافی بر خدمات دهی شهری، عایدی دیگری برای 
شهروندان کیش ندارد. انصاری الری تأکید کرد: برخی اقدامات انجام شده در کیش در 
 نگاه اول مثبت است؛ اما اگر به صورت عمقی به این موضوعات بنگریم، متوجه می شویم 
بخش دولتی نباید با موازی کاری رقیب بخش خصوصی شود. اگر قرار است امکاناتی 
برای بهره برداری شهروندان فراهم شود، باید به بخش خصوصی  واگذار شود و سپس 
تسهیالت حمایتی به شهروندان ارائه شود. قرار نیست سازمان منطقه آزاد خود به ایجاد 
امکانات و زیرس��اخت های تفریحی و گردش��گری بپردازد؛ این کار عالوه برهزینه و 

صرف وقت، مانعی در برابر بخش خصوصی است.

جذابیت های باغ ارم شیراز برای گردشگران خارجی 
باغ ارم ش��یراز که از مکان های گردشگری و ثبت ش��ده در یونسکو است، براساس شواهد همچنان یکی ازمکان های 
انتخابی گردشگران است و ادعای یک رسانه محلی که این افراد تمایلی به دیدن این باغ ندارند، رد شد. به گزارش ایرنا، شیراز 
از قدیم االیام به شهر باغ های سرسبز، گل و بلبل معروف بوده، به گونه ای که برخی از باغ های این شهر شهره جهانی دارند 
و گردشگران زیادی را از اقصی نقاط جهان به این شهر می کشانند. باغ ارم، نگین باغ های شیراز است؛ باغی که سرونازهای 
آن شهرتی جهانی دارد و به گونه ای سر به آسمان کشیده اند که گویی پنجه های پیکره تراشی ماهر آنها را بدین استواری و 
 توازن از دل زمین تا عمق آسمان تراشیده است. تلفیق هنر و معماری در کنار بهره بردن از هزاران درخت، گل و گیاه، باغ ارم 
 را ب��ه زیبای��ی چهار فصل ش��یراز تبدیل کرده، به طوری که بیننده در هر فصلی از س��ال می تواند جل��وه ای متمایز، زیبا و 
خارق العاده از این باغ را ببیند. این باغ یکی از زیباترین باغ های فارس و حتی کشور است که هرساله گردشگران داخلی و 

خارجی بسیاری را از جای جای ایران و دنیا روانه شیراز می کند.
افزایش 50 درصدی بازدیدکنندگان خارجی از باغ ارم

رئیس باغ ارم شیراز اظهار کرد: باغ ارم در سال 90 به ثبت جهانی و به عنوان نمونه باغ ایرانی در سازمان یونسکو ثبت 
شد که این اقدام توجه گردشگران خارجی را به این باغ جلب کرد. حمیدرضا ستاری به افزایش تعداد بازدیدکنندگان از باغ ارم 
بعد از ثبت جهانی این بنا تأکید کرد و افزود: بنا بر اظهارات مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اکثر 
گردشگران خارجی )حدود 90 درصد( تمایل دارند از باغ ارم شیراز بازدید کنند. وی ادامه داد: مقایسه آمار بازدیدکنندگان 
 خارج��ی از ب��اغ ارم در ش��ش ماه اول س��ال 95 و 96 خبر از افزایش چش��مگیر 50 درصدی تعداد گردش��گران خارجی 

بازدید کننده از این باغ در نیمه نخست سال جاری دارد.
رئیس باغ ارم ش��یراز اضافه کرد: جمعیت بازدید کننده های خارجی از این باغ در نیمه اول س��ال گذش��ته، 21 هزار و 
366 نفر و این آمار در شش ماه اول امسال، 32 هزار و 213 نفر بوده که نشان از افزایش 50 درصدی دارد و همچنین تعداد 
گردشگران داخلی از باغ ارم امسال 616 هزار و 59 نفر بوده که در مقایسه با تعداد مدت مشابه سال گذشته که 586 هزارو 

712 نفر بوده است، حدود پنج درصد فزونی نشان می دهد. 

استفاده از تجارب ژاپنی ها در توسعه گردشگری تبریز

متن آگهی 
احتراما در خصوص متهم سید اسماعیل قاسمی مجهول مکان دارای 
پرونده به ش��ماره بایگانی 960169 دارای وقت رسیدگی به مورخ 
1396/10/2 س��اعت 12/30 یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار منتشر و یک نسخه ی آن جهت درج در پرونده به این 

شعبه کیفری ارسال گردد. 
رئیس شعبه 102 کیفری دو مالرد- حسین هاشمی 
م الف 1446 

احتراما در خصوص اتهام س��عید کی��ا مجهول مکان دارای 
پرون��ده به بایگان��ی 922403 به وقت رس��یدگی 96/10/6 
س��اعت 9/30 در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و 

نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد. 
رئیس دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
مالرد )102 جزایی سابق(- حسین هاشمی 
م الف 1447 

احترام��ا نظر به اینکه ش��کایتی از طرف محمد حس��ین کبیری علیه 
س��عید باقریان چیمه و وحید توکلی به اتهام ش��رکت در کالهبرداری در 
کالسه پرونده به شماره فوق در شعبه 103 کیفری شهرستان مالرد وقت 
رسیدگی مورخ 96/10/2 ساعت 10 تعیین گردیده است نظریه مجهول 
مکان بودن مش��تکی عن��ه فوق مراتب احضار نامبرده برای ش��رکت در 

جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت گردد. 
معاون قضایی و دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 مالرد- آرش ناصر پیرسرائی 

م الف 1448 

در خصوص پرونده کالسه 638/5/96 با دادخواست تقدیمی بانو ام البنین 
قاسمی به طرفیت همسرشان آقای حسام یوسفی به خواسته مطالبه نفقه معوقه 

زوجه، پس از مطالعه پرونده و مصاحبه با زوجین، به استحضار می رساند: 
مش��خصات( خواهان ام البنین قاس��می متولد 58/11/21 و لیسانس و خانه 
دار- خوانده حس��ام یوس��فی و فوق دیپلم و کار در آژانس مسافری- ازدواج 
86/5/24 مهریه 314 سکه و سفر حج- زوجین از تاریخ 94/12/26 زندگی 

مشترک ندارند. فرزند مشترک متولد 90/12/4 
نظریه کارشناسی 

با عنایت به مس��تندات پرونده و احراز رابطه زوجیت و باستناد مواد 1106 و 
1107 و 1206 ق.م. در مورد لزوم نفقه زوجه بر عهده شوهر و نیز نفقه زمان 
گذش��ته زوجه با توجه به شرایط زندگی و اجتماعی طرفین باالخص شئونات 
خانوادگی و عرفی و هزینه نیازهای ضروری و متعارف و متناس��ب با وضعیت 
زوجه یا لحاظ شاخص تورم دربهای کاالها و خدمات، و با احراز رابطه ابوت 
بین علیرضا و خوانده و باستناد مواد 1199 و 1204 ق.م. در مورد الزام انفاق 
اوالد توس��ط پدر با توجه به نیازهای ضروری و متناس��ب با وضعیت فرزند و 
ش��رایط مالی متفق، و با در نظر گرفتن همه جهات موثر در قضیه، نفقه معوقه 

زوجه و نفقه فرزند مشترک به ترتیب ذیل محاسبه و اعالم می گردد: 
1- نفقه زوجه از تاریخ 94/12/26 تا 95/12/296 ماهیانه مبلغ 390/000 

تومان 
2- نفقه معوقه زوجه از تاریخ 96/1/1 تا 96/6/30 و صدور و اجرای حکم 

ماهیانه مبلغ 420/000 تومان. 
نتیجه( کل نفقه معوقه زوجه از تاریخ 94/12/26 تا 96/6/30 مدت )18 ماه( 
مبل��غ 7/200/000 تومان معادل 72/000/000 )هفت��اد و دو میلیون ریال( 

می باشد. 
نفقه جاری و آتی علیرضا یوس��فی متولد 90/12/4 س��ن )5 س��اله( از تاریخ 

96/7/1 ماهیانه مبلغ 240/000 تومان. 
شورای حل اختالف حوزه 5 شهرستان مالرد 
م الف 4787 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509982664900873 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
مالرد )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972660801114 

ش��اکی: آقای علی کردی به نش��انی مشکین دش��ت خیابان وصال بن بست 
سوم پالک 16 

متهم: آقای مهدی بیابان به نشانی 
اتهام: ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه 
در خصوص ش��کایت آقای علی کردی فرزند عیس��ی علی��ه مهدی بیابانی 
فع��ال مجهول مکان دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به ش��کایت 
شاکی، شهادت شهود که موضوع را تائید کرده اند- نظریه پزشکی قانونی و 
مفاد کیفرخواس��ت صادره از س��وی دادسرای عمومی و انقالب مالرد تحقق 
و انتس��اب بزه به نامبرده محرز و مس��لم اس��ت بنابراین به استناد ماده 2- 
14- 17- 448- 449- 558- 559- 709- 710- 558 قانون مجازات 
اسالمی نامبرده را طی یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم به پرداخت دیات 
1- شکس��تگی ثلث فوقانی استخوان زند اسفل ساعد چپ که مطلوب التیام 
یافته است چهار پنجم دیه شکستگی آن عضو 2- خرد شدگی ثلث تحتانی 
اس��تخوان زند اسفل ساعد چپ که مطلوب التیام یافته است چهار پنجم دیه 
خرد ش��دن آن استخوان 3- جراحت ناحیه سمت راست صورت یک صدم 
دیه کامل انس��ان 4- جراحت حارصه س��اعد دس��ت راس��ت نیم صدم دیه 
کامل انس��ان 5- جراحت دامیه بخیه شده ناحیه فرق سر دو صدم دیه کامل 
انس��ان در حق ش��اکی محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی طی 20 
روز پس از ابالغ به متهم قابل واخواهی در این دادگاه س��پس طی 20 روز 
پ��س از ابالغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر اس��تان 
تهران اس��ت )در خصوص جنبه عمومی جرم در کیفرخواس��ت و قرار جلب 
به دادرسی اشاره نشده است که این دادگاه نیز مواجهه با تکلیف نمی باشد( 
رئیس شعبه 101 کیفری 2 دادگستری شهرستان مالرد - حسن امرجی 
م الف 1443 

احتراما بدینوسیله به آقای/خانم حسام یوسفی فرزند 
احم��د خوانده پرون��ده کالس��ه 638/5/96 حوزه پنجم 
ش��ورای حل اختالف مالرد حس��ب دادخواست آقای/

خانم ام البنین قاس��می به خواسته مطالبه نفقه زوجه وقت 
رس��یدگی 96/8/29 س��اعت 15 وفق مقررات ماده 73 
 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت چاپ در روزنامه های 

کثیراالنتشار میگردد ابالغ می گردد. 
رئیس شعبه پنجم  شورای حل اختالف مالرد 
م الف 4787 

احترام��ا نظر به اینکه متهم به نام حس��ین رس��تمی در 
کالس��ه پرونده 960885 هش��تم دادیاری ب��ه اتهام فک 
پلمپ به ص��ورت غیرقانونی مجهول مکان می باش��د به 
نامبرده از طریق نشر آگهی ابالغ گردد طی 1 ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شود و در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم 
میگردد. در ضمن در نش��ر آگهی قی��د گردد که متهم می 
تواند یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب مالرد 
م الف 1449 

احترام��ا نظر به اینکه متهم به نام زبیده روس��ی در کالس��ه 
پرون��ده 960372 هش��تم دادی��اری ب��ه اتهام ع��دم رعایت 
اس��تاندارد درتهیه نان بربری )افزودن نمک و جوش شیرین به 
صورت غیرمجاز( مجهول مکان می باش��د به نامبرده از طریق 
نشر آگهی ابالغ گردد طی 1 ماه پس از تاریخ انتشار آگهی در 
این ش��عبه حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتش��ار اتخاذ تصمیم میگردد. در ضمن در نش��ر 
آگهی قید گردد که متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری به 

همراه خود داشته باشد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب مالرد 
م الف 1450 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9509982664601449 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد )101 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972660801140 
ش��اکی: خانم زهرا رضوان پور فرزند محمد حس��ین  به نشانی سراسیاب خیابان امام نرسیده 

به 4 راه سوم جنب مسجد صاحب زمان پالک 507 
متهم: آقای علیرضا فریاد هولیقی به نشانی 

اتهام: توهین و فحاشی 
رای دادگاه 

در خصوص ش��کایت خانم زهرا رضوی پور علیه آق��ای علیرضا فریاد هولیقی فعال مجهول 
مکان دایر بر توهین )فحاشی( با توجه به محتویات پرونده بخصوص شکایت شاکیه، شهادت 
شهود که موضوع را تصدیق کرده اند و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای مالرد انتساب 
بزه به نامبرده محرز اس��ت بنابراین به استناد ماده 608 قانون تعزیرات سال 75 نامبرده را به 
50 ضربه ش��الق در اجرای احکام کیفری مالرد محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
طی 20 روز پس از ابالغ به متهم قابل واخواهی در این دادگاه س��پس طی 20 روز پس از 

ابالغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 101 کیفری 2 شهرستان مالرد- حسن امرجی 

م الف 1444 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9509982662700364 ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

مالرد )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972660801122 
شاکی: آقای برزو محمدی فرزند غالمعلی به نشانی مارلیک خیابان آرش روبروی 

بهزیستی ساختمان باران واحد 11 پالک 155 
متهم: آقای پوریا نصیری فرزند داود به نشانی 

اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع 
رای دادگاه 

در خصوص ش��کایت آقای برزو محمدی علیه آق��ای پوریا نصیری مجهول مکان 
دایر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع به مبلغ 15/000/000 تومان که خالصه 
دعوی مطروحه به این نحو است که شاکی فوق حسب مبایعه نامه شماره 13743- 
93/11/6 یک دستگاه آپارتمان از خانم حوریه علی حسینی خریداری می نماید 
و زمان خرید، فروش��نده اعالم می نماید که در حال حاضر در آپارتمان او فردی 
بنام زنگنه مس��تاجر اس��ت و حتی مس��تاجر نیز اعالم کرده که وی مستاجر خانم 
حوریه علی حسینی است با توجه به اینکه خانم حوریه علی حسینی این آپارتمان 
را از خان��م الهام نصیری خریده بود داود زنگنه از آن زمان مس��تاجر وی نیز بوده 
است و در این بین، بین خانم نصیری و خانم حسینی و مستاجر گفته شده اختالف 
مالی وجود داش��ت که ش��اکی این پرونده غافل از این امر بود و به داود زنگنه پس 
از مدت تعیین شده اعالم می کند که ملک را تخلیه کند ولی ایشان تخلیه نمی کند 
و چ��ون داود زنگنه بدوا تا آخر با خانم الهام نصی��ری )مادر پور نصیری( قرارداد 
اج��اره تنظیم کرده بود پس بنابراین باید فقط او دادخواس��ت تخلیه می داد و یک 
صورتجلس��ه در بنگاه تنظیم کننده قرار بیع بین ش��اکی و علی حسین تنظیم شد که 
با هماهنگی الهام نصیری، ایش��ان دادخواس��ت بدهد و ودیعه را شاکی این پرونده 
طی فیش بحس��اب ش��ورای حل اختالف بری��زد و مل��ک را از داود زنگنه تخلیه 
بگیرند و بعد شاکی با خانم حسینی علیهده حساب کتاب کنند. که شاکی طی فیش 
پیوس��ت پرونده با هماهنگی با خانم الهام نصیری بحس��اب دادگاه واریز کند )ولی 
بن��ام الهام نصیری( اما متهم این پرونده ب��ا زکاوت و زرنگی از مادرش خانم الهام 
ی��ک وکالتنامه و بجای اینکه این وجه را به داود زنگنه بدهد و ملک را تخلیه کند 
به نفع خود تصاحب می کند و ش��اکی این پرونده مجبور می ش��ود یک 15 میلیون 
تومان دیگر به داود زنگنه که مستاجر بود بدهد و ملک را به زحمت از او تحویل 
بگیرد حال با توجه به شرح معنونه 1- شکایت شاکی 2- استعالم از بانک ملی که 
معین ش��د واریز کننده 15 میلیون تومان شاکی است و دریافت کننده پوریا نصیری 
است 3- شهادت شهود که موضوع را تصدیق کرده اند 4- کیفرخواست صادره از 
س��وی دادسرای عمومی و انقالب مالرد انتساب بزه به نامبرده کامال محرز و مسلم 
اس��ت بنابراین به استناد ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء 
کالهبرداری عالوه بر رد مال )15000000 تومان( به ش��اکی، نامبرده را به 6 ماه 
حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی طی مهلت 20 روز پس 
از ابالغ به متهم قابل واخواهی در این دادگاه س��پس طی 20 روز پس از ابالغ به 

طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 101 کیفری 2 شهرستان مالرد- حسن امرجی 
م الف 1442 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای/خانم مسلم هاش��می دادخواستی بطرفیت خوانده خانم 
کلثوم یوسفی ماهفروزی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش��ماره پرونده کالسه 9609982679100279 شعبه 40 شورای 
حل اختالف کرج )54 س��ابق( - مجتمع ش��ماره 2 )شهید ملک زاده( 
ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1396/9/29 س��اعت 16/30 تعیین که 
حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول مکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک 
نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار آگهی میگردد تا خوانده 
طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مس��ئول دفتر شورای حل اختالف ش��عبه 40 شورای حل اختالف کرج  
)54 سابق( مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده(- ناهید سجودی ابدی پور  
م الف 96/8289/ف 

    

دادنامه 
پرونده کالسه 9609982885300664 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اسالمشهر تصمیم 

نهایی شماره 9609972885301029 
خواهان: خانم فرنگیس صفری آرموداقی فرزند عیوض با وکالت آقای مجید کوهش��اری فرزند ذبیح اله به نش��انی 

اسالمشهر خ باغ فیض ک 1 پ 55 ط 3 
خواندگان: 1- آقای رستم قنبری فرزند علی حسین به نشانی تهران- اسالمشهر شهرک مصطفی خمینی ک 42 پ 45 
2- خانم بیتا رستمی 3- آقای علی رستمی 4- خانم فریده دری 5- آقای اردشیر رستمی 6- آقای سید اکبر اکبری 

تولون 7- خانم الهام رستمی 8- خانم ملیسا رستمی همگی به نشانی اسالمشهر 
9- خانم گیتا رستمی به نشانی تهران- اسالمشهر 

10- آقای صحبت اله حیدری به نشانی اسالمشهر 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی خانم فرنگیس صفری آرموداقی با وکالت آقای مجید کوهشاری به طرفیت آقایان 1- رستم قنبری 
2- صحبت اله حیدری 3- س��ید اکبر اکبری تولون 4- اردش��یر افضلی 5- خانم بیتا افضلی 6- خانم گیتی افضلی 
7- خانم ملیسا افضلی 8- خانم فریده دری 9- خانم الهام رستمی 10- آقای علی رستمی به خواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از پالک ثبتی 42/698 قطعه 51 به انضمام اخذ 
مفاصا حساب شهرداری و دارایی و پایان کار و خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر سوابق نیز مالکیت مورث خواندگان 
ردیفهای 8-9-10 به میزان یک دانگ مشاع نسبت به پالک ثبتی مورد دعوی محرز است نظر به اینکه اسناد پیوست 
دادخواست داللت بر انتقال مالکیت مشاعی سهم مورث خواندگان به ایادی بعدی به صورت بیع عادی دارد و با توجه 
به اینکه آقای مهدی رستمی سهم خود را به صورت وکالت بالغزل به آقای رستم قنبری تفویض نموده است و ایشان 
نیز به واسطه اختیارات حاصله از وکالت به ایادی بعدی انتقال داده است بنابراین این انتقال سهم مورث خواندگان با 
رعایت ترتب ایادی به خواهان محرز است و از آثار و لوازم بیع امالک انجام تشریفات تنظیم شده در دفترخانه می 
باشد که مطابق استعالم به این تعهد عمل نشده است و نظر به فوت مالک این تعهد به ورثه ایشان که خواندگان ردیفهای 
8-9-10 می باشد منتقل شده است نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ وقت دادرسی حاضر نشده اند. بنابراین دادگاه 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198- 515- 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
10- 219- 223- 338- 339- 220 قانون مدنی و نیز ماده 232- 248 قانون امور حس��بی خواندگان ردیفهای 
1-2-8-9-10 دادخواست را ضمن الزام به تنظیم سند رسمی یک دانگ از پالک ثبتی مورد دعوی بنام خواهان به 
پرداخت 2/515/480 ریال هزینه دادرسی و حق وکالت وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و طی بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس طی بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد در خصوص الزام به اخذ پایان کار و مفاصا حساب شهرداری و دارایی و 
صورتمجلس تفکیکی و نظر به اینکه در قرارداد طرفین ضمن تعهداتی برای خواندگان پیش بینی نشده است بویژه که 
این ملک به صورت ویالیی خریداری شده است و در زمانهای گذشته معامله شده است و در شرایط و وضع موجود 
آن زمان معامله شده است و در آن زمان چنین تعهداتی پیش بینی نشده است بنابراین دادگاه این قسمت از دعوی را 
غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره حضوری و طی بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد در خصوص دعوی 
به طرفیت سایر خواندگان نظر به اینکه دعوی خواهان که یک دانگ می باشد متوجه خواندگان نمی باشد زیرا هیچ 
قراردادی بین خواهان و خواندگان اخیر 3-4-5-6-7 نسبت به یک دانگ وجود ندارد بنابراین دعوی خواهان متوجه 
ایشان نیست مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره طی 

مهلت روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
سلیمی- رئیس شعبه سوم دادگاه اسالمشهر 
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