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

چهار شنبه 25 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3302 

پیمان  سپاری معادل ارزش خام 
زیورآالت برای صادرات موقت

تفاه��م- گروه گردش��گری: مدی��رکل دفتر 
صادرات معاونت صنایع دستی گفت: »با کارشناسی 
اق��ام و قیمت گذاری آن توس��ط بان��ک مرکزی 
هنرمندان��ی که در حوزه زی��ورآالت فعالیت دارند 
از این پس ب��رای صادرات موقت می توانند معادل 
ارزش خ��ام محصول خود پیمان س��پاری کنند.« 
پویا محمودی��ان مدیرکل دفتر ص��ادرات معاونت 
صنایع دستی با اعام این خبر افزود: »پیش از این 
هنرمندان و فعاالن صنایع دستی در حوزه زیورآالت 
برای صادرات موقت محصوالت خود باید معادل 
قیمت تمام شده محصول را نزد گمرک پیمان سپاری 

می  کردند.« 
وی ادام��ه داد: »ب��ا مذاکراتی که بین معاونت 
صنایع دستی، گمرک جمهوری اسامی ایران و بانک 
مرکزی صورت گرفت، خوشبختانه نتایج مثبتی برای 
تغییر این وضعیت حاصل شد، هنرمندان می توانند از 
این پس برای صادرات موقت صنایع دس��تی که در 
آن طا و نقره اس��تفاده شده اس��ت، معادل ارزش 
محصول خام پیمان سپاری کنند.« محمودیان تصریح 
کرد: »بس��یاری از هنرمندان و فعاالن صنایع دستی 
قدرت مالی پیمان سپاری معادل ارزش کل محصول 
را نداش��تند و ما با این اقدام، با مس��اعدت گمرک 
جمهوری اسامی و بانک مرکزی درصدد حمایت 

از این هنرمندان هستیم.«

 شرط ثبت  نام در کاروان های حج
 تفاهم- گروه گردش��گری: سازمان حج و 
زیارت پیش شرط ثبت نام در کاروان های حج ۹۷ 
را اعام کرد. وحید اسکندری، سرپرست روابط 
عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: تکمیل 
 اطاعات زائران در سامانه حج، پیش شرط ثبت نام 
در کاروان های حج تمتع س��ال ۹۷ اس��ت. وی 
افزود: در فراخوان اخیر این سازمان الزم دانسته 
شد؛ دارندگان اس��ناد ودیعه گذاری حج تمتع در 
مرحل��ه اول تا پای��ان آبان ماه س��ال ۱۳۸۵ در 
صورت تمایل به اع��زام به حج آینده، اطاعات 
خ��ود را در س��امانه reserve.haj.ir تکمیل 
کنند، اولویت های بعدی نیز متعاقبا اعام می شود. 
سرپرس��ت اداره کل دفتر ریاست، روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان حج و زیارت همچنین 
اظهار کرد: دارندگان فیش اولویت دار حج، برای 
ثبت نام در کاروان های حج که در آینده نزدیک 
اع��ام خواهد ش��د، باید حتما در س��امانه حج 
اطاع��ات خود را تکمیل یا اص��اح کرده و کد 
رهگیری دریافت کرده باشند. اسکندری همچنین 
درخواست کرد؛ تکمیل فرآیند اطاعات در این 

سامانه را به روزهای پایانی موکول نکنند.

خبرنامه

 برگزاری دومین فستیوال 
سفر و هفت سین نوروزی 

 دومین فس��تیوال گردش��گری سفر و هفت 
سین نوروزی با حمایت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری استان تهران از تاریخ 
۲۵ ت��ا ۳۰ بهمن ماه به مدت ش��ش روز برگزار 
می شود. به گزارش مهر، در دومین فستیوال سفر 
و هفت س��ین نوروزی ک��ه در ارگ تجریش برپا 
می شود، ۸۰ شرکت کننده حضور خواهند داشت. 
این نمایشگاه که دومین فستیوال فروش تورهای 
نوروزی و صنایع دستی ویژه نوروز است با هدف 
معرفی جاذبه  های توریستی و صنایع دستی ویژه 
نوروز به عموم مردم کش��ورمان در سطح استانی 
برگزار می ش��ود. بازدید از این نمایش��گاه برای 
عم��وم مردم و عاقمندان به صنعت گردش��گری 
آزاد بوده و ش��رکت کنندگان در این فس��تیوال از 
ساعت ۱۱ تا ۲۱ پذیرای عموم عاقمندان هستند. 
همچنین طی روزهای برگزاری فس��تیوال،  مردم 
می توانند ب��ا انواع تورها ارزان قیمت و با کیفیت 
آشنا شده و در کنار آن می توانند با ارائه  دهندگان 
خدمات سفر ارتباط چهره  به  چهره برقرار کرده و 
در فضای تعامل و ارتباط دو س��ویه با تازه  ترین 

دستاوردها و خدمات آنان آشنا شوند. 

 آغاز پیاده سازی سامانه جامع گمرک
 و مناطق آزاد در ارس

   تفاهم-گ��روه مناط��ق آزاد: سرپرس��ت 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد ارس از آغاز راه اندازی سامانه جامع گمرک 
و مناطق آزاد در منطق��ه آزاد ارس خبر داد. احد 
نصرتی با اعام ای��ن خبر، گفت: پیرو تفاهم نامه 
شورایعالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسامی 
ایران سامانه جامع گمرک و مناطق آزاد در منطقه 

آزاد ارس راه اندازی می شود.
 نصرتی افزود: منطقه آزاد ارس دومین منطقه 
آزاد ایران محسوب می شود که این سامانه را راه 
اندازی می کند. وی گفت: پرداخت آناین و تایید 
آنی بانک، سامانه های انبار و لجستیکی و سامانه 
 مدیری��ت کاال و خدم��ات از جمل��ه بخش های

 س��امانه جامع گمرک و مناطق آزاد هس��تند که 
در ارس راه اندازی می ش��ود. سرپرست معاونت 
اقتصادی و س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه آزاد 
ارس یک��ی از اهداف مهم راه اندازی این س��امانه 
را ش��فافیت امور گمرکی عنوان کرد. گفتنی است، 
سامانه جامع گمرک و منطقه آزاد ارس به منظور 
تس��هیل در امور گمرکی این منطقه و س��اماندهی 
فعالی��ت های مرتبط ب��ا ورود و خ��روج کاال، با 
همکاری پژوهشکده سامانه های کاربردی دانشگاه 

تهران، راه اندازی می شود.

خبرنامه

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری گفت: 
»کس��ب وکارهای دانش بنیان و اس��تارتاپی با ماهیت 
خاقیت محور خ��ود می توانند ضمن ش��کوفا کردن 
ظرفیت بالقوه اقتصاد این صنعت را رونق بخشند.« به  
گزارش تسنیم، سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در بازدید از یک اس��تارتاپ ایرانی با 
اشاره به آینده روشن صنعت گردشگری و سفر اظهار 
کرد: »با شکل گیری و توسعه کسب  وکارهای دانش بنیان 
و استارتاپی آینده بسیار مطلوبی در انتظار گردشگری و 
سفر است و این کسب  وکارها می توانند با ارائه خدمات 
در دسترس و مطلوب ضمن جذب گردشگر داخلی و 

خارجی، اقتصاد این صنعت را متحول کنند.« 
معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری بهترین 
زیرساخت برای توسعه کسب  وکارهای دانش بنیان و 

اس��تارتاپی را ایجاد زیست بوم مساعد کارآفرین این 
کسب وکارها دانست و گفت: »این زیرساخت باید با 
حمایت دولت و تس��هیل گری آن البته بدون دخالت 
دولت در روند فعالیت اس��تارتاپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان و با ایجاد میدان فعالیت بخش خصوصی 
شکل گیرد.« وی خاطر نشان کرد: »دولت با حمایت 
و راهبری، بستری فراهم می کند تا این کسب  وکارها 
تحول جدی را در اقتصاد کش��ور رقم بزنند.« ستاری 
با بیان این که کس��ب  وکارهای خاق و دانش بنیان با 
نوآوری نیروی انس��انی جوان و تحصیل کرده فضای 
اقتصادی کش��ور را دستخوش تحول می کنند، افزود: 
»این کس��ب وکارها با نگرش ت��ازه ای که به اقتصاد و 
اش��تغال دارند، بازارهای کس��ب  وکارهای جدید را 

گسترش می دهند.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اعالم کرد 

رونق گردشگری با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 

دادنامه 
تاریخ ۹۵/۵/۲4       کاسه پرونده ۳۰6/۷/۹۵     دادنامه: ۲۹۵ 

مرجع رسیدگی شورای حل اختاف حوزه ۷ اسامشهر 
خواهان: احمد عیوضی چهاردانگه حسن آباد انتهای خ کریمی- ک شهید محمد رجبی جعفرآبادی 

پ ۷ 
خوانده: خیراله فتحی /مجهول مکان 

موضوع: مطالبه طلب 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواس��تی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا با 

بررسی مجموع محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا 

در خصوص دعوای احمد عیوضی فرزند حمداله به طرفیت خوانده خیراله فتحی به خواسته مطالبه 
طلب به مبلغ ۱۲6/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خس��ارات دادرسی و تاخیر در تادیه بشرح دادخواست و 
با استناد یک فقره چک بشماره ۷4۲۷۳6 بانک ملی اسامشهر و گواهینامه عدم پرداخت شورا 
پس از بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ارائه اصل چک توسط خواهان به شورا که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه سند ارائه شده و امضای خوانده ذیل آن از تعرض مصون مانده 
و خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال نداشته بنابراین دعوا را 
وارد دانس��ته با اس��تناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۱۹۸- ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ ۱۲6/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک ۱۳۸۹/4/۱ 
صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی است طی مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
و پس از مضی آن طی همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم اسامشهر می باشد. 
جلیلی - قاضی حوزه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر 
م الف 8494 

آگهی مزایده اموال منقول  
بموجب دادنامه شماره ۹6۰۹۹۷۰4۹6۸۰۰۲۳6 مورخ ۱۳۹6/4/۲۱ صادره 
از ش��عبه ۳۸ ش��ورای حل اختاف اردبیل، محکوم علیهم روح اله و س��یامک 
فخیمی همگی فرزند هزار محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ ۲۲۹/۰۳۰/۰۰۰ 
ری��ال باب��ت محکوم به در حق محکوم له امین فرج نژاد فرزند حس��ن و مبلغ 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عش��ر دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از 
پرداخت محکوم به، محکوم له تقاضای فروش ملک به ش��ماره ثبتی ۱۷۳۵۷ 
فرعی از اصلی به مالکیت خانم رحیمه دس��ت افش��ان در معیت حامل نامه به 
مح��ل وق��وع ملک واقع در اردبی��ل خیابان معادی کوچ��ه جلیلیان پاک ۸۰ 
)س��اختمان ایفل( عزیمت نموده و از آن بازدید و پس از بررسی و تطبیق سند 
مالکی��ت با محل و تایید اصالت س��ندمالکیت مراتب ذیل به اس��تحضار اعام 

می گردد. 
طبق س��ندمالکیت ششدانگ پاک ثبتی ۱۷۳۵۷ فرعی از ۵۳۰۲ اصلی واقع در 
بخش یک اردبیل بشرح ثبت صفحه ۳۱ دفتر ۲۷۳ ذیل ثبت ۵۵۵4۵ بنام خانم 
رحیمه دست افشان فرزند حسن )ابتیاعی برابر سند قطعی ۳۷۲44- ۹۵/۲/۲۷ 
دفترخانه ۵۲ اردبیل( با حدود و مشخصات طبق سند مالکیت بمساحت اعیانی 
۸۵/۷۹ مترمربع با احتساب تراس مسقف بمساحت ۸/۲۰ مترمربع )بقدرالسهم 
از عرصه کل و سایر قسمتهای مشاعی و مشترک( منظور گردیده و در وضعیت 
موجود ششدانگ پاک بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول 
با نمای س��نگی از جنس تراورتن و مرمر با قدمت ۲ سال از نوع اسکلت بتنی، 
کف پارکت و س��قف کناف و سیس��تم گرمایش��ی از نوع پکیج، دارای پارکینگ 
اختصاص��ی بمس��احت ۱۰/۳۵ مترمرب��ع و دو اتاق خواب و ه��ال پذیرایی و 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی و انشعباب مربوطه می باشد که با در نظر گرفتن 
موقعیت مکانی ملک و نوع اعیانی های احداثی و راه دسترسی به معابر اصلی و 
عرف خرید و فروش به نرخ روز و س��ایر جوانب موثر و دخیل در امر ارزیابی، 
ارزش ششدانگ پاک ثبتی مذکور بمبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد 

و هفتصد میلیون ریال( برآورد و ارزیابی می گردد. 
بنابراین جلس��ه مزایده روز دوشنبه ۹6/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۰/۳۰ صبح 
واقع در چهار راه امام - مجتمع شورای حل اختاف اردبیل- شعبه سوم اجرا- 
در حضور نماینده دادس��تان محترم اردبیل برگزار خواهد ش��د و مزایده از مبلغ 
معینه کارشناس��ی ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته خواهد شد، 
طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلس��ه مزایده ش��رکت نموده و قیمت 
پیش��نهادی خودش��ان را اعام نمایند مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت 
و نس��بت ب��ه پرداخت باقی آن حداکث��ر یک ماه مهلت داده خواهد ش��د که در 
ص��ورت عدم واری��زی در مهلت مقرر ده درصد واری��زی به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد.  
مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل - جهانی 

م الف 96/110663 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کاسه ۹6۰۰4۹/ اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو محکوم 
علیه محرم مردان زاده فرزندان مردان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷44۵66۰۰4۳۷ مورخه 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ صادره از ش��عبه س��وم عمومی حقوقی ماکو به پرداخت مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ری��ال از بابت اصل خواس��ته به عنوان الباقی ثمن و مبل��غ ۱6/44۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ ۲۹/۱۹۰/۰۰۰ ریال از بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له جلیل اوجاقی 
و مبل��غ ۲6/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت نیم عش��ر دولتی یا ح��ق االجرای حکم در حق صندوق 
دولت محکوم شده است با توجه به عدم اجرای مدلول اجرائیه از سوی محکوم علیه در مهلت 
مقرر قانونی و عدم ارائه طریق برای پرداخت محکوم به و حس��ب تقاضای محکوم له از اموال 
وی جهت اسیفای محکوم به مبنی بر فروش مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته در 
مرحله دادرسی و رسیدگی به دعوی ملک توفیقی به شماره پاک ۳۰۲6 فرعی از ۵- اصلی با 
مش��خصات ذیل الذکر توسط کارشناس منتخب ارزیابی گردیده است و ارزش ملک با در نظر 
گرفتن موقعیت ملک و عرض معابر و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان و سایر شاخصه های 

موثر در کارشناسی مبلغ ۲/۷۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال اظهار نظر شده  است .  
مشخصات ملک : 

مساحت عرصه ملک ۱۷۹ مترمربع 
مس��احت اعیانی ۳۲۵ مترمربع )۲۸۰ مترمربع مس��کونی و 4۵ مترمربع پارکینگ( دو طبقه با 
کاربری مسکونی از نوع اسکلت بنایی با ستونهای میانی فلزی و شناژ افقی قائم وافقی دیوارهای 
آش��پزخانه کاش��ی و کف سرامیک و آش��پزخانه دارای کابینت و کف هال سرامیک و بدون نما 

می باشد  
دارای انشعابات شهری هر کدام دو رشته می باشد . 

نشانی ملک : بازرگان خ رضوان جنب وادی رحمت بازرگان 
مقرر گردیده مال غیر منقول با مش��خصات فوق الذکر از طریق مزایده به فروش برس��د مکان 
برگزاری مزایده دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عموم��ی حقوقی ماکو و زمان برگ��زاری آن مورخه 
۱۳۹6/۱۱/۳۰ از س��اعت ۱۲ الی ۱4 ظهر می باش��د مزایده از قیمت پایه شروع و نهایتا کسی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب و ملک به وی فروخته خواهد شد ده 
درص��د قیمت فی المجلس از برنده دریافت و الباقی ظرف یک ماه از برنده دریافت و اموال به 
وی تحویل خواهد شد چنانچه برنده مزایده در مهلت یک ماهه الباقی قیمت را پرداخت ننماید 
کلیه هزینه های اجرای مزایده از سپرده ده درصدی وی کسر و مزایده تجدید خواهد شد و در 
صورتی که موعد تعیین ش��ده به عللی تعطیل گردد فردای اداری آن روز همان ساعت و همان 
محل جلس��ه مزایده برگزار خواهد شد مایلین به شرکت در مزایده می توانند در صورت تمایل 
به شرکت در مزایده ظرف پنج روز با هماهنگی اجرای احکام از اموال بازدید و نظریه خویش 
را در مورد قیمت و خرید اموال به اجرای احکام ارائه و ده درصد قیمت پیش��نهادی را در یک 
پاکت در بسته به دفتر این اجرا ارائه نموده و در وقت مزایده در جلسه مزایده شرکت نمایند .  

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه سوم عمومی حقوقی ماکو- گوهری 

آگهی مزایده اموال منقول  
بموجب دادنامه ش��ماره ۹۵۰۹۹۷۰4۹6۳۰۰۳6۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲6 صادره 
از شعبه ۳۳ شورای حل اختاف اردبیل، محکوم علیهم رامین و سعید مهدی زاده 
فرزند ابراهیم محکوم هس��تند به پرداخت مبل��غ 6۰/۹۹۲/۸۰۷ ریال بابت اصل 
خواس��ته و هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه )تا پایان آذر ماه ۹6( در حق 
محکوم له محرم یحیی نوری فرزند صالح و مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر 
دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف مال، محکوم 
له تقاضای فروش خودروی سواری پژو سیستم ۲۰6 به شماره انتظامی 6۹۸ ه ۸۳ 
ایران ۹۱ ش��ماره موتور ۲۲۰۹۷4- شماره شاسی بدنه ۰۰۳۱۳۲۹- رنگ سفید 
روغنی- م��دل ۱۳۹4- اتاق بدنه از نقاط مختلف زنگ زدگی  تصادفات جزئی 
است، بنابراین نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد- تعداد محور ۲ تعداد چرخ 4 
تعداد سیلندر 4  نوع سوخت )بنزین( میباشد. ظرفیت ۵ نفر و کشور سازنده ایران 
و داشبورد و صندلی تودوزی و تجهیزات و موتور و گیربکس و دیفرانسیل همگی 
الم می باشد. تایرها مستعمل و قابلیت شماره گذاری دارد و خودرو قابل بازسازی 
می باش��د. که موضوع به کارشناس��ی ارجاع و نظریه کارشناسی خودرو فوق در 
پارکینگ زارعی بازدید شد. فاقد بیمه نامه معتبر می باشد. قیمت پایه کارشناسی 
۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال )بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان( برآورد 

و ارزیابی گردیده است. 
بنابراین جلسه مزایده روز شنبه ۹6/۱۲/۱۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۰/۳۰ صبح واقع در 
چهار راه امام - مجتمع شورای حل اختاف اردبیل- شعبه سوم اجرا- در حضور 
نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی 
ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد، طالبین می توانند در 
موعد مقرر فوق در جلس��ه مزایده ش��رکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را 
اعام نمایند مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و برنده 
مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت باقی آن 
حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد که در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر 

ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.  
مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل - جهانی 
م الف 96/11687 

 ،  ۱۳۹6/۰۹/۲۸ ت ت:   ،  ۹6۰۹۹۷44۲۱۸۰۱6۱۳ دادنام��ه:  ش 
کاس��ه  پرون��ده   .  ۹۲۰۲6۹ ش ب ش:   ،  ۹۰۰۹۹۸444۸6۰۰۳6۱ پ:  ش 
۹۰۰۹۹۸444۸6۰۰۳6۱  شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر نقده )۱۰۱ جرائی سابق( 
تصمیم نهایی ش��ماره ...  . تجدید نظرخوانده ها: ۱- آقای مس��عود بدیعی نیا فرزند 
حس��ین به نشانی کرج شهریار خیابان ولیعصر کوچه پروین اعتصامی برج- پاک ۹ 
واحد ۸ . ۲- خانم اعظم مقدس��ی فرزند حسین به نشانی نقده خیابان شهریار کوچه 
عب��اس آبیاری پ��ا ۵۵.  رای دادگاه:  در خصوص تجدید نظرخواهی آقای س��عید 
بدیعی نیا فرزند حسین نسبت به دادنامه غیابی به شماره ۹۱۰۹۹۷444۷۷۰۰۳۷۲ – 
۱۳۹۱/4/۲۵ صادره از ش��عبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزائی سابق نقده که بر اساس 
آن نامب��رده ب��ه اتهام ترک انفاق ب��ه چهار ماه حبس با لحاظ قان��ون حکم در زمان 
ارتکاب جرم محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده 
وعدم ارائه دلیل به ناشزه بودن زوجه ارائه نتشده و زوجه هم اظهار نموده که حاضر 
به تکمین بوده و هس��ت با این وصف زوج مکلف به پرداخت نفقه بوده و مش��تکی 
عنه هم دلیلی بر پرداخت نفقه ارائه ننموده است. بنابراین رای مزبور مطابق محتویات 
پرونده اصدار یافته است و تجدید نظرخواه در الیحه خود مطلبی که موجب خدشه 
در اس��اس رای باشد ارائه ننموده و صرفا تقاضای تخفیف نموده است لذا مستندا به 
بند الف ماده 4۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض علیه 
را تائید می نماید لیکن حس��اب محتویات پرونده نامبرده فاقد س��ابقه کیفری بوده و 
اجرای حبس موجب تزلزل بنیان خانواده و طاق احتمالی خواهد ش��د جهت حفظ 
کی��ان خانواده در اجرای ماده 46 قانون مجازات اس��امی اجرای محکومیت حبس 
را به مدت ش��انزده ماه تعلیق می نماید چنانچه در مدت تعلیق مرتکب جرم جددی 
مس��توجب حد یا دیه یا قصاص یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق اجراء 

خواهد شد رای صادره حضوری و قطعی است. 
رئیس و مستشاران شعبه ده دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و دادرس 
شعبه 101 کیفری دو نقده- عبدالرسول سلیمی 

دادنامه 
تاریخ صدور ۹6/۱۰/۱6  دادنامه غیرمکانیزه ۹6- ۵۸۷      

خواهان: اکبر وصالی اکبرپور / همدان- خیابان اکباتان- چاله دباغ خانه پایین تر از سنگکی فروشگاه وصالی 
خوانده: مجید کشوریان/ مجهول مکان 

خواسته: مطالبه طلب 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعام ختم رسیدگی به شرح آتی با 

استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواس��ت آقای غامعباس ملکش��اهی فرزند ولی اله به وکالت از اکبر وصالی اکبرپور فرزند 
شمسعلی به طرفیت مجید کشوریان به خواس��ته مطالبه مبلغ -/۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک شماره 
۹۲4۰/4۸۲۰۹۹ و هزینه دادرس��ی و حق وکالت وکیل و خس��ارات تاخیر تادیه، نظر به ارائه دادخواس��ت از 
ناحیه خواهان و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه وجود اصل الش��ه چک در 
دس��ت خواهان که همگی دال بر اش��تغال ذمه خوانده و عدم پرداخت وجه چک را دارد و خوانده در جلس��ه 
حاضر نشده الیحه با دفاعیه ای نیز ارائه نداده است و دلیلی بر برائت ذمه خود و پرداخت وجه چک ارائه نداده 
است، بنابراین قاضی شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۲4۹- ۳۱۰ - ۳۱۳ - ۳۱4 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و اصاحیه های بعدی و استفساریه تبصره الحاقی 
ب��ه م��اده ۲ قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷6/۳/۱۰ مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
و م��واد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹ و ۵۲۲ قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
-/۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواس��ته وجه چک ش��ماره فوق الذکر و مبلغ -/4۸۵/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرس��ی و مبلغ -/۱/۱۸۸/۰۰۰ ریال حق وکالت وکیل طبق تعرفه قانونی بر مبنای مرحله بدوی به نس��بت 
محکوم به و همچنین مبلغ -/۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه طبق شاخص تغییر قیمت 
کاال که سالیانه توسط بانک مرکزی اعام و در واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ سررسید چک 
)۹6/۲/۱۵( تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی است طی مدت 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در 

دادگاه عمومی همدان می باشد. 
قاضی شعبه 124 شورای حل اختالف همدان- جلیلی 
م الف 245 

دادنامه 
تاریخ صدور ۹6/۱۰/۱6  دادنامه غیرمکانیزه ۹6- ۵۸۸      

خواهان: اکبر وصالی اکبرپور / همدان- خیابان اکباتان- چاله دباغ خانه پایین تر از سنگکی فروشگاه وصالی 
خوانده: سعید بهرامی/ مجهول مکان 

خواسته: مطالبه وجه  
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعام ختم رسیدگی به شرح آتی با 

استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواس��ت آقای غامعباس ملکش��اهی فرزند ولی اله به وکالت از اکبر وصالی اکبرپور فرزند 
شمسعلی به طرفیت آقای سعید بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ -/۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک شماره 
۷4۲۰۹۲/۲۳ و هزینه دادرس��ی و حق وکالت وکیل و خسارات تاخیر تادیه نظر به ارائه دادخواست از ناحیه 
خواهان و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه وجود اصل الش��ه چک در دست 
خواهان که همگی دال بر اش��تغال ذمه خوانده و عدم پرداخت وجه چک را دارد و خوانده در جلس��ه حاضر 
نش��ده الیح��ه با دفاعیه ای نیز ارائه نداده اس��ت و دلیلی بر برائت ذمه خود و پرداخ��ت وجه چک ارائه نداده 
است بنابراین قاضی شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۲4۹- ۳۱۰ - ۳۱۳ - ۳۱4 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و اصاحیه های بعدی و استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده ۲ قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷6/۳/۱۰ مجمع تش��خیص مصلحت نظام و 
مواد ۱۹۸- ۵۰۲- ۵۱۵- ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
-/۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواس��ته وجه چک شماره فوق الذکر و مبلغ -/۱/۸۲۰/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرس��ی و مبلغ -/۱/۰۰۸/۰۰۰ ریال حق وکالت وکیل طبق تعرفه قانونی بر مبنای مرحله بدوی به نس��بت 
محکوم به و مبلغ سیصد هزار ریال نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه طبق شاخص تغییر قیمت کاال که سالیانه 
توس��ط بانک مرکزی اعام و در واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ سررسید چک ۹4/۱۲/۵ تا 
زمان اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی است طی مدت بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاههای 

عمومی حقوقی همدان میباشد. 
قاضی شعبه 124 شورای حل اختالف همدان- جلیلی 
م الف 244 

فعال شدن کارت کاالی همراه مسافر 
در منطقه آزاد چابهار 

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در راستای اقتصادی کردن 
قیمت ها در منطقه آزاد چابهار کارت کاالی همراه مسافر دوباره در منطقه 
فعال می شود. عبدالرحیم کردی در گفت وگو با تسنیم، در چابهار با اشاره به 
ضرورت جذاب کردن چابهار برای گردشگران افزود: در یک بازده زمانی 
به دلیل نبود گردشگر هتل ها و بازارهای منطقه آزاد چابهار از رونق افتاد؛ 
هتل های خوب ما از مدار خارج بودند و مشتری و گردشگری برای عرضه 
کاالی مرغوب در منطقه نبود بنابراین قیمت ها نیز افزایش پیدا کرد و این 
امر موجب از رونق افتادن گردشگری و خرید در منطقه آزاد چابهار شد اما 
حاال با افزایش تورها و تعداد پروازها یعنی روزانه سه الی چهار پرواز به 

چابهار به نظر می رسد رونق کم  کم در حال بازگشت است. 
ک��ردی گفت: ب��رای جذاب کردن خری��د در منطق��ه آزاد در حال 
برنامه ریزی برای فعال کردن دوباره کارت کاالی همراه مسافر در محدوده 
منطقه هستیم و ان شاءا... تا عید نوروز این کارت فعال می شود. قاعدتاً به 
دلیل س��همیه ای که این کارت برای کاالی معاف از گمرک ایجاد می کند 
گردش��گران زیادی به چابهار جذب خواهد ش��د. وی افزود: همچنین با 
توجه به در پیش بودن نوروز ۹۷ و در راستای اقتصادی کردن قیمت های 
س��فر به چابهار شورای گردش��گری را در منطقه آزاد تشکیل دادیم. این 
شورا شامل جامعه بازاریان، اتاق اصناف، مراکز خرید، هتل ها، رستوران ها، 
آژانس های گردشگری و چارترکنندگان می شود. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار گفت: در این شورا مدلی تعریف می شود تا همه اصناف درگیر 
در گردشگری یک پکیج تخفیفی را به تورهای چابهار گردی ارائه دهند تا 
قیمت های گردشگری در چابهار اقتصادی و رقابت پذیر شود. کردی افزود: 
با این روش سازمان منطقه آزاد چابهار مانند کیش و قشم مستقیماً پولی 
را به آژانس ها پرداخت نمی کند و این پکیج تخفیفی در طول سال توزیع 
نرمالی از سفرها به چابهار ایجاد خواهد کرد تا دیگر شاهد افزایش قیمت ها 

در فصل پیک ورود گردشگر نباشیم.

 خانه های مسافر
 از چالش های مهم صنعت هتلداری

رشد فزآینده خانه های مسافر، کسب و کار هتلداران را با چالش مواجه ساخته است،معضلی که در سایه نظارت ضعیف، احتمال 
بروز ناهنجاری فرهنگی را تشدید می کند. یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری به تامین زیرساخت های مورد نیاز آن معطوف 
می ش��ود و به واقع در خأل و فقدان اماکن مناس��ب و مطلوب برای اس��کان گردش��گران، حصول توفیق در جذب توریست ، ممکن 
نخواهد ش��د. اگرچه در طول س��الیان اخیر،گام هایی در جهت افزایش س��رانه هتل ها در ایران برداش��ته ش��ده است اما با عنایت به 
ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری ایران، تعداد هتل ها و زیرساخت های مقتضی برای شکوفایی این صنعت پولساز و سودآور،کافی 

به نظر نمی رسد. 
محمد رضا کامکاران، یکی از فعاالن حوزه هتلداری در گفتگو با خبرنگاران جوان، با اش��اره به ضرورت حمایت هر چه بیش��تر 
از هتلداران و افزایش تعداد هتل ها در کشور، بخصوص در حوزه هایی که از جذابیت های گردشگری قابل توجهی برخوردار است، 
اظهار کرد: وجود برخی از محدودیت ها در بخش هتلداری باعث ش��ده تا بخش��ی از گردش��گران به س��کونت در خانه های مسافر 
مبادرت ورزند و انتظار می رود، هتلدارانی که با صرف هزینه های سنگین به ساخت و احداث هتل اقدام  کرده اند، با تمهیدات موثر، 
از این نابرابری خارج شوند و با توجه  به شرایط مساوی و برابر، عرصه برای رقابت سالم و سازنده برای این طیف فعال در عرصه 
گردشگری )هتلداران( به نحو شایسته تری فراهم شود. وی افزود:با اشاره به این موضوع به معنای لحاظ کردن آزادی یا ولنگاری در 
هتل ها نیست، این موضوع نه از حیث قانونی و نه اخاقی و شرعی، منطقی و جایز نیست، اما با کنترل محسوس و نامحسوس هر چه 
بیشتر بر خانه های مسافر غیرمجاز که رصد و شناسایی آن نیز کار چندان دشوار و پیچیده ای نیست ، می توان به رونق هر چه بیشتر 
صنع��ت هتلداری کمک کرد، در غیر اینصورت با اس��تمرار وضعیت موجود، برخ��ی از هتلداران ناچار خواهند بود، عطای فعالیت در 
این بخش را به لقایش بخشند که بروز چنین عارضه ای عاوه بر افزوده شدن به تعداد بیکاران جامعه به عرصه گردشگری کشور نیز 
آسیب خواهد زد.  کامکاران بیان کرد: در سالیان اخیر، بسیاری از هتلداران با اعمال تخفیف های آن چنانی تاش کرده اند به نوعی 
از بند رکود حاکم بر بازار خاص ش��وند تا با دریافت س��ود حداقلی و کاهش هر چه بیش��تر هزینه ها، شرایط را برای بقاء و حیات 
 ش��غلی خود هموار و تس��هیل کنند، اما واقعیت این اس��ت که هزینه نگهداری هتل آنچنانی باال است که کسر هر چه بیشتر قیمت ها ،

 برای ارائه خدمات ، منطقی و مقرون به صرفه نخواهد بود و می طلبد دس��تگاه های ذی ربط نس��بت به حمایت و پشتیبانی کارآمد و 
موثر از حوزه هتلداری کشور تاش و همت فزاینده تری را مبذول دارند. 

طبق گزارش های منتش��ر ش��ده؛ حدود چهار سال است که برخاف پیش بینی ها، افرادی که به ساخت هتل مبادرت ورزیده اند، 
موفق به دریافت یارانه نش��ده اند و به تعبیر محمد علی فرخ مهر، نائب رئیس جامعه هتلداران،قریب به چهار س��ال است که هتلداران 
داخل��ی از س��ازمان میراث فرهنگی طلبکار هس��تند. یکی دیگر از چالش های پیش روی توس��عه صنعت هتلداری به بروکراس��ی 
فرسایشی، خسته کننده و غیرقابل تحملی باز می گردد که سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیت در این عرصه را آزار می دهد.

 

آگه��ی اباغ مفاد آراء هیات ) قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن ( در محدوده شهر    سعدآباد  شهرستان دشتستان ) حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد 
و اماک دشتس��تان ( برابر مقررات بند ۲ ماده یک قانون و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت 
مصوب ۱۳۸۸ آراء صادره از هیات موضوع  ماده 6 آیین نامه و قانون مذکور مستقر در ثبت 

دشتستان در یک نوبت جهت اطاع عموم آگهی و اباغ میگردد. 
رای شماره ۷6۲ نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمت�ی از پاک ۲۸۳۱ واق��ع   -۱
در شهر سعدآباد متصرف���ی آقای  حسن توکلی فرد  که مالکیت نامبرده تایید گردیده است 

و برای آن پاک ۲۸۳۱/۵۵۹  منظور  شده  است . 
اش��خاصی که نسبت به اصل یا حدود اماک مندرج در این آگهی اعتراض دارند ظرف مدت 
۲۰ روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را نس��بت به حدود یا ماهیت کتبَا به اداره ثبت 
اسناد و اماک دشتستان تسلیم و رسید دریافت نمایند. پس از تاریخ تسلیم اعتراض به مدت 
ی��ک ماه دادخواس��ت اعتراض به ثبت در دادگاه ذیصاح مح��ل وقوع ملک تقدیم و گواهی 
الزم را به اداره ثبت تحویل نمایند و چنانچه نس��بت به اماک مذکور بین مس��تدعی ثبت و 
معترض دعوی در دادگاه مطرح اس��ت طرح دعوی یا مس��تدعی ثبت باید ظرف مهلت مقرر 
گواهی مشعر بر طرح دعوی را از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت محل تسلیم نماید . بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر قانونی و یا عدم تحویل گواهی تقدیم 
دادخواستاعتراض به ثبت در دادگاه عملیات ثبتی با رعایت تشریفات و مقررات ثبتی تعقیب 
و س��ند مالکیت صادر می شود در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

ذیصاح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار : ۲۵/ ۱۱ / ۱۳۹6

 محمد چهابدار
رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک شهرستان دشتستان                                                                

مفقودی نوبت سوم
مدرک ف��ارغ التحصیلی اینجان��ب محمد جعف��ری آهنگری فرزند 
خلیل به ش��ماره شناس��نامه ۲۷۳صادره از باب��ل در مقطع کاردانی 
رش��ته دامپزش��کی صادره از دانش��گاه آزاد واحد بابل به ش��ماره 
۷۸۱۵6۰۰6۰۰۷۵ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد بابل به 
نشانی کیلومتر سه بابل به قائمشهر کدپستی ۳۷۳۸۱-4۷4۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 

س��ند خودوی کامیون��ت بارکش نیس��ان ۲4۰۰ مدل ۷۷ 
شماره موتور:۰۰۱۲۱۹۵4 ش��ماره شاسی: C۲۳۲۵۰ شماره 

پاک: ۵۸   ۳۹۱م۲۵ مفقود و فاقد اعتبار است.

مفقودی مجوز  اسلحه 
ج��واز اس��لحه آقای ولی اله ن��دری فرزند عاء خان مالک س��اح گلوله 
زنی کالیبر ۷/۹۲وشماره ساح 4۸۰46مدل ۵ تیر گلنگدنی ساخت ایران 

مفقود وفاقد اعتبار است .

    

    


