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با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شد

توسعه زیر ساخت شبکه های ارتباطی و اینترنتی در منطقه آزاد انزلی
تفاه��م- مناط��ق آزاد: در راس��تای ایجاد 
اش��تغال پایدار و رش��د کار آفرینی، زیر ساخت 
شبکه های ارتباطی و اینترنتی منطقه آزاد انزلی با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه می یابد. 
بر اساس این گزارش، صابر فیضی-  مدیرعامل 
ش��رکت فناپ تلکام و رضا مسرور- مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد انزلی پیرامون اجرایی کردن 
تفاهم نامه منعقده س��ازمان منطق��ه آزاد انزلی و 
شرکت فناپ تلکام در خصوص تامین و توسعه 
زیرس��اخت ش��بکه های ارتباطی و اینترنتی در 
س��طح این منطقه به منظ��ور کارآفرینی و ایجاد 
اش��تغال پایدار در جهت  توسعه شهر و شهروند 
هوش��مند با س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی 
گفت و گو کردند. مسرور در این نشست با بیان 
اینکه با راه اندازی س��امانه های هوشمند متعدد 
در س��ال های اخیر ش��اهد توسعه ارائه خدمات 
این سازمان به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
منطق��ه هس��تیم، اظهار کرد: ح��وزه ارتباطات و 
فناوری بسیار گسترده و مهم بوده و در عملکرد 
 و به��ره روی س��ازمان ه��ا نق��ش اساس��ی ایفا 
م��ی کند که در این راس��تا س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی برنامه های جامع و هدفمندی برای توسعه 
 ای��ن حوزه در دس��ت اقدام دارد و ب��ا توجه به 

 ،IPTV  ظرفی��ت های موجود در ح��وزه های
فیب��ر ن��وری، هوش��مند س��ازی و گس��ترش 
 خدم��ات مخابراتی با تکنولوژی نوین و احداث 
زیرساخت های فناوری در مجتمع بندری کاسپین 
فرصت های همکاری مش��ترک وجود دارد. وی 
با اش��اره به ارائه خدمات دول��ت الکترونیک به 
شهروندان و تجار منطقه از سوی سازمان متبوع 

خود، افزود: با توجه به مذاکرات صورت گرفته 
ب��ا معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری از هفت 
خدمت کیف پ��ول الکترونیکی س��ه خدمت تا 
پایان سال در منطقه آزاد انزلی به عنوان پایلوت 
در بین مناطق آزاد ارائه می شود و با توسعه زیر 
ساخت های ارتباطی، این طرح به صورت کامل 
در س��ال آینده در منطقه اجرایی خواهد شد . در 

ادامه این دیدار همچنین مدیرعامل شرکت فناپ 
تلکام نیز ضمن تش��ریح برنام��ه و فعالیت های 
این ش��رکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت 
های توس��عه فناوری کشور تصریح کرد : منطقه 
آزاد انزلی با قرار گرفتن در مس��یر توس��عه همه 
جانبه، ش��رایط الزم به منظور ارائه خدمات بیش 
از پیش به مشترکین و شهروندان را فراهم نموده 
و ش��رکت تل��کام آمادگی خود را برای س��رمایه 
گذاری برای توس��عه و ایجاد زیر س��اخت های 
ارتباطی و س��رویس های خدماتی با تکنولوژی 
روز را  در ای��ن منطقه اعالم می کند.صابر فیضی 
به وحدت فرماندهی در مناطق آزاد اشاره و خاطر 
نش��ان کرد : وحدت فرماندهی در مناطق آزاد به 
ویژه منطقه آزاد انزلی مزیت بس��یار مناسبی برای 
س��رمایه گذاران محس��وب می ش��ود و این امر 
موجب ش��ده است که این شرکت جهت توسعه 
زیر س��اخت های ارتباطی و اینترنتی در محدوده 
منطقه، با اس��تفاده از فناوری های نوین به منظور 
ارائه خدمات گس��ترده تر را در دس��تور کار قرار 
دهد.گفتنی است، در این دیدار معاونین و مدیران 
سازمان حضور داشتند و در پایان جلسه مدیران 
ش��رکت فناپ تلکام از زیرساخت های مختلف  

منطقه آزاد انزلی بازدید کردند.

هشدار شورای جهانی سفر و گردشگری 
به ترامپ

رئیس شورای جهانی س��فر و گردشگری 
به دونال��د ترامپ جه��ت اتخاذ سیاس��ت های 
انزواگرایانه در س��ایه قانون مهاجرتی جدیدش 
هشدار داد . به گزارش تفاهم، دیوید اِسکوسیل، 
در جریان برگزاری یک کنفرانس در لس آنجلس 
گفت: تصمی��م دونال��د ترام��پ در جلوگیری 
از ورود اتب��اع ۷ کش��ور چی��زی نزدیک به یک 
فاجعه برای گردش��گری آمریکا است و تاثیری 
مش��ابه با حمالت تروریس��تی ۱۱ س��پتامبر بر 
صنعت گردشگری خواهد داشت. وی ادامه داد: 
سیاست های سختگیرانه در صدور ویزا موجب 
شد گردشگری آمریکا در دهه پس از ۱۱ سپتامبر، 
با ضرر و زیان ۶۰۰ میلیارد دالری مواجه شود و 
بین س��ال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ در مجموع ورود 
گردش��گران خارجی به خ��اک آمریکا ۹ درصد 
نزول یافت.  دیوید اِسکوسیل اضافه کرد: دولت 
ترامپ در مسیری حرکت می کند که خطر بزرگی 
صنعت گردشگری و سفر آمریکا را تهدید می کند، 
صنعتی که ۸ درصد از تولید ناخالص کلی و ۱۰ 
درصد از اش��تغال را به خود اختصاص می دهد. 
رئیس شورای جهانی سفر و گردشگری همچنین 
تصریح کرد: هتل ها و آژانس های مسافرتی پس 
از فرمان مهاجرتی ترام��پ از کاهش رزروهای 
بین الملل��ی خب��ر داده ان��د و از رئی��س جمهور 

خواسته اند اقداماتی در این راستا انجام دهد. 

 آغازبه کار کارگاه آموزشی 
»مالقات موزه و شهر« در کاخ نیاوران

کارگاه آموزش��ی مالق��ات موزه و ش��هر 
در مجموع��ه فرهنگی تاریخ��ی نی��اوران آغاز 
ب��ه کار ک��رد. به گ��زارش تفاهم، س��یدمحمد 
بهش��تی- رئی��س پژوهش��گاه میراث فرهنگی 
در ش��روع این برنامه که با حضور س��یداحمد 
محیط طباطبایی- رئیس ایکوم و سیدرحمت اله 
رئوف حن��ان- مدیر مجموعه نی��اوران برگزار 
ش��د، با تعریف مقوله شهر، شهرنشینی، تاریخ 
شهرنش��ینی و مدنیت در شش بُعد، اظهار کرد: 
موزه جایی اس��ت که خاطرات همه نسل ها در 
طول تاریخ در آن جمع اس��ت و همه انسان ها 
خ��ود را در قبال آن صاحب حق می دانند. وی 
ادامه داد: قصه هایی که در ش��هرها وجود دارد 
ش��هر را به مثابه موزه می کند و تمام یک ش��هر 
موزه می شود. بهشتی تصریح کرد: نیازی نیست 
که بین ش��هر و موزه الفت برقرار شود؛ چراکه 
موزه ه��ا پدیدآورنده الفت هس��تند و از طریق 
همین انس و الفت اس��ت که معرفت به گوهر 

پنهان هر چیزی پیدا می شود. 

خبرنامه

 آمادگی سازمان منطقه آزاد ماکو 
برای برگزاری مسابقات قرآن

تفاهم-گ��روه مناطق آزاد: معاون فرهنگی 
و اجتماعی س��ازمان منطقه آزاد ماکو در جلس��ه 
هماهنگ��ی این رویداد گفت: با هدف ارج نهادن 
به فعالیت های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآنی در 
جامعه مسابقات بزرگ قرآن دراین منطقه برگزار 
خواهد شد.جواد اسماعیل زاده با بیان اینکه تاکنون 
بیش از دو هزار نفر برای حضور در این مس��ابقه 
بزرگ قرآنی ثبت نام کرده اند، افزود: بر اس��اس 
هماهنگی به عمل آمده تا زمان حضور مسابقات 
ثبت نام ادامه داش��ته و پیش بینی می شود تا سه 
هزار نفر در این مس��ابقه شرکت کنند. این مقام 
مس��ئول در ادامه با اشاره به این که مسابقات در 
ده رشته قرآنی و در سه بخش نونهاالن، نوجوانان 
و بزرگساالن برگزار خواهدشد، خاطر نشان کرد: 
۲۸ نف��ر از داوران زبده قرآنی بر اجرای بهتر این 
مسابقات نظارت خواهند کرد. وی همچنین  از 
حضور قاریان بین المللی و برجس��ته کشوری و 
اس��تانی در این رویداد ب��زرگ قرآنی خبر داد و 
گفت: این مسابقات از تاریخ یکم تا سوم اسفند 
ماه در محل سالن بزرگ نمایشگاه های بین المللی 

سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار خواهد شد.

 راه اندازی موزه تاریخ طبیعی 
خراسان جنوبی 

مس��ئول امور موزه های اس��تان خراس��ان 
جنوب��ی گف��ت: م��وزه تاریخ طبیعی اس��تان با 
مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی و بخش خصوصی 
در خانه تاریخی فروتنی راه اندازی شد. به گزارش 
تفاهم، غالمحسین شعیبی با اعالم این خبر اظهار 
ک��رد: محمد جمهوری یکی از پژوهش��گران و 
مجموعه داران فسیل استان است که با حمایت و 
مشارکت اداره کل اقدام به راه اندازی موزه ای برای 
ارایه گونه های متعدد فسیل و معرفی و آموزش 
در زمینه آن ها کرده است. وی افزود: موزه علوم 
و تاریخ طبیعی خراس��ان جنوبی واقع در بافت 
تاریخی شهرس��تان بیرجند در دو بخش اصلی 
فسیل و سنگواره و حیات وحش با هدف آشنایی 
پژوهش��گران و محققان و آموزش و بهره گیری 
عالقه مندان این مجموعه ها دایر ش��ده است و 
همه روزه از ساعت ۹ تا ۱3 پذیرای عالقه مندان 
است. مس��ئول موزه های استان خراسان جنوبی 
در مورد بخش فس��یل و سنگواره این موزه نیز 
اذعان کرد:این بخش مربوط به دیرینه شناس��ی 
استان اس��ت و در آن مجموعه ای از فسیل های 
مختلف و نیز تعدادی از فسیل های گیاهی برای 

معرفی در معرض دید گذاشته شده اند.

خبرنامه

دادنامه 
تاریخ: ۹5/4/۲۷  کالسه پرونده: 4۹/۲۱۱/۹5  دادنامه: ۱54 
مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه ۲۱۱ اسالمشهر 

خواهان: محمد جربان /اسالمشهر- موسی آباد- ک 4- پ ۷ 
خوانده: حسین ابی پور/ مجهول مکان 

موضوع: مطالبه وجه چک 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده 
اس��ت که شورا با بررس��ی مجموع محتویات پرونده به ش��رح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
رای شورا 

در خصوص دادخواس��ت خواهان محمد جربان فرزند محمد قاس��م به طرفیت 
خوانده حس��ین ابی پور به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
باب��ت یک فقره چک بش��ماره ۲5۹۱۱/3۶۰۶۶۰۲۲ م��ورخ ۹4/۱۰/3۰ به عهده 
بانک پارس��یان ش��عبه نعمت آباد تهران ب��ا توجه به محتوی��ات پرونده و مفاد 
دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق چ��ک و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر 
نش��ده اند و الیحه ای ارسال نکرده اند و دعوی خواهان را مصون از ایراد باقی 
گذاش��تند بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ 
و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ از قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 3۱3 و 3۱4 و 3۱5 
و ۲4۹ قان��ون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۷۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه مطابق ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ ۹4/۱۱/۱ تا اجرای حکم در 
حق خواه��ان محکوم می نماید. رای صادره غیابی محس��وب و طی مدت ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی و س��پس طی مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی محترم شهرستان اسالمشهر می باشد. 
شریفی 
قاضی حوزه 211 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 3633 

دادنامه 
پرون��ده کالس��ه ۹3۰۹۹۸۲۸۸35۰۱5۱4 ش��عبه دادگاه انقالب دادگس��تری شهرس��تان 

اسالمشهر تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹۷۲۸۸۶۸۰۱33۲ 
متهمین: ۱- آقای انور س��عادتی بنش��انی مجهول مکان ۲- آقای اکبر رحیمی فرزند سیف 
اله با وکالت آقای رضا زین گنجه فرزند صمد بنش��انی خیابان پاس��داران- جنب صندوق 
قرض الحس��نه وحدت پالک ۲۹۱ و خانم سار کریمی فرزند خلیل به نشانی تهران بلوار 

اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران خ گلها پ ۲ واحد ۱۱ 
اتهام: مشارکت در نگهداری و توزیع کاالی قاچاق ممنوعه 

رای دادگاه 
در خص��وص اتهام ۱- آقای انور س��عادتی، آزاد به علت عدم دسترس��ی ب��ه او ۲- اکبر 
رحیمی، فرزند س��یف اله، آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر مش��ارکت در توزیع کاالی قاچاق، 
ممنوعه، از توجه به بررس��ی اوراق و محتویات پرونده، ش��رح گ��زارش مرجع انتظامی، 
اظهارات و دفاعیات مش��تکی عنه در تحقیقات مقدماتی و وکیل او در جلس��ه دادرس��ی، 
قطع نظر از عدم حضور ردیف اول در جلسه رسیدگی، نظر به اینکه تجهیزات دریافت از 
ماهواره داخل سوله نگهداری می شده است. توقیف گردیده، از توجه به محل نگهداری 
و نحوه توقیف تجهیزات مذکور و دفاعیات مش��تکی عنه حاضر مبنی بر اینکه تجهیزات 
را برای ردیف اول نگهداری کرده اس��ت؛ اقدام مش��تکی عنه فاق��د تعریف عرفی توزیع 
تجهیزات دریافت از ماهواره می باش��د و دلیلی مبنی بر اینکه تجهیزات توسط متهمان از 
طریق مبادی ورودی به نحوق قاچاق وارد شده باشد نیز اعالم نشده است. بنابرانی بلحاظ 
فقدان ادله کافی در جهت احراز عنصر مادی جرم، باس��تناد ماده 4 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری از جهت توزیع تجهیزات مذکور حکم بر برائت صادر و اعالم می نماید  از جهت 
نگه��داری تجهیزات دریافت از ماهواره مش��مول قانون خاص موض��وع بند الف ماده ۹ 
قانون تجهیزات دریافت از ماهواره بوده و باس��تناد وحدت رویه شماره 5۷۱- ۱3۹5/5/5 
در صالحیت رسیدگی محاکم کیفری ۲ قرارداد و خارج از صالحیت ذاتی دادگاه انقالب 
می باش��د. باس��تناد ماده 3۰3 قانون آئین دادرسی کیفری با صدور قرار عدم صالحیت به 
شایس��تگی رسیدگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان اسالمش��هر صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره نس��بت به توزیع قاچاق کاالی ممنوعه حضوری بوده و در طی مهلت بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
فیض اله عظیمی- دادرس شعبه دادگاه انقالب اسالمشهر 

م الف 2534 

خواهان كبرى رضائيان دادخواستى به طرفيت خوانده جواد پورمند به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسى و رفع تصرف عدوانى و مطالبه اجرت المثل اموال تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 129 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر 
باهنر ارجاع و به كالسه  تهران واقع در تهران فلكه چهارم تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد 
و ساعت 10:00  آن 96/2/18  كه وقت رسيدگى  گرديده  ثبت   9509980242600961
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/137333          مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 129 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

و هوشنگ  ميدان شرفى  خوانده محمد  به طرفيت  دادخواستى  رئوفى نسب   خواهان محمد 
تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  غير  به  منافع  انتقال  تجويز  خواسته  به  قديرى 
باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   126 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
باهنر ارجاع و به كالسه  تهران واقع در تهران فلكه چهارم تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد 
9509980242300826 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/2/2 و ساعت 9:00 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/137331          منشى دادگاه حقوقى شعبه 126 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

وقت  پرونده:334/2202/95  كالسه  به  ضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
رسيدگى:96/1/15 لغايت 9:00 خواهان:فاطمه گودرى فرزند اصغر   خوانده:اصغر گودرى 
فرزند حسين  خواسته : مطالبه نفقه  خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 2202 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
آئين  قانون   73 ماده  بتجويز  و  شورا  دستور  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند 
چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
تهران  23 مجتمع  اختالف  حل  شوراى   2202 شعبه  دبير            110/137329  

 خواهان شكوفه لطفى دادخواستى به طرفيت خوانده رضا عطايى باقرى به خواسته طالق تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 235 دادگاه خانواده 
1 به نشانى اتوبان شهيد محالتى نبرد جنوبى جنب آتش نشانى و شهردارى ارجاع و به كالسه 
950978 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/1/19 و ساعت 10:00 صبح تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع شهادت شهود حاضر گردد چنانچه شهود معارض داريد در 

دادگاه حاضر نماييد. 
تهران  يك  خانواده  دادگاه   235 شعبه  مدير            110/137328  

آگهى تعيين داور  پيرو آگهى قبلى بدينوسيله به رضا عطايى بقايى فرزند منصور ابالغ مى گردد 
در خصوص دعوى قرار ارجاع امر به داورى صادر گرديده است لذا مراتب يك نوبت در روزنامه 
دادگاه  دفتر شعبه 235  به  مراجعه  با  انتشار  از  يك هفته پس  تا ظرف مدت  ميشود  آگهى 
خانواده 1 تهران به پرونده كالسه يك فرد متاهل از بستگان به عنوان داور معرفى كه با در 

دست داشتن شناسنامه به دادگاه مراجعه نمايند. 
تهران  يك  خانواده  دادگاه   235 شعبه  دفتر  مدير           110/137327  

شماره پرونده خواهان:فاطمه ميناوند چال خوانده:مصطفى كشميرى  موضوع:طالق به درخواست 
زوجه در خصوص پرونده كالسه 950977/232 بدينوسيله به آقاى مصطفى كشميرى فرزند 
حسن ابالغ ميگردد ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى جهت معرفى داور به دادگاه خانواده 
يك تهران واقع در اتوبان آهنگ خيابان نبرد جنوبى جنب آتش نشانى دادگاه خانواده يك تهران 

شعبه 232 مراجعه و نسبت به معرفى داور اقدام نمائيد. 
تهران  يك  خانواده  حقوقى  عمومى  دادگاه   232 شعبه  دفتر  مدير           110/137326  

 كالسه پرونده:950977/238 وقت رسيدگى:96/1/16 لغايت 8:30 صبح خواهان:فاطمه 
خواهان  زوجه    درخواست  به  :طالق  خواسته  كشميرى   خوانده:مصطفى  چال    ميناوند 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 232 ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير 
االنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
تهران يك  خانواده   232 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير            110/137325  

 آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظر خواه به تجديدنظرخوانده سهيل غالمحسين گيلكى- عباسعلى 
غالمحسين گيلكى- محبوبه پياده روى جهت تبادل لوايح در خصوص تجديدنظر خواهى حميد 
شعبه  اين  از  صادره   9500527 دادنامه  به  نسبت  باقرى  سعيد  باقرى-  سهيال  باقرى- 
با  بدينوسيله به وسيله اين آگهى و به درخواست تجديدنظر خواه به جنابعالى ابالغ ميگردد 
مراجعه به دادگاه حقوقى شعبه 83 دادگاه شهيد مدرس واقع در خ دماوند ايستگاه وحيديه 
مجتمع قضايى شهيد مدرس دادخواست وضمائم تجديدنظر خواه را تحويل و طبق ماده 346 
ق آ د م با مطالعه آن چنانچه در اين خصوص نفيا و اثباتا پاسخ و مطلبى داريد آنرا كتبا ظرف 
10 روز از تاريخ چاپ روزنامه به اين شعبه بعنوان تبادل لوايح ارسال تحويل نماييد در غير 
اين صورت پرونده با همين كيفيت به دفتر كل دادگاه هاى تجديدنظر استان تهران ارسال 

خواهد شد. 
تهران  حقوقى  دادگاه   83 شعبه  دفتر  مدير             110/137323  

آگهي ابالغ اجراييه  محكوم له: ميثم گلزاد فرزند حسينعلي   محكوم عليه: ابوالقاسم متين 
از شعبه102  دادنامه 95/00814 صادره  و شماره  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب 
دادگاه عمومي حقوقي تهران محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال 
دادرسي  هزينه  بابت  مبلغ3/000/000ريال  خواسته  اصل  بابت  كارشناسي)  نظر  (طبق 
مبلغ198000ريال بابت تعرفه خدمات قضائي خسارت تاخير از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 
حق  نيز  و  كارشناسي  دستمزد  بابت  5/000/000ريال  مبلغ  حكم  اجراي  لغايت   94/4/22
الوكاله وكيل بمبلغ8/000/000ريال در حق محكوم له در صورت عدم اجراي مفاد اجراييه 
ظرف 10 روز محكوم عليه محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتي بمبلغ5/000/000ريال 
در حق صندوق دولت كه توسط واحد اجراي احكام محاسبه و اخذ خواهد شد ضمنا مطابق ماده 9 
قانون اجراي احكام مدني در عمليات اجرايي ابالغ و اخطار ديگري به محكوم عليه بعمل نخواهد 
آمد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراي ماده73 آ.  د.  م در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجراييه اقدام گردد.   
در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجراييه و وصول 

هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دفتر  مدير        110/139792  

سرويس  عليه:  محكوم  رضا    فرزند  فرخوي  رهبر  قاسم  له:  محكوم  اجراييه   ابالغ  آگهي   
اله بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه  بهادري هرسيني فرزند حشمت 
محكومند  عليهم  محكوم  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  از  صادره   95/00973
به  چك  (وجه  خواسته  اصل  بعنوان  مبلغ300/000/000ريال  تضامني  پرداخت  به 
شماره981258 مورخ1385/20/30 تاريخ تقديم دادخواست 95/6/23) و هزينه دادرسي 
به ميزان 9/535/000ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 1385/2/30 
لغايت وصول بر مبناي نرخ تورم بانك مركزي كه توسط واحد اجراي احكام احتساب و تعرفه 
خدمات به ميزان220000ريال در حق محكوم له در صورت عدم اجراي مفاد اجراييه ظرف 10 
روز محكوم عليه محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتي بمبلغ 15/000/000ريال در حق 
صندوق دولت كه توسط واحد اجراي احكام محاسبه و اخذ خواهد شد.   ضمنا مطابق ماده 9 
قانون اجراي احكام مدني در عمليات اجرايي ابالغ و اخطار ديگري به محكوم عليه بعمل نخواهد 
آمد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراي ماده73 آ.  د.  م در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجراييه اقدام گردد.   
در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجراييه و وصول 

هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دفتر  مدير        110/139790  

آگهى خواهان ناهيد درخشان دادخواستى بطرفيت خوانده علي معيري به خواسته مطالبه وجه 
دادگاه  شعبه102  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  دادگاههاى  تقديم 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت شهر تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو 
كه  گرديده  ثبت  كالسه9509980203600736  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى  مجتمع  پ73  
وقت رسيدگى آن 1396/1/27 و ساعت 12 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
تهران عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دادگاه  منشي      110/139788    

 آگهي ابالغ اجراييه  محكوم له: منصور محمدعلي زاده رستگار فرزند مهدي   محكوم عليهم: 
عليرضا رحيمي، اقدس محرمي اورنج بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 
محكومند  عليهم  محكوم  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  از  صادره   95/00967
شماره  به  چك  (وجه  خواسته  اصل  بعنوان  مبلغ 150/000/000ريال  پرداخت  به  متضامنًا 
به  دادرسي   هزينه  و   1394/10/23 دادخواست  تقديم  تاريخ   1385/7/1-108479
از  تاديه  تاخير  و خسارت  قانوني  تعرفه  برابر   وكيل  الوكاله  و حق  ميزان5/150/000ريال 
تاريخ سررسيد چك مورخ 1385/7/1 لغايت وصول بر مبناي نرخ تورم بانك مركزي كه توسط 
در  له  ميزان 266000ريال در حق محكوم  به  تعرفه خدمات  و  احتساب  احكام  اجراي  واحد 
صورت عدم اجراي مفاد اجراييه ظرف 10 روز محكوم عليه محكوم است به پرداخت نيم عشر 
دولتي بمبلغ10/950/000ريال در حق صندوق دولت كه توسط واحد اجراي احكام محاسبه و 
اخذ خواهد شد ضمنا مطابق ماده 9 قانون اجراي احكام مدني در عمليات اجرايي ابالغ و اخطار 
ديگري به محكوم عليه بعمل نخواهد آمد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراي ماده73 
آ.  د.  م در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت 
به اجراي مفاد اجراييه اقدام گردد.   در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت 

به اجراي مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دفتر  مدير        110/139786  

له: محمد روزبهي فرزند قربانعلي   محكوم عليه: فرهاد پرياري  ابالغ اجراييه  محكوم  آگهي 
دادنامه  شماره  و   94/2496 شماره  حكم  اجراي  درخواست  بموجب  اله   عزيز  فرزند 
عليه  محكوم  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  از  صادره   9409970203601231
به  چك  فقره  (يك  خواسته  اصل  بابت  160000000ريال  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم 
هزينه  پرداخت  و  دادخواست1394/8/17  تقديم  تاريخ  شماره1394/2/6-554888 
دادرسي  آئين  قانون   522 ماده  وفق  تاديه  تاخير  خسارت  و  مبلغ4900000ريال  دادرسي 
مدني كه توسط واحد اجراي احكام محاسبه و در حق محكوم له اخذ مي گردد.   در صورت عدم 
اجراي مفاد اجراييه ظرف 10 روز محكوم عليه محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتي فعال 
به مبلغ8/000/000 ريال در حق صندوق دولت كه مابقي توسط واحد اجراي احكام محاسبه و 
اخذ خواهد شد ضمنا مطابق ماده 9 قانون اجراي احكام مدني در عمليات اجرايي ابالغ و اخطار 
ديگري به محكوم عليه بعمل نخواهد آمد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراي ماده73 
آ.  د.  م در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت 
به اجراي مفاد اجراييه اقدام گردد.   در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت 

به اجراي مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دفتر  مدير        110/139784  

بهرامي  شهناز  مديريت  با  صادرات  توسعه  همراه  اي  بيمه  خدمات  شركت  خواهان  آگهى 
تعهد  ايفاي  به  الزام  به خواسته  نيا و شهين رستمي  علي  بهروز  بطرفيت خوانده  دادخواستى 
مالي تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه102 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت شهر تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو 
پ73  مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه95099802036020715 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1396/1/15 و ساعت 12 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دادگاه  منشي      110/139780    

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه128   9509980242500367 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان: سعيد  نهايي شماره 9509970242500907   تصميم  تهران  باهنر  قضايى شهيد 
خدمتي فرزند محمدتقي با وكالت خانم مليحه توسلي فرزند مرتضي و علي مسلمي فرزند غفار  
خواندگان: رضا عليپور كوراييم و غالمرضا شكوهي و نظام قنبرنژاد مغانلو  خواسته ها: مطالبه 
مقرر  وقت  در  گردشگار:  وجه چك  مطالبه  و  دادرسي  مطالبه خسارت  و  تاديه  تاخير  خسارت 
جلسه شعبه يكصد و بيست و هشت حقوقي تهران بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
و پرونده كالسه پيوست تحت نظر قرار دارد دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي 
را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به انشاء راى مى نمايد.   راى 
دادگاه  درخصوص دعوى آقاي سعيد خدمتي با وكالت آقاي علي مسلمي و خانم مليحه توسلي 
بطرفيت آقايان نظام قنبرنژاد مغانلو و رضا عليپور كوراييم و غالمرضا شكوهي بخواسته مطالبه 
وجه سه فقره چك به شماره 497258-94/12/30 و 497256-94/10/30 و 497257-

94/11/30 به مبلغ هركدام 200/000/000ريال عهده بانك سپه دادگاه با عنايت به كپي 
مصدق چك ها و گواهينامه هاي عدم پرداخت و عدم حضور خواندگان و عدم ايراد يا دفاع 
دادرسي  آئين  قانون  و522   519 198و  مواد  به  مستندا  تشخيص  وارد  را  خواهان  دعوي 
مدني حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 600/000/000ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 19/834/600 ريال هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ارائه چك 
به بانك و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد.   راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهى در  دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران    حقوقي  عمومي  دادگاه   128 شعبه  دادرس                            110/139779  

محكوم   مشخصات  البرز   سراميك  شركت  لهم   محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه  آگهى 
عليه/محكوم عليهم آقاى ناصر صادقي  محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم و شماره 
 460979/07 به  است  محكوم  عليه  محكوم   9509972160700704 مربوطه  دادنامه 
پرداخت  و  له  محكوم  در حق  وكيل  الوكاله  و حق  دادرسى  پرداخت هزينه  و  كاشي  مترمربع 

هزينه اجرايي درحق دولت 
صدرتهران  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه42  دفتر           110/139777  

آگهى خواهان رمضان براتي مهياري دادخواستى بطرفيت خوانده كبري خيراله زاده چم كناري 
و حميد آصفي به خواسته مطالبه وجه چك و كليه خسارات دادرسي تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
عدالت شهر تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پ73 مجتمع قضايى عدالت 
ارجاع و به كالسه9509980203600720 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/1/16 
و ساعت10 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم  را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه102  دادگاه  منشي      110/139782    

 صنعت گردشگری 
عامل ایجاد ثروت و رونق اقتصادی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت، اثرگذاری 
و جایگاه گردش��گری گفت: حوزه گردشگری یکی از محورهای 
توس��عه کش��ور و تولید ثروت و حتی یکی از محورهای اثرگذار 
فرهنگی برای انقالب اس��المی است. به گزارش تفاهم، حسینعلی 
امیری با بیان این مطلب اظهار کرد: توجه به حوزه گردش��گری و 
رونق این صنعت آثار اقتص��ادی مثبتی به دنبال دارد. وی افزود: از 
نظر فرهنگی نیز رونق صنعت گردشگری بسیار تأثیر گذار است و 
از همه مهم تر اینکه توسعه گردشگری و افزایش ورود گردشگران 
خارجی می تواند نشان دهنده امنیت در کشور باشد. امیری ادامه داد: 
حضور گردش��گران خارجی، عالوه بر اینکه می تواند باعث ایجاد 
ثروت و اش��تغال و رونق اقتصادی باش��د، می تواند معرفی کننده و 
مبل��غ فرهنگ، تاریخ، تمدن، زیبایی ها و امنیت موجود در ایران به 
مردم دیگر کشورها باشد. وی در ادامه به فضای پسابرجام و نقش 
آن در توسعه صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: برجام یکی از 
مهم ترین دس��تاوردهای دولت تدبیر و امید است که گشایش های 
مهم��ی در بخش های مختلف به وجود آورده اس��ت و یکی از این 

بخش ها گردشگری است.

 ارائه فیبر نوری رایگان 
به سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس 
معاون فنی و زیربنایی س��ازمان منطقه آزاد ارس از فراهم ش��دن 
زمینه ارائه فیبر نوری رایگان به سرمایه گذاران ارس خبر داد. به گزارش 
تفاهم، جعفر احمدی با اعالم این خبر افزود: طی س��ه سال گذشته ۷۰ 
کیلومتر فیبر نوری در منطقه آزاد ارس اجرا ش��ده است. وی ادامه داد: 
سرمایه گذاران و همچنین شهروندان ارس می توانند تا پایان امسال نسبت 
ب��ه بهره مندی از طرح ارائه فیبر نوری رایگان اقدام کنند. احمدی ادامه 
داد: هر یک از مش��ترکین این سیس��تم می توانند از پهنای دیتا به میزان 
5۰ مگابیت بهره مند شوند.وی تصریح کرد: زیرساخت های مختلف 
مورد نیاز برای توس��عه و جلب رضایت س��رمایه گذاران تامین ش��ده 
و در ح��وزه های مختلف انرژی، راه، شهرس��ازی، عمرانی و زیربنایی 
پروژه های متعدد در حال اجرا می باشد. منطقه آزاد ارس در شمال غرب 
ایران و در همس��ایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و جمهوری 
خودمختار نخجوان واقع می باشد.ارس با 5۱ هزار هکتار وسعت بعنوان 
صنعتی ترین منطق��ه آزاد ایران مطرح بوده و در چهار محدوده منفصل 
جلفا  با ۲۰ هزار و 5۰۰ هکتار، نوردوز با 4۱۱ هکتار، محدوده خداآفرین 
با پنج هزار و ۷۰۰ هکتار و محدوده قلی بگلو با ۲5 هزار هکتار مجری 

سیاست ها و ماموریت های اقتصادی تعریف شده می باشد.

 افزایش  گردشگران خارجی 
نیازمند همکاری دستگاه های مختلف 
تفاه��م- گروه گردش��گری: معاون حقوق��ی، مجلس و امور 
استان های س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری با 
اشاره به سند چشم انداز ۲۰ساله نظام و برنامه ریزی ها برای افزایش 
گرش��گران ورودی به کش��ور گفت: افزایش پنج برابری گردشگران 
خارجی نیازمند همکاری دس��تگاه های مختلف اس��ت. سیدهادی 
قره س��ید رومیانی ب��ا بیان این مطل��ب در اولین کمیس��یون فنی و 
حقوقی سومین نشست ش��ورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری که در س��الن فجر س��ازمان میراث فرهنگی برگزار 
شد، افزود: نشس��ت ش��ورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با توجه به ظرفیتی که دارد درحقیقت یک هیئت دولت 
کوچک اس��ت.وی در ادامه با اش��اره ب��ه اهمیت بخش خصوصی 
خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اهداف و 
فعالیت ها شد. این مقام مسئول همچنین به نقش هنرمندان در این باره 
اش��اره کرد و افزود: برنامه ریزی ها برای استفاده از ظرفیت هنرمندان 
در توسعه اهداف و چشم اندازها یکی از موارد مهمی است که باید 
به آن توجه داشته باشیم. رومیانی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های 

بین المللی می تواند رنکینگ ما را در سطح بین الملل افزایش دهد.

    

    


