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پنجشنبه 26 اسفند ماه 1395 سال د  وازد  هم شماره 3049  

میزبانی از 460هزار نفرشب گردشگر 
در فارس

مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری و دبیر اجرایی خدمات  سفر فارس 
با اعالم شعار گردشگری و معنویت در شیراز 
سومین حرم اهل  بیت)ع( در ایران اسالمی در 
نوروز متفاوت س��ال 96، به  تشریح برنامه های 
اداره  کل می��راث  فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری فارس و ستاد اجرایی خدمات  سفر 
استان پرداخت. به گزارش تفاهم، مصیب امیری 
ب��ا بی��ان آم��ار ورود 4میلیون و 500هزار نفر 
گردش��گر داخلی و خارجی در ایام نوروز 95 
افزود: »با توجه ب��ه ویژگی های منحصربه  فرد 
این اس��تان از نظر تاریخ��ی ، طبیعی و مذهبی 
و حجم باالی ورود مس��افران نوروزی، شیراز 
یک��ی از مقاص��د اصلی گردش��گری در ایران 
اس��ت. به همین دلیل، ستاد اس��کان میهمانان 
ن��وروزی آمادگی ه��ای الزم را ب��رای میزبانِی 
بیش از 460هزار نفرش��ب گردشگر داخلی و 
خارجی با اس��تفاده از ظرفیت های تأسیس��ات 
اقامتی، آماده سازی و سامان دهی خانه مسافرها، 
کمپ ها، مهمانس��راهای ادارات، خوابگاه های 
دانش��جویی، مدارس، حس��ینه ها و سالن های 

ورزشی دارد.«

 نمایشگاه آثار تاریخی ایران 
در آلمان افتتاح می شود

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: 4۲5 
ش��ی تاریخ��ی از ایران به آلمان رفته اس��ت تا 
در نمایش��گاه آب و بیابان که ۲4 فروردین ماه 
افتتاح می شود به مدت 4 ماه نمایش داده شود. 
محمد حس��ن طالبیان درگفتگو ب��ا مهر اظهار 
کرد: این نمایش��گاه از آن جهت دارای اهمیت 
اس��ت که در تابستان امس��ال دو پرونده بیابان 
لوت و قنات های ایران ثبت جهانی ش��دند و 
موضوع این نمایش��گاه نیز بیابان و آب بود به 
همین دلی��ل معرفی این دو پرونده در س��طح 
جهان برای ما بس��یار اهمیت داشت. دولت و 
م��وزه دولتی آلمان تضمین ه��ای الزم را برای 
این نمایش��گاه داده و بیمه های اشیا نیز انجام 
شده است. همچنین تیمی از مسئولین حفاظت 
و حراس��ت، امین اموال و موزه دار همراه این 
اش��یا هس��تند تا زمانی که این آثار نمایش داده 
ش��ود و بعد از چهار ماه به ایران برگردد.معاون 
میراث فرهنگی کش��ور تصریح ک��رد: درحال 
رایزنی هس��تیم تا نمایش��گاهی از آثار باستانی 
کش��ورهای اروپای��ی مانن��د فرانس��ه آلمان و 
انگلی��س به ایران بیاید م��ا باید وجهی را بابت 

اشیا بدهیم و اشیا را بیمه کنیم.

خبرنامه

استقبال گردشگران داخلی و خارجی 
از جاذبه های گردشگری کرمانشاه 

مانور آمادگی دس��تگاه های خدمات رسان 
عضو ستاد خدمات سفرهای نوروزی کرمانشاه، 
در مح��ل پ��ارک ش��رقی کرمانش��اه، برگزار 
ش��د. معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه 
در این مراس��م گفت: »جای بس��ی خوشحالی 
اس��ت که در تمام ایام سال گردشگران داخلی 
و خارجی از این اس��تان زیبا دیدن می کنند« به 
 گزارش تفاهم، مجتبی نیک  کردار- معاون امور 
عمرانی اس��تانداری کرمانشاه در این مراسم در 
سخنانی اظهار کرد: »بنا بر توصیف مقام معظم 
رهبری، کرمانشاه چهره زیبا و سینه  ستبر ایران 
اسالمی است و اگر دقت داشته باشیم می بینیم 
که این توصیف ش��امل تاریخ، تمدن، طبیعت، 
سلحش��وری و جز آن می ش��ود.« معاون امور 
عمرانی اس��تانداری کرمانشاه اذعان کرد: مردم 
کرمانش��اه همان گونه که در ط��ول تاریخی از 
زائ��ران عتبات عالیات میزبان��ی خوبی به عمل 
آورده اند امروز نیز وظیفه دارند این چهره زیبا 
و مهمان  نوازشان را حفظ و تقویت کنند.« وی 
با بیان اینکه محور توسعه کرمانشاه گردشگری 
است، اظهار کرد: »امروز در این استان همه نوع 
زیرساختی برای توس��عه گردشگری مهیاست 
و برای جذب گردش��گر به چه��ره باز و روی 
گش��اده م��ردم ب��رای پذیرای��ی از میهمانان و 

گردشگران نیاز داریم.«

 محوطه باستانی تپه قلی درویش 
نماد تمدن هفت هزار ساله قم

مدی��ر پایگاه باستان شناس��ی ق��م گفت: 
اکتش��افات باس��تانی در محوطه قلی درویش 
قم، بیانگر پیش��ینه 7 هزار ساله این شهر است 
ک��ه باید در جهت معرفی غن��ای فرهنگی این 
شهر از آن صیانت کرد.به گزارش ایسنا، استاد 
سیامک سرلک در جلسه قم پژوهی با موضوع 
قم در هزاره دوم پیش از میالد، افزود: بر مبنای 
م��دارک موجود از کاوش ه��ای قلی درویش، 
قدمت آثار طبق باستان شناسی ها در قم قدمتی 
بسیار طوالنی است و پیشینیه قم بر اساس این 
کاوش ها مستدل شده است.وی تصریح کرد: 
در قلع��ه تپه قمرود نیز آثاری از هزاره پنجم به 
دست آمد و همچنین در منطقه صرم قم برخی 
از آثار چه بسا این پیشینه را به 8 هزار فرهنگ و 
استقرار می رساند.سرلک با اشاره به هزاره دوم 
پیش از میالد قم بی��ان کرد: در زمان کاوش از 
منطقه قلی درویش باور نمی کردیم که مدارکی 
 بی��ن 1800 ت��ا 1500 قبل از می��الد پیدا کنیم 

هزاره ای که در تاریخ گم است.

خبرنامه

مفقودي سند كمپاني 
بدینوس��یله اعالم مي گردد سند کمپاني خودروي تویوتا روفور 
۲500 س��ي س��ي اتوماتیک تیپ 3 مدل ۲015 بش��ماره شاسي 
 ۲ARF046030 بشماره موتور JTMDF4EV4FD139495
بنام شرکت تعاوني ایثارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و 
اتومبیل کرایه ایده آل ش��هرآرا مفقود گردیده درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

تفاه��م- گ��روه مناطق آزاد: به��ره برداري 
آزمایشي از اولین و بزرگ ترین آبنمای موزیکال 
دریایی کش��ور در مجموع��ه آوای خلیج فارس 
جزی��ره کیش آغاز ش��د. این آبنم��اي موزیکال 
که مراحل س��اخت آن از س��ال 93 در مجموعه 
تفریحي و گردش��گري آواي خلی��ج فارس آغاز 
ش��د اولین و بزرگترین آبنماي موزیکال دریایي 
در کش��ور است که در آستانه فرا رسیدن سال نو 
با حضور مونس��ان و جمعي از مسئوالن به طور 
آزمایش��ي بهره برداري ش��د.منحصر بفرد ترین 
ویژگ��ي این آبنما که  بزرگترین آبنماي موزیکال 
دریایي در کش��ور محسوب مي ش��ود استفاده از 
آب ش��ور دریا اس��ت که به عن��وان یک مزیت 
ارزش��مند در جهت حفظ محیط زیست دریایي 
اهمیت فراواني دارد.آبنماي موزیکال آواي خلیج 
فارس کیش با قابلیت هاي دیگري مانند لیزر شو، 
ویدئو پروجکش��ن، پرده های آبی، افکت آتش و 
ربات های پیشرفته  از سایر آبنماهایي که تا کنون 
در منطقه خاورمیانه و کش��ورهاي حاشیه خلیج 
فارس ساخته ش��ده پیشرفته تر و کامل تر است.
الزم به ذکر اس��ت، آبنماه��اي بزرگي که پیش از 
 این در برخي کشورهاي منطقه ساخته و به عنوان 
جاذبه هاي گردشگري معرفي شده اند با استفاده 
از آب شیرین کار مي کنند و شیرین سازي حجم 
وس��یعي از آب دریا جهت استفاده در این آبنماها 
ضررهاي فراوان��ي را به محیط زیس��ت دریایي 

تحمی��ل م��ي کند.مجموعه آواي خلی��ج فارس 
ب��ا هزینه ای بالغ بر ۲0 میلی��ون یورو در فضایي 
به وس��عت  35 هزار متر مربع در س��احل شرقي 
کیش س��اخته و تجهیز ش��ده است.  بزرگ ترین 
آمفی تئاتر س��احلی کش��ور با ظرفیت 1340 نفر 
جهت اجرای نمایش ها و کنسرت های موسیقی، 
همچنین وی��ژه برنامه های ن��وروزی و تورهای 
روزانه یکي دیگر از بخش هاي مهم این مجموعه 
فرهنگي و گردشگري است.گفتنی است، اشتغال 
زایی مس��تقیم برای 300 نفر و بیش از 1000 نفر 
بطور غیر مستقیم از مزیت های مهم این مجموعه 
به ش��مار می رود که با س��رمایه گذاري یکي از 
هموطنان عالقمند به توس��عه صنعت گردشگري 
در جزیره کیش و  با استفاده از  تجهیزات ساخت 

آلمان به بهره برداري رسیده است.

مع��اون می��راث فرهنگ��ی س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری در آخری��ن روزه��ای 
س��ال 95 یک درخواس��ت ویژه از م��ردم دارد؛ 
محمدحسن طالبیان از مردم می خواهد تا خودشان 
حافظ هویت و بناهای تاریخی کشورشان باشند 
و اج��ازه  تخریب بناها و بافت های تاریخی را به 
کس��ی ندهند.به گزارش ایس��نا، تعطیالت نوروز 
هر سال، معموال بیشترین درصد تخریب ها را به 
دنبال دارد، اتفاقاتی که به طور مخفیانه در بافت ها 
و بناهای تاریخی سراس��ر کشور به خصوص در 
تهران، قم، کرمان، شیراز و دیگر شهرهای تاریخی 
کش��ور رخ می دهد و تا ماه ها بعد، کس��ی از آن 
مطلع نمی ش��ود.وی ادامه داد: درخواس��ت ویژه 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مردم این 
است که خودشان در نوروز باستانی از فرهنگ و 
ثروت فرهنگی کشورش��ان حفاظت کنند و برای 
دیگران الگو باشند تا بتوانند آن ها نیز در این زمینه 
قدم بردارند.این مقام مس��ئول همچنین مالکان و 
بهره برداران آثار تاریخی را بهترین افرادی می داند 
که می توانند با اندیش��یدن تمهیداتی ویژه ، کاری 
کنند تا گردشگران داخلی و احیانا خارجی نیز در 
نوروز خود را یک حافظ میراث فرهنگی بدانند.
طالبیان با این که تعطیالت نوروز بهترین فرصت 
ب��رای بازدید از بناهای تاریخی اس��ت بیان کرد: 
 مالکان آثار تاریخی می توانند با ساماندهی بناهای 
خ��ود و اجازه بازدید مردم از این بناها به نس��ل 

آینده آموزش دهند که چطور از تاریخ و فرهنگ 
کشور خود حفاظت کنند.معاون میراث فرهنگی 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین 
ب��ا بیان اینکه در پایگاه های میراث فرهنگی مانند 
تخت جمش��ید، توس یا حافظیه که معموال پیِک 
حضور گردش��گران را در خود دارد، بیش��تر در 
معرض مخاطره یا فرس��ایش هس��تند، ادامه داد: 
در این پایگاه ها و مکان های تاریخی، مس��یرهای 
گردش��گری و بخش هایی مانن��د راه های چوبی 
ک��ه نیاز به مرمت دارند، س��اماندهی ش��ده یا در 
دست کار هستند، از سوی دیگر با افزایش تعداد 
راهنماها و توجیه های حفاظتی و تذکرهای مورد 
نیاز، آموزش های الزم به افراد داده شده وتیم های 
ویژه در نقاط مختلف این پایگاه ها حضور دارند.

 اجرای ویژه برنامه های نوروزی 
در تخت جمشید

مدیرپای��گاه میراث جهانی تخت جمش��ید از اجرای برنامه های فرهنگی در لحظه تحویل س��ال 
1396 در مجموعه تخت جمشید خبر داد و گفت: »طبق هماهنگی های انجام شده در آستانه سال نو در 
مجموعه جهانی تخت جمشید مراسم تحویل سال اجرا خواهد شد.« مسعود رضایی منفرد با بیان اینکه 
آمار بس��یار باالیی از گردش��گران نوروزی، در لحظه تحویل سال در مجموعه تخت جمشید خواهند 
بود، افزود: »با توجه به این موضوع، مراسم تحویل سال )درصورت مساعد بودن وضعیت جوی(، در 
محوطه ورودی تخت جمشید، با اجرای برنامه های فرهنگی و برپایی سفره هفت سین برگزار خواهد 
ش��د.«رضایی  منفرد ادامه داد: »برنامه های متنوعی برای رفاه حال بهتر گردشگران و مسافران نوروزی 
درنظ��ر گرفته ش��ده که از آن جمله می توان به اس��تقرار 100 نفر راهنمای افتخ��اری و کارگروه های 
تخصصی در همین راستا اشاره کرد که در ایام نوروز آماده عرضه خدمات به گردشگران خواهند بود.« 
به  گفته مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، برپایی دو نمایشگاه عکس در موزه تخت  جمشید 
و تاالر جنب موزه، راه اندازی کارگاه سنگ  تراشی، استقرار گروه های تخصصی نوروزی شامل گروه 
اطالع  رس��انی، حفاظت و مرمت، باستان شناسی، رادیو، همیار میراث فرهنگی،اجرای جنگ شادی در 
ایام نوروز، پخش تیزرهای اطالع رسانی ازطریق مانیتور، اطالع رسانی محیطی ازطریق کارگروه رادیو 
که شامل اطالعات تاریخی ویژه برنامه های نوروزی است و از دیگر برنامه های فرهنگی است که برای 

ایام نوروز تهیه و تدارک دیده شده است.

 ایجاد 9 کمپ پارک در قشم 
برای مسافرین نوروزی

تفاهم- گروه مناطق آزاد: رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رس��انی و س��خنگوی س��تاد اجرایی 
خدمات س��فر قش��م از هزینه نصب چادر در کمپ پارک های قشم به مبلغ 100 و در معابر عمومی 
۲00هزار ریال خبر داد. مرتضی ش��یخ زاده با اعالم ای��ن مطلب اظهار کرد: 9 کمپ پارک با بهترین 
امکانات مورد نیاز اسکان در بهترین نقاط ساحلی جزیره قشم برای مسافران نوروزی آماده شده است.
وی افزود: همه کمپ پارک های ایجاد شده در سطح جزیره قشم ضمن امنیت باالیی که برای 
مس��افران گرامی خواهد داشت، به امکاناتی همچون آب شرب شیرین، برق، نماز خانه، فضای سبز 
مناس��ب ، پارکینگ، حمام، س��رویس بهداش��تی، غرفه های عرضه مواد غذایی و سینما شب مجهز 
هس��تند.به گفته شیخ زاده، براس��اس سیاست گذاری س��تاد اجرایی خدمات سفر قشم برای نصب 
هر چادر مس��افرتی در کمپ پارک های جزیره قشم در هر ش��ب مبلغ 100 هزار ریال با استفاده از 
س��اختارهای الکترونیکی از مس��افران دریافت می شود.سخنگوی س��تاد اجرایی خدمات سفر قشم 
تصریح کرد: طبق محاس��بات صورت گرفته سرانه هزینه هرمسافر که در محیط های عمومی شهری 
اقامت در چادر داش��ته است، بابت ترمیم فضاهای سبز و استفاده از آب و سرویس های بهداشتی و 
سایر خدمات عمومی در نوروز سال گذشته برای سازمان منطقه آزاد قشم مبلغی حدود یک میلیون و 
پانصد هزار ریال برای هر مسافر بوده است و پیش بینی می شود با استقرار مسافرین محترم در کمپ 

پارک ها این هزینه ها امسال کاهش قابل توجهی داشته باشد.

بهره برداري از اولین و بزرگ ترین 
آبنمای موزیکال دریایی در کیش

 تاکید برحفظ بناهای تاریخی 
از سوی گردشگران نوروزی

ابالغ  خواسته  به  نظرى  محمد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  فريدونى  اصغر  خواهان 
راى داور تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
112 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 
73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 950780 ثبت گرديده  نظر به اينكه در 
خصوص پرونده مذكور دستور ابالغ راى داورى صادر گرديده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان ولزوم ابالغ راى داور به خوانده 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 محمد نظرى پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود راى داورى 
را مالحظه ومطالعه نموده وچنانچه اعتراضى دارد ظرف 20 روز اعتراض خود را در قالب 
دادخواست به مرجع صالح تقديم وگواهى تقديم دادخواست مربوطه را از شعبه مرجوع 

اليه اخذ و ظرف يك هفته به اين دادگاه ارائه نمايد.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   112 شعبه  دفتر  مدير            110/153517  

خواهان حسين احمدى دادخواستى به طرفيت خوانده سپهر پيروزان به خواسته الزام 
به ايفاى تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 112 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو 
بايگانى 950431 ثبت گرديده كه   به كالسه  و  ارجاع  پالك 73 مجتمع قضايى عدالت 
وقت رسيدگى آن به تاريخ 1396/2/16 و ساعت 13 تعيين شده است به علت مجهول 
دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده سپهر پيروزان 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  حقوقى  عمومى  دادگاه   112 شعبه  دفتر  مدير            110/153514  

آگهى ابالغ وقت دادرسى به كالسه پرونده 9400210- وقت رسيدگى 1396/5/1 
بانك مسكن خوانده:محمدرضا كاظمى مقدم2. قاسم كاظمى  ساعت 11 صبح خواهان: 
شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  است  نموده  تقديم  دادخواستى  خواهان  خواسته  مقدم 
33 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خواندگان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى تا در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حضور بهم رساند.
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه  وسوم  سى  شعبه  دفتر            110/153512  

آگهى ابالغ وقت دادرسى به كالسه پرونده 950959- وقت رسيدگى 1396/5/1 
بانك تجارت خوانده:محمد بهرامى آهنگر خواسته خواهان  ساعت 11 صبح خواهان: 
تجديدنظر  دادگاه   33 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  است  نموده  تقديم  دادخواستى 
استان تهران ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن 
مراتب  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  دادگاه  دستور  و  خواندگان 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى تا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حضور بهم رساند.
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه  وسوم  سى  شعبه  دفتر            110/153509  

خواهان فرهاد بنائى شيشوان دادخواستى به طرفيت خوانده محسن ابراهيمى مندرجانى 
ومهدى عالم كار و آرمين فخرائيان به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو تقديم دادگاه 
عمومى  دادگاه  به شعبه 111  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى 
حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 
73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 950998000300741 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 96/2/27 و ساعت 9:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادگاه  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
به دادگاه  مفاد آن  از  اطالع  و  آگهى  از نشر  تا خوانده پس  آگهى ميشود  كثيراالنتشار 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/153507          منشى دادگاه حقوقى شعبه 111 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

خانم سيمين دخت رفتارى به شماره شناسنامه 106531 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 986/227/95 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
 169 شناسنامه  شماره  به  رفتارى  آقا  محمد  شادروان  كه  شده  داده  توضيح  چنين  و 
در تاريخ 1395/10/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
تولد  تاريخ  زاده شماره شناسنامه 46  لطفى  : 1. صديقه  به  است  منحصر  مرحوم  آن 
تاريخ  از همدان همسر متوفى2. عليرضا رفتارى شماره شناسنامه 56  1316 صادره 
تولد 1346 صادره از همدان پسر متوفى  3. سيمين دخت رفتارى شماره شناسنامه 
106531 تاريخ تولد 1339 صادره از همدان دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
امور  قانون  ماده 361  باستناد  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك 
حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد.
تهران  5 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   227 شعبه  رئيس          110/153505  

 آقاى فرزين گودرزى كريم به شماره شناسنامه 3861 مطابق دادخواست تقديمى به 
و  نموده  وراثت  گواهى حصر  درخواست  اين شعبه  از  پرونده 991/227/95  كالسه 
چنين توضيح داده شده كه شادروان غالمرضا گودرزى كريم به شماره شناسنامه 228 
در تاريخ 1395/10/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. افسر فالح بهروز شماره شناسنامه 16249 تاريخ تولد 
1315 صادره از رشت همسر متوفى2. فريدون گودرزى كريم شماره شناسنامه 120 
تاريخ تولد 1340 صادره از الهيجان پسر متوفى  3. على گودرزى كريم شماره شناسنامه 
1268 تاريخ تولد 1345 صادره از تهران پسر متوفى 4. فرزين گودرزى كريم شماره 
از تهران پسر متوفى 5. فرشته گودرزى  تاريخ تولد 1348 صادره  شناسنامه 3861 
كريم شماره شناسنامه 15889 تاريخ تولد 1338 صادره از الهيجان دختر متوفى 6. 
فروغ گودرزى كريم شماره شناسنامه 592 تاريخ تولد 1342 صادره از الهيجان دختر 
متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  5 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   227 شعبه  رئيس          110/153503  

عبداله  خوانده  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
وقت  پرونده:923/227/95  كالسه  نژاد  احمدى  خواهان:امير  بساطى  
رسيدگى:1396/2/13 ساعت 10:30 خواسته:خواهان دادخواستى تسليم شوراى 
رسيدگى  وقت  و  ارجاع  حوزه  اين  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  اختالف  حل 
و  وى  به درخواست  و  خوانده  نشانى  اعالم  از  خواهان  عجر  به جهت  كه  تعيين شده 
دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه  آگهى ميشود  از جرايد كثيراالنتشار 
كامل  نشانى  اعالم  و ضمن  مراجعه  دبيرخانه حوزه  به  ميتواند  حاضر شود. ضمنا وى 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد.
تهران   5 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   216 شعبه            110/153498  

پرونده  شماره  رسيدگى:1395/11/20  تاريخ  دادنامه  اختالف  حل  شوراى   
 15 شماره  اختالف  حل  شوراى    756 حوزه  رسيدگى  مرجع   951120/756:
محمدى   اصغر  خوانده:على  بابائى   سيروس  وكالت  با  بابائى  خواهان:بهروز  تهران  
گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
مقرر  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  حوزه  اين  به  ارجاع  از 
حوزه به تصدى امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.  
راى شورا  در خصوص دعوى بهروز بابائى با وكالت سيروس بابائى بطرفيت على اصغر 
بتاريخ 1395/6/17  به شماره 2622976  به خواسته مطالبه يك فقره چك  محمدى 
عهده بانك كشاورزى به مبلغ 150/000/000 ريال به انضمام هزينه دادرسى و نشر 
آگهى و خسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل بشرح متن دادخواست تقديمى خوانده 
با وصف ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور ندارد و اليحه اى هم نشر 
و ارسال ننموده است شعبه با عنايت به محتويات پرونده با توجه به وجود چك در يد 
خواهان كه ظهور بر اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اينكه دعوى خواهان از هرگونه 
تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 
310و313 قانون تجارت و مادتين 515 و519 و522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
در خصوص  و  خواسته  اصل  بعنوان  ريال  مبلغ 150/000/000  به  خوانده  الزام  بر 
هزينه دادرسى به مبلغ 2/750/000 ريال و نشر آگهى به مبلغ 220/000 ريال و 
خسارت تاخيرتاديه به ماخذ شاخص تورم اعالمى بانك مركزى از تاريخ 95/6/17 لغايت 
تاريخ اجراى دادنامه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز از پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم حقوقى و عمومى تهران 

مى باشد.
تهران  شهر   15 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورا   756 شعبه  رئيس            110/153494  

قفرى    غالمى  خواهان:زهرا    950511: پرونده  شماره  دادنامه  اختالف  حل  شوراى 
خوانده:اسماعيل زمانى گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده 
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مينمايد.  راى قاضى شورا  در خصوص دعوى خانم زهرا غالمى قفرى به طرفيت 
آقاى اسماعيل زمانى به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و دو ميليون و دويست هزار ريال و 
هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشته كه مبلغ 
فوق به علت اينكه ضامن خوانده در بانك بوده است پرداخت نموده و تقاضاى مطالبه آن 
را بر مى نمايد با توجه به استعالم به شماره 244 به تاريخ 95/11/10 از بانك ملت كه 
مويد مبلغ 72/289/700 ريال و پرداختى توسط خواهان جهت ضمانت خوانده را دارد 
و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى عليرغم نشر آگهى و عدم دفاع در قبال 
خواسته خواهان شعبه دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 198 قانون آئين 
بابت اصل  ريال  ميزان 72/289/700  به  خوانده  محكوميت  به  مدنى حكم  دادرسى 
خواسته و يكصد و بيست هزار تومان هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخيرتاديه 
از تاريخ تقديم دادخواست 95/9/3 لغايت تاريخ اجراى حكم بر اساس شاخص تورم 
اعالمى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى بوده وظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين حوزه مى باشد.
تهران  شهر   15 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورا   758 شعبه  قاضى            110/153492   

ابالغيه  مشخصات ابالغ شونده حقيقى:هادى شمس آبادى تاريخ حضور:1396/2/2 شنبه 
ساعت 10:30 محل حضور:تهران اكباتان بين فاز يك و دو جنب اورژانس 115 ساختمان 
سابق شهرك عمران اكباتان  علت حضور:در خصوص دعوى على دانائى ابابين به طرفيت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود در اين 

دادگاه حاضر شويد ضمنا به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمايم ارسال مى گردد.
تهران  شهرستان   5 شماره  مجتمع   227 شعبه                110/153500  

شماره  رسيدگى:1395/5/2  تاريخ  تهران   دادگسترى  اختالف  حل  شوراى   
حوزه  رسيدگى  مرجع   95/5/5  - دادنامه:536  شماره  پرونده:115/610/95 
طاهرى  محمد  خواهان:آقاى حسين  تهران    و13  منطقه 12  اختالف  610 شوراى حل 
مبلغ  :مطالبه  با وكالت سوفالى وسمانه قره خان     خوانده:حسين رمضانى   خواسته 
و  هاى 1394/3/10-659390  شماره  به  فقره چك   4 وجه  ريال   100/000/000
  1394/6/10-659393 و   1394/5/10-659392 و   1394/4/10-659391
گردشكار :خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده 
حوزه به تصدى امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.

 راى شورا در خصوص دادخواست تقديمى خواهان حسين محمد طاهرى با وكالت فرج 
اله سوفالى وسمانه قره خان به طرفيت خوانده حسين رمضانى به خواسته مطالبه مبلغ 
 1394/6/10-659393 هاى  شماره  به  چك  فقره   4 وجه  ريال   100/000/000
و659391-1394/4/10و1394/3/10-659390  و1394/5/10-659392 
عهده بانك انصار به عنوان اصل خواسته با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه 
شورا با مالحظه دادخواست تقديمى خواهان و ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق 
چك مستند دعوا و گواهينامه عدم پرداخت از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصل 
اسناد در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دريافت وجه 
آن را دارد و خوانده ويا نماينده قانونى وى به وصف صحت ابالغ و جرى تشريفات قانونى 
در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه كه داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان 
نمايد ابراز نداشته و دعوى خواهان و مدارك ابرازى ايشان را مصون از هرگونه تعرضى 
باقى گذاشته است از سويى هرگاه دين يا تعهدى بر كسى ثابت شود اصل بر بقاى آن 
است مگر آنكه خالف آن ثابت شود كه در مانحن فيه  دليل خالفى ارائه نشده است و بر 
بقاى دين استصحاب مى شود و توجها به عدم تعرض خوانده به دعواى خواهان ومدارك 
ابرازى ايشان لذا شورا ادعاى خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخيص و مستندا 
به مواد 515و 519و 522و198 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و مواد 310 و313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
وقانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  مبلغ 100/000/000  پرداخت  به  خوانده 
لغايت  چك  تاريخ  از  تاخيرتاديه  خسارت  و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال   1/480/000
اجراى دادنامه وفق شاخص تورم بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين حوزه مى باشد و ظرف مهلت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در 

محاكم حقوقى و عمومى مى باشد.
تهران  شهرستان   13 شماره   مجتمع   610 شعبه  قاضى            110/153489   

 آقاى سيد احمد حسينى طباطبائى به شماره شناسنامه 5843 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 1706/756/95 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده شده كه شادروان سيد عباس حسينى طباطبائى به شماره شناسنامه 
الفوت  و ورثه حين  بدرود زندگى گفته  اقامتگاه دائمى خود  تاريخ 95/5/6  341 در 
آن مرحوم منحصر است به : 1. سيد احمد حسينى طباطبائى شماره شناسنامه 5843 
تاريخ تولد 1358 صادره از تهران پسر متوفى2. سيد محمود حسينى طباطبائى شماره 
سادات  فاطمه   .3 متوفى   پسر  تهران  از  تولد 1349 صادره  تاريخ  شناسنامه 2215 
دختر  تهران  از  1363صادره  تولد   تاريخ   1621 شناسنامه  شماره  طباطبائى  حسينى 
متوفى 4. سيده معصومه حسينى طباطبائى شماره شناسنامه 18703 تاريخ تولد 1354 
شناسنامه  شماره  طباطبائى  حسينى  السادات  فخرى   .5 متوفى  دختر  تهران  از  صادره 
ندارد  و مرحوم ورثه ديگرى  متوفى  تهران دختر  از  تولد 1351 صادره  تاريخ   7031
امور  قانون  ماده 361  باستناد  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك 
حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد.
تهران  15 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   756 شعبه  رئيس          110/153484  
كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق  شناسنامه 62  شماره  به  لو  ترامش  زهرا  خانم   
و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9500944/791/95 پرونده 
چنين توضيح داده شده كه شادروان محمود پازوكى به شماره شناسنامه 79 در تاريخ 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   95/10/24
منحصر است به : 1. زهرا ترامش لو شماره شناسنامه 62 تاريخ تولد 1355 صادره 
از گرمسار همسر متوفى2. عسل پازوكى شماره شناسنامه 0201199041 تاريخ تولد 
1386 صادره از تهران دختر متوفى  3. سارا پازوكى شماره شناسنامه 0202578682 
تاريخ تولد 1392 صادره از تهران دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد.
تهران  15 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   791 شعبه  رئيس          110/ 153481  

    

    

حجم خوری اینترنت نداریم!
پس از بررسی های صورت گرفته در کمیته ای که به منظور بررسی حجم اینترنت 
همراه تش��کیل شده بود، به نظر می رس��د همان طور که پیش از این هم اعالم شده 
بود، آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بسته های اینترنت می شود، استفاده مشترکان از 
فایل های ویدئویی است که حجم باالیی دارند و نه کم فروشی اپراتورهای همراه.به 
گزارش ایسنا، طی مدتی که از روی کار آمدن نسل سوم و چهارم ارتباطی می گذرد، 
تعداد کاربران اینترنت موبایل به یک باره گسترش قابل توجهی پیدا کرده و ضریب 
نفوذ دسترس��ی از این ش��یوه به مراتب بیش��تر از قبل شده اس��ت. در این بین پایان 
زودهنگام حجم بس��ته های اینترنت در موارد متعدد گالیه برخی از کاربران اینترنت 
کشور را به دنبال داشته است، البته در این زمینه از سوی مسووالن تاکیدهای مختلفی 
مبنی بر لزوم کسب آگاهی مشترکان از نحوه مصرف اینترنت صورت می گیرد.با توجه 
به سهولت دسترسی، استقبال مردم از اینترنت همراه نسبت به سایر شیوه ها بیشتر بوده 
اس��ت اما  این شیوه دسترسی در موارد متعدد موجب شده مشترکان هر سه اپراتور 
موبایل )همراه اول، ایرانسل و رایتل( در مواردی از پایان زودهنگام بسته های اینترنت 
خود گالیه کنند.بر همین اساس رقابت در بازار اپراتورهای موبایل شدید شده و هر 
یک از اپراتورها تالش های متعدد به کار گرفتند تا با ارائه بسته های مختلف تشویقی 
در جذب حداکثری مشترکان گام بردارند، وزارت ارتباطات نیز اقدامات متعددی در 
راستای تعدیل تعرفه دسترسی به اینترنت موبایل صورت داد تا با فراهم شدن مجموع 
شرایط دسترسی مردم به این خدمات بیشتر شود.در حالی که پیش از این مسئوالن 
وزارت ارتباطات و شخص وزیر همواره از عملکرد اپراتورها در این زمینه دفاع کرده 
و این گونه اعالم می کرد که از س��وی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی این 
مساله قابل بررس��ی است و اگر مشترکان مشکلی در این خصوص دارند می توانند 
موضوع را از سوی سامانه 195 پیگیری کنند، در نهایت واعظی مطلبی را برروی شبکه 
اجتماعی خود قرار داد و گفت: با توجه به مطالبی که شما دوستان در پست های قبلی 
در خصوص وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه اعالم کردید، کمیته 
ویژه ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است، لطفا اطالعات دقیق از مشکالت 
خود را به س��امانه و ش��ماره تلفن 195 اعالم فرمایید.البته رییس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان نیز اعالم کرده بود که این سازمان در خصوص کم فروشی اینترنت 
و احتمال تقلب اپراتورهای تلفن همراه بررسی هایی انجام خواهد داد. اما پس از آن 
وزیر ارتباطات در گفت وگویی تاکید کرد که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اپراتورها 
وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به شمار می روند و این صحبت ها 
از جانب هر فردی که مطرح شده، بدون مطالعه صورت گرفته است.محمود واعظی 
همچنین عنوان کرد: س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نرم افزاری به منظور 
بررسی در لحظه حجم مصرفی مشترکان طراحی کرده و برای استفاده کاربران روی 
سایت خود قرار داده است. اما آنهایی که می گویند کم فروشی صورت می گیرد باید 
به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب 
را دانلود می کردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیش��تری دوام می آورد اما اکنون 
همین که س��ه تا چهار فایل ویدئویی دانلود می ش��ود، چند برابر فایل های عکس و 
مکتوب حجم مصرف می ش��ود.در پیگیری آخرین وضعیت فعالیت های این کمیته 
وزیر ارتباطات در پاس��خ به رس��انه ها تاکید کرده بود: اولین گزارشی که این کمیته 
از رصد آنالین اس��تفاده کاربران اینترنت داشته نش��ان می دهد اتفاق ویژه ای در این 
خصوص روی نداده و این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام می شود. 
در گذش��ته کاربران از یک بسته اینترنت بیشتر برای متن استفاده می کردند اما امروز 
یک بسته اینترنت بیشتر برای دانلود ویدیو و حتی کتاب صرف می شود.وی با بیان 
اینکه تعداد کاربران اینترنت بسیار زیاد است و دلیلی برای کم فروشی اپراتورها وجود 
ندارد، خاطرنش��ان کرد: محاسبه استفاده کاربران از اینترنت دستی نبوده و هوشمند 
است و به همین دلیل ما معتقد نیستیم که کم فروشی صورت می گیرد اما با این حال 
به کاربران توصیه می کنیم اپلیکیشنی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
برای نش��ان دادن میزان مصرف اینترنت کاربران راه اندازی کرده است را دانلود کرده 
تا به صورت ش��فاف میزان مصرف شان را رویت کنند.در نهایت محمود واعظی در 
خصوص پیگیری های به عمل آم��ده درباره انتقادات مردم از پایان زودهنگام حجم 
بس��ته های اینترنتی، اظهار کرد: بررسی های فش��رده ای بر روی این موضوع صورت 
گرفته و بررسی موارد انتخابی و همچنین شکایاتی که در سامانه 195 ثبت شده بود 
گویای آن است که اپراتورها هیچ گونه تخلفی در این زمینه نداشته اند.وزیر ارتباطات 
در عین حال عنوان کرد: اینکه متاس��فانه در برخی رسانه ها و روزنامه ها از اصطالح 
حجم خوری استفاده می شود تعبیر درستی نیست. اکنون تمام امور اپراتورها به شکل 
هوشمند صورت می گیرد و به شکل دستی نیست تا امکانی وجود داشته باشد تا حجم 
مصرف مشترک تغییر کند. ما در ابتدا احساس کردیم ممکن است در سیستم فروش 
این اپراتورها مشکلی وجود داشته باشد اما پس از بررسی های صورت گرفته به این 

قطعیت رسیدیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.


