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

سه شنبه 27 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3134 

 ضرورت طراحی شناسنامه 
برای میراث فرهنگی البرز

مدیرکل می��راث فرهنگی البرز بر ضرورت 
ثبت مل��ی خان��ه تاریخی مصدق تاکی��د کرد و 
افزود: البرز آیینه زیس��ت محیطی  کشور است و 
جاذبه  ه��ای طبیعی منحصر به ف��رد آن در دیگر 
اس��تان ها کمتر مش��اهده می  ش��ود. عبدالناصر 
میرچی در گفتگو با ایس��نا، بیان کرد: بدون شک 
با ایجاد زیرس��اخت  های مناسب گردشگری و 
معرفی جاذبه  های مختلف البرز، می  توان شرایط 
جذب گردشگران را در این استان فراهم کرد. این 
مقام مسئول با اشاره به جاذبه  های تاریخی البرز 
افزود: جاذبه  های البرز صرفا طبیعی نیست بلکه 
این استان بناها و آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
زی��ادی را در دل خود جای داده که بس��یاری از 
وج��ود آنها مطلع نیس��تند. میرچی اف��زود: کاخ 
سلیمانیه ، کاخ مروارید، خانه مصدق، باغ سیب ، 
کاخ رضاشاهی و تپه ازبکی تنها بخشی از میراث 
تاریخی این استان به شمار می  آیند. وی با اشاره 
بر لزوم طراحی شناس��نامه برای میراث فرهنگی 
الب��رز، اظهارکرد: باید برای ه��ر اثرتاریخی این 
اس��تان شناسنامه  ای ملی طراحی شود تا بتوانیم 
به کمک این آثار خدادادی و طبیعی به پیشرفت 
و توس��عه صنعت توریس��م و گردشگری استان  

کمک بیشتری کنیم.

 صدور گواهینامه استاندارد کیفیت 
برای 9 واحد از تأسیسات گردشگری ایالم

مع��اون  گردش��گری:  گ��روه   – تفاه��م 
گردش��گری اداره  کل می��راث  فرهنگ��ی، صنایع 
 دس��تی و گردش��گری اس��تان ای��ام از صدور 
گواهینامه اس��تاندارد کیفیت خدمات 9 واحد از 
 تأسیسات گردش��گری در سطح استان خبر داد. 
جوریه کانتری  با اع��ام این خبر اظهار کرد: با 
توجه به ارزیابی 9 واحد از تأسیسات گردشگری 
در این استان در سال 1395، کمیسیون درجه  بندی 
این واحدها از س��وی اداره  کل نظارت و ارزیابی 
خدمات گردش��گری س��ازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع  دس��تی و گردشگری تش��کیل و صورت 
جلسه آن جهت صدور گواهینامه استاندارد کیفیت 
خدمات به ش��رکت مجری ارس��ال می  شود. وی 
تصری��ح کرد: 14 واحد از واحدهای تأسیس��ات 
گردشگری در مرحله ارزیابی اولیه هستند که در 
صورت تکمیل مراحل ارزیابی واحدها در س��ال 
جاری، ش��اهد صدور گواهینامه استاندارد کیفیت 
خدم��ات  ب��رای این تعداد واحدها هس��تیم. وی  
اف��زود: این امر می  تواند نق��ش مؤثری در جهت 
توس��عه گردش��گری و رضایت  مندی مسافران و 

گردشگران داشته باشد.

خبرنامه

بهره برداری حداکثری از ظرفیت 
گردشگری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸

معاون گردشگری س��ازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع  دس��تی و گردش��گری در دومین نشس��ت 
هماهنگی جام  جهانی فوتبال ۲۰1۸ روسیه که در 
محل دفتر معاونت گردش��گری و با حضور مهدی 
تاج- رئیس فدراس��یون فوتبال جمهوری اسامی 
ایران، حمیدرضا آصفی- مش��اور عالی فدراسیون 
و محمدرضا س��اکت- دبیر فدراسیون برگزار شد، 
حداکثر مش��ارکت بین  دس��تگاهی و بهره  برداری 
از فرص��ت روی��داد جام جهانی ب��رای حضور در 
محل برگزاری مسابقات فوتبال مورد تبادل نظر و 
بررسی قرار گرفت. مرتضی رحمانی  موحد- معاون 
گردشگری سازمان میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و 
گردشگری در این نشست با اشاره به آمادگی فعاالن 
گردش��گری برای همکاری در اجرای این رویداد 
اظهار ک��رد: تدابیر الزم برای حضور و مش��ارکت 
گسترده دفاتر گردشگری عاقه  مند به همکاری در 
این خصوص در دس��ت تدوین است که به  زودی 
ارائه خواهد ش��د. مهدی تاج- رئیس فدراس��یون 
فوتبال نیز در این نشس��ت بر استفاده حداکثری از 
ظرفیت تعاملی بین دو دستگاه برای حضور مقتدرانه 
با حمایت مردمی و سامان  دهی مؤثر سفرها تأکید 
کرد. گفتنی است؛ بیست  و یکمین دوره جام جهانی 
فوتب��ال، از 14 ژوئن ۲۰1۸ تا 15 ژوئیه ۲۰1۸ در 

کشور روسیه برگزار می  شود.

 احداث کمپ گردشگري 
در کویر لوت زاهدان

بخشدار نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان 
اعام کرد کرد: با تخصیص اعتبار،  به زودي احداث 
کمپ گردشگري در کویر لوت سیستان و بلوچستان 
آغاز مي  ش��ود. محمود نوری در گفتگو با ایس��نا 
افزود: براي رونق گردشگري و جلب توریست به 
منطقه، تاکنون جشن  ها و مسابقات ورزشي متعددي 
در کویر لوت برگزار کرده  ایم که برگزاري مسابقات 
رالي، نقاشي بر روي ریگ و ستاره شناسي از جمله 
آنها می باش��د، اما تبلیغات مناسبي براي آن انجام 
نشده است. بنا بر همین دلیل  در نظر داریم در سال 
جاري این برنامه  ها را در س��طح گس��ترده تر و با 
تبلیغات بیشتر اجرا کنیم. بخشدار نصرت آباد افزود: 
به منظور آشنایي بیشتر مردم با صنعت گردشگري 
و مزای��اي آن با همکاري اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری، دوره  هاي آموزشی 
برای مردم بومي منطقه برگزار مي  شود. وی افزود: 
کویر، گردشگران زیادي دارد و به علت همجواري 
با مناطق گردش��گري و کویري شهداد و نهبندان، 
تورهاي گردشگري بسیاري از خارج کشور به این 

منطقه سفر مي  کنند.

خبرنامه

مهماننوازی؛
جلوهویژه

صنعتگردشگریایران
یکی از جامعه  شناس��ان کشور اعام کرد: فرهنگ میهمان  نوازی 
ایرانی��ان جلوه ویژه  ای به صنعت گردش��گری کش��ور داده اس��ت. به 
 گزارش تفاهم، مجید ابهری، با بیان اینکه فرهنگ مجموعه  ای از آداب 
و رس��وم، باور ها و ارزش  های هر جامعه اس��ت، افزود: مهمان  نوازی 
 یکی از ارکان اصلی فرهنگ ایران اس��ت و ایرانیان از دیرباز تاکنون به 
میهم��ان  نوازی و پذیرایی صمیمانه ش��هرت جهانی داش��ته و همواره 
میزبان  هایی گرم و صمیمی برای میهمان  ها بوده  اند که همین خصلت، 
تبدیل به یکی از عوامل اصلی جذب گردش��گر به کش��ور شده است. 
وی اف��زود: ایران جاذبه  های گردش��گری طبیع��ی، تاریخی و مذهبی 
زی��ادی دارد. جنگل  ها، کوه  ها، دریاچه  ه��ا، اماکن زیارتی و متبرکه 
در کشور در کنار آثار باستانی بازمانده از دوره  های مختلف تاریخی، 
 هر کدام جلوه  ای از گردشگری ارزشمند کشورمان دارد. ولی فرهنگ 
مهمان  نوازی می  تواند در کنار س��ایر امتیازات گردش��گری موقعیت 
ممتازی برای ما در این زمینه فراهم کند.این جامعه  شناس با تأکید بر 
تأثیر گردش��گری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تصریح کرد: 
اشتغال  زایی در هیچ صنعت دیگری مانند گردشگری نیست و می  تواند 
معضل بیکاری و س��ایر مس��ائل اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد و 
ایجاد شغل در حوزه هتل  داری، رستوران  داری، صنایع  دستی و بازدید 

از اماکن و جاذبه  های گردشگری تأثیرات مهمی در جامعه دارد.

طرح»کاروانپیوند
صنایعدستی«جهتمبارزه
باقاچاقمحصوالتخارجی

تفاهم – گروه گردش��گری: معاون صنایع دستی کشور در مراسم 
استقبال از اولین »کاروان پیوند صنایع دستی« اظهار کرد: کاروان پیوند 
صنایع دستی، طرحی برای کمک به خرید محصوالت ایرانی و مبارزه 
با قاچاق صنایع دس��تی بی کیفیت خارجی اس��ت. بهمن نامور مطلق 
افزود: برخی از مناطق تولید ما در فصل تابستان به دلیل گرما، گردشگر 
 زی��ادی ندارن��د و از این روی فروش محصوالتش��ان ب��ا افت مواجه 
می ش��ود. معاون صنایع دستی کش��ور ادامه داد: تعدادی از فعاالن در 
میناب، بافق، کهنوج، ش��هداد و .. صنایع حصی��ری تولید می کنند که 
تابس��تان روی دستشان می ماند و طرح پیوند با کمک حامیان مالی با 
انتقال این محصوالت به سایر مناطق کشور شرایط را برای فروش آنها 
مهیا خواه��د کرد. نامور تصریح کرد: این کاروان با محصوالت حصیر 
شروع شده و با محصوالت دیگری چون حوله و سایر حوزه ها در همه 
فصول ادامه پیدا خواهد کرد. وی افزود: ما این محصوالت را به صورت 
تضمین��ی خریداری می کنیم و پس از آن در محل های فروش توزیع 
می کنیم. معاون صنایع دستی کشور تأکید کرد: امیدواریم با طرح هایی 
از این ش��کل، بدون صرف هزینه های زیاد، بتوانیم مشکات معیشت 
کارگران و هنرمندان این زمینه را رفع کنیم و در فصل تابستان، کاه ها 
و وسایل مصرفی دیگر را که در گیان، مازندران و گلستان به صورت 

قاچاق از چین یا کشورهای دیگر تهیه می شود را نداشته باشیم.

لزوممشارکتحداکثری
مدیریتشهریجهتتحقق
اهدافتوسعهگردشگری

تفاهم – گروه گردشگری: نشست منتخبان پنجمین دوره شورای 
اسامی ش��هر مش��هد با رئیس اداره میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و 
گردش��گری شهرس��تان مشهد برگزار ش��د. در این نشس��ت، بر لزوم 
مشارکت حداکثری مدیریت شهری و مدیریت گردشگری جهت تحقق 
اهداف توس��عه هماهنگ گردشگری تأکید شد. احمد دیناری- رئیس 
اداره میراث  فرهنگی مشهد در این نشست اظهار کرد: هرجا که تعامل 
و هم افزایی این دو بخش افزایش داشته است، شاهد توسعه اثربخشی 
گردش��گری در مقاصد گردش��گری هس��تیم. دیناری افزود: مدیریت 
ش��هری، یک نهاد برنامه  ریزی محلی ش��هری است و در شهری مانند 
مش��هد که حوزه نفوذ گردشگری ملی و بین المللی دارد، نقش بسزایی 
در جذب و حفظ س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار دارد. 
دیناری تصریح کرد: مدیریت ش��هری مش��هد به  واس��طه برخورداری 
 از اعتبارات، فضا و امکانات مناس��ب، ضمان��ت اجرایی باالیی برای 
پیاده  سازی پروژه  های گردشگری و سرمایه  گذاری از طریق حمایت از 
بخش خصوصی دارد و همواره باید چتر حمایتی خود را بر سر فعاالن 
بخش خصوصی این حوزه بگس��تراند. وی افزود: شناس��ایی و احیای 
 بناها و آثار تاریخی و بهره  برداری مناسب گردشگری از آن، استفاده از 
ظرفیت  های اطاع  رس��انی  و فضاهای تبلیغاتی شهری،  و ... از جمله 

بسترهای موجود  در جهت رونق گردشگری در شهر مشهد است.

آگهی ابالغ وقت رسيدگي 
در پرونده کاس��ه 7/۲4۲/96 ش بنام نجیبه ش��فیعی راد در 
خصوص ش��کایت حس��ین حفاظت در یکی از روزنامه های 
نشر تا در تاریخ 96/5/3۰ روز دوشنبه ساعت 11 در شعبه7 
ش��ورای حل اخت��اف واقع در خوی بل��وار مطهری روبروی 

پمپ بنزین جهت رسیدگی حضور بهم رسانند . 
شورای حل اختالف شعبه هفتم خوی 

آگهی ابالغ 
در خص��وص دادخواس��ت تقدیمی محمود کیوانی فرزانه بطرفیت ش��ما) گل علی کوروش��ی 
موحدی فرزند ابراهیم (موضوع حضور در دفتر امور آب و انتقال رس��می س��هم خود از چاه 
آب کش��اورزی به ش��ماره ثبت 714 تاریخ 54/۲/۲1 به میزان یک پنجم با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده آگهی می گردد تا خوانده) گل علی کورشی موحدی( با حضور در دفتر 
ش��عبه و دریافت نس��خه ثانی و ضمائم در پرونده ۲/95۰1۸7/ح از خود دفاع و در صورت 
ع��دم مراجع��ه دادگاه تصمیم مقتضی را اتخ��اذ خواهد کرد و وقت رس��یدگی 1396/9/11 

ساعت 1۰ صبح می باشد.
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کبودرآهنگ – محمد یوسف نصيری 

م الف« 213  

مفقودی نوبت سوم
پروان��ه بهره برداری مرکز درمان س��وء مصرف م��واد دکتر حمیدی کناری 
به ش��ماره 1۰54/پ/4/۲4۸۸/د/ص و پروانه مس��ئول فنی به ش��ماره 
1۰56/پ/4/۲4۸۸/د/ص متعلق به دکتر ابوالحسن حمیدی کناری مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/3/3۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/13
تاریخ انتشار نوبت سوم : 1396/4/۲7

مفقودی 
سندمالکیت برگ سبز و برگ کمپانی اتومبیل پژو پارس مدل 13۸6 شماره موتور 1۲4۸6۰۲۸65۸ 
شماره شاسی 5۰31۰416 شماره انتظامی ۲3۲ ق 53- ایران 19 متعلق به آقای ابراهیم رضائی 

شماره کد ملی 373۰541447 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
م الف 19 

مفقودی 
برگ س��بز )س��ند( برگ کمپانی اتومبیل سمند 94 شهربانی ۲1 ایران 544 م 73 موتور ۰1566۰5 
H 147 شاسی NAACR 1 HE 3 FF 6۰۸۸31 بنام اینجانب امین تیموری ش.ش 1۰3۸ ملی 

4۰7۲۲6۸739 فرزند محمد حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

دادنامه 
بتاریخ 96/4/۲4 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه ۸ شورای حل اختاف اسامشهر 
به تصدی امضاکنندگان ذیل تش��کیل اس��ت پرونده کاسه 33۸/۸/96 تحت نظر است شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به انشاء قرار می نماید. 
قرار شورا 

در خصوص دعوی محمد جواد فروغ به طرفیت س��ید حس��ن کاراندیش )مجهول مکان( به 
خواسته صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 55/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به محتویات پرونده 
و وجود اصل چکها در دست خواهان شورا خواسته ی وی در این خصوص را وارد تشخیص 
داده ش��رایط و ارکان آن را فراهم دانس��ته و مس��تندا به بند ح ماده 1۰۸ و ماده 117 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مبادرت به صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ 55/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از اموال بی معارض خوانده صادر و اعام می نماید قرار صادره اباغ سپس اجرا گردد قرار 

صادره طی مدت 1۰ پس از اباغ قابل اعتراض در همین شعبه می باشد. 
شعبه هشتم شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 5463 

آگهی ابالغ اجرائيه
در پرونده کاسه 111/1164/95ح  این شورا  محکوم علیه  ابراهیم رضا 
زاده محکوم هس��تند  به پرداخت ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 
6/595/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان نصراهلل فریدونی 
همچنین مبلغ 4/۰۰۰/۰۰۰به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
حال از آنجایی که حس��ب اعام محکوم له مش��ارالیهم مجهول المکان می 
باش��د لذا مرات��ب اجرائیه به محکوم علیه اباغ می گ��ردد تا ظرف مهلت 
1۰ روز پس از نش��ر آگهی نس��بت به اجرای آن اقدام در غیر این صورت 
دایره اجرای احکام مدنی این دادگاه پس از انقضای مهلت مذکور عملیات 

اجرائی را با تقاضای محکوم له تعقیب خواهد نمود
مسئول دبيرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف  بهار

م الف:1723

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرهاد اعرابی دارای ش ش ۲79۰۲7716۸ بشرح دادخواست به کاسه 13۸6/96/ش 
3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
اعرابی فیرورقی به ش ش 193 در تاریخ 79/6/۲7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه آنمرحوم منحصر است به 
1-علی اصغر اعرابی ف حسن ش ش 443۲ خوی پسر متوفی 

۲- توران اعرابی ف حسن ش ش 4۰19 خوی دختر متوفی 
3- زهرا اعرابی ف حسن ش ش 3596 خوی دختر متوفی 
4- ایران اعرابی ف حسن ش ش 4۰1۸ خوی دختر متوفی 

5- فاطمه اعرابی ف حسن ش ش 6۲ خوی دختر متوفی 
6- ساره بگم حیدانلو ف امان اله خان ش ش ۲۰46 خوی همسر متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد . 
رئيس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ اجرائيه کالسه: 139604026781000073/1
بدین وس��یله به خان��م فرانک فخاری مانیزان��ی فرزند محمود ب��ه ش ش ۸۲4 و دارای کد 
ملی 393۲7۲۰4۰7 بدهکار پرونده کاس��ه 96۰۰۰76 که برابر گزارش اداره پس��ت مایر 
ش��ناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 6۲۸57-9۰/3/11 تنظیمی 
دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 1۸ مایر بین شما و بانک مسکن ش��عبه مرکزی مایر مبلغ 
۲34/343/۰۰۰ ری��ال بابت اصل و خس��ارت تاخیر تادیه بانضمام خس��ارت تاخیر تادیه 
روزان��ه ب��ه مبلغ 1۲۸/41۰ ریال تا یوم الوصول بدهکار می باش��د ک��ه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کاس��ه فوق در این اجرا مطرح می باش��د لذا طبق ماده 1۸/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت 1۰ روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام  و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر- پری الوندی 

م الف: 1353

آگهی فقدان/ از بين رفتن سند مالکيت )موضوع ماده ی 120 آ.ق. ثبت( 
آقای حجت نصیری ابرغانی فرزند مطلب با تسلیم استشهادیه ای از دفترخانه 5۲ اسامشهر و درخواستی 
به شماره وارده 7751 مورخ 96/4/1۲ اعام داشته سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان، بمساحت 
6۰/9۲ مترمربع قطعه 6 تفکیکی واقع در س��مت ش��رقی طبقه سوم، که ۲/44 مترمربع آن بالکن است، به 
ش��ماره پاک ۲946۲ فرعی از 4۲ اصلی مفروز و مجزا ش��ده از پاک ۲1397 فرعی از اصلی بیانش��ده 
واقع در بخش دوازده تهران بانضمام شش��دانگ یکباب انباری به مساحت ۲/63 مترمربع قطعه 6 تفکیکی 
واقع در س��مت ش��رق همکف و شش��دانگ پارکینگ قطعه 3 به مس��احت 1۰/۸۰ مترمربع واقع در سمت 
ش��رقی همکف، با قدر س��هم از عرصه و سایر مشاعات و مش��ترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین 
نام��ه اجرائی آن، ذیل ثبت ش��ماره 114۲6۲ صفحه ۲56 دفتر جلد ۸1۲ ام��اک که به نام وی ثبت و به 
ش��ماره سریال 4175۰9 ج/91 صادر گردیده اس��ت را مفقود نموده است و اکنون مالک درخواست سند 
رونوشت نموده است و در همین راستا وفق ماده 1۲۰ آیین نامه ق. ثبت مصوب 13۸۰/11/۸ مراتب در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داش��ته باشد از تاریخ 
انتش��ار این آگهی طی مدت 1۰ روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
اعت��راض خود را تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعت��راض در مهلت مقرر قانونی و یا 
عدم ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله، المثنی س��ند مالکیت پاک یادشده طبق مقررات صادر و به 

درخواست کننده تسلیم خواهد شد. 
کفيل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  

م الف 728 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و احضار متهم
کاسه پرونده : 96۰۲6۲ 

وقت رسیدگی : 1396/5/3۰ ساعت 9 صبح 
شاکی: جواد مختاری نیا 

متهم : ابراهیم محمدی نیا 
حس��ب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن متهم 
بنا به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم پ��س از اطاع از 
تاریخ جلس��ه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور 
بهمرساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد 
عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه بدون اعام عذر موجه مانع رس��یدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی و صدور رأی مقتضی نخواهد بود . 
رئيس شعبه 102 دادگاه کيفری دو محمودآباد

آگهی ابالغ اجرائيه کالسه: 139604026781000064/1
بدی��ن وس��یله ب��ه خانم مهین فره��اد وند  فرزند محمد حس��ین  ب��ه ش ش 49 و دارای کد 
ملی 3933۰73۲۸6 بدهکار پرونده کاس��ه 96۰۰۰67 که برابر گزارش اداره پس��ت مایر 
ش��ناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 63۸37-9۰/1۰/6 تنظیمی 
دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 1۸ مایر بین شما و بانک مسکن ش��عبه مرکزی مایر مبلغ 
۲7۲/۲4۸/۰۰۰ ری��ال بابت اصل و خس��ارت تاخیر تادیه بانضمام خس��ارت تاخیر تادیه 
روزانه به مبلغ 14۲/5۲۲ ریال تا یوم الوصول بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 1۸/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به 
شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت 1۰ روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام  و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر- پری الوندی 

م الف: 1354

)برگ اجرائيه( 
مشخصات محکوم له  

نام : محمدرضا نام خانوادگي : خلیل لو نام پدر : اسماعیل شغل : کشاورز نشاني محل اقامت 
: خوی روستای ویشلق علیا 

مشخصات محکوم علیه 
 نام : 1-س��جاد ۲-مجید نام خانوادگي : هردو دالئی میان نام پدر : 1—۲-محمد ش��غل : 

هردو آزاد نشاني محل اقامت : هردو مجهول المکان 
محکوم به 

 به موجب دادنامه ش��ماره 556 مورخ 95/9/۲۰ شورای حل اختاف شعبه 6 ایثارگران که 
وفق دادنامه ش��ماره- ش��عبه-  دادگاه تجدیدنظر استان- قطعیت حاصل کرده است . محکوم 
علیها محکوم هس��تند متضامنا به پرداخت مبلغ ۲4/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال مبلغ 54۰/۰۰۰ 
ری��ال هزین��ه تمبر در حق خواهان پرداخ��ت نمایند آقای مجید دالیی میان از بابت س��فته 
ش��ماره 4437۸ به پرداخت مبلغ ۸/5۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان پرداخت نماید در این 
خصوص نس��بت به خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر گردیده ضمنا نیم عشر دولتی بر 

عهده محکوم علیها می باشد . 
قاضی شورا- جنگی

)) آگهي ابالغ وقت رسيدگي ((
کاسه پرونده : 6/۲49/96 

وقت رسیدگي : 96/5/3۰ روز چهارشنبه ساعت 5 عصر 
مرجع رسیدگي: شوراي حل اختاف شعبه ششم ایثارگران 

خواهان : محمدرضا لیثی بوکالت حمید لک آدرس : بازار سراجان 
خوانده : حمید دالیی میان ف احمد آدرس : مجهول المکان  

خواس��ته : مطالبه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال از بابت یک فقره چک بشماره 
سریال 699335 

براب��ر اعام خواهان نظر به مجهول المکان بودن خوانده )حمید دالیی میان ( وفق 
ماده73 قانون آئین دادرس��ي مدني مراتب در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار 
چاپ و آگهي مي شود. خوانده مي تواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر 
و رونوش��ت دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در جلسه دادرسي شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود . /ح
مسئول دبيرخانه شعبه ششم شوراي حل اختالف خوي 

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول ( 
شماره پرونده : 95-193 نیابت 
1-محکوم له : یعقوب احمدی   

۲- محکوم علیه : بختیار خان زاده 
3- محکوم به : محکومیت مالی  

4- مورد مزایده عبارتس��ت از : ارزیابی ملک تجاری واقع در خیابان 17 ش��هریور پاس��اژ 
تجاری با س��ند مالکیت شماره ۸9۸ الی 9۰6 به شماره ثبت 14757 با مشخصات یک سهم 
مش��اع از 46 سهم شش��دانگ یک باب خانه که تبدیل به محل تجاری گردیده است ملک به 
صورت تجاری اس��ت ارزش سرقفلی آن ملک ۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش مالکیت ملک ) 

5۰% ارزش سرقفلی ( معادل 1۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
شرایط مزایده : 

1-جلس��ه مزایده به تاریخ96/۰5/۲1 روز دوش��نبه راس ساعت 1۰ صبح با حضور طرفین 
پرونده و متقاضیان و نماینده دادس��تان محترم در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل 

اختاف میاندوآب دادگستری میاندوآب برگزار خواهد شد . 
۲- برنده مزایده بایستی 1۰ درصد قیمت معامله را فی المجلس و الباقی را ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید . 
3- متقاضیان میتوانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده 

بازدید نمایند . 
4- کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره بر عهده برنده مزایده میباشد . 

دفترشعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری مياندوآب 
تاریخ انتشار : 96/۰4/۲7  

م الف31 

آگهی مزایده اموال غير منقول ) نوبت اول ( 
شماره پرونده : 94۰166 اجرایی شعبه دوم حقوقی

1-محکوم له : هادی داوود آبادی  
۲- محکوم علیه : آصف صدیق 

3- محکوم به : 791/7۰۰/۰۰۰ ریال- نیم عشر دولتی 37/5۰۰/۰۰۰ ریال 
4- مورد مزایده عبارتست از : پاک ثبتی شماره 1۰5 فرعی از 14 اصلی بخش 14 به 

مساحت 16۲۰۰ مترمربع واقع در روستای حاصل قوبی افشار 
شرایط مزایده : 

1-جلس��ه مزایده به تاریخ 96/۰5/16 روز دوش��نبه راس س��اعت 1۰ صبح در محل 
دادگاه عمومی میاندوآب با حضور شرکت کنندگان برگزار خواهد شد . 

۲- برنده مزایده بایستی 1۰ درصد قیمت معامله را فی المجلس و الباقی را ظرف مدت 
ی��ک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید . در صورتیکه برنده مزایده ظرف یکماه الباقی 

را پرداخت ننمایند 1۰ درصد واریز بنفع دولت ضبط خواهد شد . 
3- متقاضیان میتوانند 5 روز قبل از جلس��ه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد 

مزایده بازدید نمایند . 
4- کلی��ه هزین��ه های نقل و انتقال و س��ایر هزینه های مربوطه به عه��ده برنده مزایده 

میباشد . 
مدیر دفترشعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان مياندوآب- عبدی  

تاریخ انتشار : 96/۰4/۲7  
م الف30 

دادنامه 
پرونده کاس��ه 95۰99۸۲64۰4۰۲۰۲۰ ش��عبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار تصمیم 

نهایی شماره 96۰997۲64۰4۰۰55۲ 
خواهان: خانم رقیه جعفری جهان فرزند مرحوم ولی اله بنشانی تهران- شهریار وائین کاروان 

خ اصلی پ 131  واحد 4 
خوانده: آقای عبداله لطیفی ماشک فرزند محسن بنشانی مجهول مکان 

خواسته: طاق به درخواست زوجه 
رای دادگاه 

در خص��وص دعی خواهان خان��م رقیه جعفری جهان فرزند ولی ال��ه بطرفیت خوانده آقای 
عبداله لطیفی ماش��ک به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش به منظور اجرای صیغه 
طاق با این توضیح که خواهان با ارائه س��ند نکاحیه مضبوط در پرونده اظهار داش��ته همسر 
ش��رعی و قانونی خوانده هس��تم و از او دارای یک فرزند بنام معصومه 3۸ ساله هستم چون 
خوانده مدت 16 س��ال است مرا بی تکلیف رها کرده و اطاعی از حیات و ممات او ندارم و 
در عسر و حرج بسر میبرم و مهریه ام را پرداخت نموده و مبلغی از مهریه ام باقی مانده باشد 
می بخش��م و حق و حقوق دیگر خود را نیز می بخش��م و آدرسی از خوانده ندارم و خوانده 
دعوی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه دعوت زیرا پاس��خی به دعوی خواهان نداده اس��ت 
خوانده آدرس��ی از خود اعام ننموده است دادگاه با جری تشریفات رسیدگی و بعد از کسب 
نظریه داوران که انصراف زوجه از درخواستش ممکن نگردد و خبری از همسر او در دسترس 
نیس��ت. دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت و قانونی تش��خیص و مستندا به بند ۸ عقدنامه 
و ماده 113۰ قانون مدنی گواهی نداش��ن امکان سازش صادر و مقرر می دارد که خواهان با 
مراجعه به یکی از دفاتر مخصوص ثبت طاق با داش��تن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر 
با بخشش مبلغی از مهریه و دیگر حق و حقوق خود به طاق بائن خود را مطلقه نماید و از 
جانب زوج قبول بخشش نماید و فرزند مشترک زوجین کبیر می باشد. زوجه یائسه میباشد. 
رای صادره غیابی و طی بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و طی بیست 
روز دیگر پس از پایان مهلت یادش��ده قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان تهران میباشد. 
رئيس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار- سفيدبر 
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 بهره مندی از ظرفیت   های منطقه آزاد انزلی 
با فعالسازی کریدور »نوستراک«

تفاهم – مناطق آزاد: سفیر هند در ایران با رئیس 
هیأت مدیره و مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی 
دیدار کرد و پیرامون توس��عه روابط تجاری دو کشور 
با بهره مندی از ظرفیت های این منطقه و فعال سازی 
کریدور شمال � جنوب به گفتگو پرداختند. رضا مسرور 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در این دیدار با 
 بیان اینکه سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی هندوستان 
م��ی توانند با تکیه بر ظرفیت ها و زیرس��اخت های 
منطقه آزاد انزلی از فرصت های تجاری کریدور شمال 
_جنوب بهره مند شوند، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی به 
عنوان تنها منطقه آزاد ایران در ش��مال کشور با اجرای 
طرح های توسعه ای متعدد در حوزه های زیرساختی 
ب��ه ویژه در زمینه های ترانزیت و گردش��گری، مورد 
توجه مسئولین  کشوری و عموم مردم ایران بوده است. 
وی بازدید مدیران ارشد نظام جمهوری اسامی ایران از 
منطقه متبوع خود در دو سال گذشته  را ناشی از اهمیت 
آن در راهبردهای اقتصاد بین الملل کشور ارزیابی کرد 
و افزود: طرح احداث مجتمع بندری کاسپین که عاوه 
بر بزرگ ترین بندر ایران در دریای خزر، بزرگ ترین 
پروژه زیرس��اختی مناطق آزاد کش��ور نیز می باشد، 
فروردین ماه امسال با افتتاح دو پست آن از سوی رئیس 

جمهور وارد فاز عملیاتی شد؛ این طرح زیرساختی با 
هدف توس��عه صادرات به کش��ورهای حاشیه دریای 
خزر و تکمیل زیرس��اخت های ض��روری برای فعال 
سازی کریدور شمال به جنوب و توسعه مراودات با این 
کش��ورها، از سوی این سازمان در حال تکمیل است. 
مسرور با بیان تش��ریح مزیت های موجود و معافیت 
های قانونی این منطقه  اضافه کرد: بازار کش��ورهای 

حاشیه دریای خزر از اهداف اصلی توسعه تجاری این 
س��ازمان می باشد که می توان با تشکیل شرکت های 
مش��ترک تولیدی بخش خصوصی دو کشور، اقدام به 
 cis صادرات محصوالت از این منطقه به کش��ورهای
نمود. مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به 
موقعیت اس��تراتژیک این منطقه در توس��عه مناسبات 
اقتصادی و تعامات بین المللی کش��ور تصریح کرد: 

بورس کاالی این منطقه ظرفیتی مناسب جهت توسعه 
مبادالت تجاری بین کشورهای حاشیه خزر به ویژه در 
عرضه محصوالت کش��اورزی و پتروشیمی می باشد. 
س��وراب کومار- سفیر هندوستان در ایران نیز در این 
دیدار با ابراز تمایل بر توسعه و تسهیل روابط تجاری و 
اقتصادی با ایران اظهار کرد: ایران و هندوستان از نظر 
تاریخی دارای مش��ترکات فراوان و نزدیکی هستند و 
باید روابط تاریخی دو کشور را به روابط مدرن تبدیل 
کنیم. سفیر هندوس��تان در ایران با اشاره به اقدامات و 
س��رمایه گذاری های انجام ش��ده از سوی کشور هند 
برای تکمیل زیرساخت های کریدور شمال � جنوب 
در بندر چابهار ایران، بر اهمیت این کریدور برای دولت 
و س��رمایه گذاران بخش خصوصی کشورش تصریح 
کرد: استفاده از مسیر کریدور نوستراک، اهمیت بسیاری 
در راستای کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کاال برای 
توسعه اقتصادی و مبادالت تجاری از مسیر دو کشور 
دارد. وی تأکی��د کرد: این منطقه به عنوان مرکز اصلی 
خطوط کشتیرانی به کش��ورهای حاشیه دریای خزر 
و اتص��ال خطوطی ریلی ایران ب��ه آذربایجان و دیگر 
کشورهای دریای خزر، از اهمیت زیادی در این کریدور 

بین المللی برخوردار است.

    
    


