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

چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

 احداث بزرگ ترین دهکده
 گردشگری کشور در پارسیان 

تفاهم- گروه گردشگری: فرماندار پارسیان 
در نشستی با مدیر سایت صنایع انرژی بر پارسیان، 
بخشدار کوشکنار، شهرداران و شوراهای اسالمی 
شهر پارس��یان، دشتی و کوشکنار با سرمایه گذار 
بخ��ش خصوصی، از ایجاد ب��زرگ ترین دهکده 
گردش��گری و تفریحی جنوب کشور در پارسیان 
خب��ر داد و اظه��ار کرد: ب��ه زودی ب��ا همکاری 
شرکت غیر صنعتی پاسارگاد، بزرگ ترین دهکده 
گردشگری ایجاد می شود. محمد رادمهر با قدردانی 
از خدمات سرمایه گذار بخش خصوصی فعال در 
سایت صنایع انرژی بر پارسیان در خدمات رسانی 
به حوزه آموزش و پ��رورش، ورزش و فرهنگی 
اجتماعی پارسیان افزود: پارسیان به عنوان یکی از 
شهرهای استراتژیک و مهم جنوب کشور به شمار 
می رود که در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته 
است. رادمهر با بیان اینکه صنایع انرژی بر پارسیان 
بر موقعیت پیش��رفت شهرس��تان افزوده اس��ت، 
 تصریح کرد: با وجود این صنایع مهم، زمینه ورود 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی به شهرس��تان 
فراهم شده و پارس��یان را در زمره شهرهای مهم 
و صنعتی قرار داده است. وی به وضعیت بیکاری 
جوانان در شهرس��تان اش��اره کرد و افزود: ایجاد 
دهکده گردشگری به وضعیت اشتغال پایدار کمک 
خواه��د کرد و همچنین از خروج ارز کش��ور نیز 

جلوگیری می نماید.

 رشد 30 درصدی آمار
 گردشگران خارجی در کرمان 

مدی��رکل می��راث  فرهنگی، صنایع  دس��تی 
کارگ��روه  جلس��ه  در  کرم��ان  گردش��گری   و 
س��رمایه  گذاری و گردشگری استان که در محل 
سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار 
ش��د، از رش��د 30 درص��دی آمار گردش��گران 
خارجی این اس��تان در شش ماه نخست امسال 
خبر داد و اظهار کرد: در مجموع از س��ال 1392 
تاکنون، تعداد گردش��گران خارج��ی ورودی به 
استان کرمان 7 برابر رشد داشته است. به  گزارش 
تفاه��م، محمود وفای��ی افزود: اس��تان کرمان به 
عنوان اس��تان برتر کش��ور در بحث فعالیت  های 
گردش��گری معرفی و در روز جهانی گردشگری 
از اس��تاندار کرمان به عنوان اس��تاندار برگزیده 
کش��ور در این زمینه تجلیل شد. وی گردشگری 
را به عنوان ابزار مهم در راس��تای توسعه پایدار 
دانس��ت و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت  های 
ارزش��مندی که در حوزه گردش��گری در استان 
کرمان وجود دارد، این استان به سمت گردشگری 

پایدار سوق پیدا کرده است. 

خبرنامه

توسعه پایدار در مناطق آزاد متشکل از چهار 
 س��تون کلیدی جامعه، فرهنگ، محیط زیس��ت 
و اقتصاد اس��ت که در بس��تری از چهار عنصر 
مردم، زمین، س��ود و سیاس��ت، بای��د به تعادل 
برس��ند و نبود هرک��دام از این مؤلفه ها منجر به 
حذف دیگر عناصر و عدم موفقیت مناطق آزاد 
خواهد شد. به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند 
موفقی��ت مناطق آزاد در گ��روه توانایی آنها در 
حل مسائل توسعه پایدار است؛ چرا که بسیاری 
از کشورهای دنیا اینک به این باور رسیده اند که 
منطقه آزاد دریچه ای اس��ت که می تواند توسعه 
اقتصادی هر کشوری را شتاب بخشد و به عنوان 
اب��زاری قدرتمند، برتری ه��ای بالقوه آنان را به 
توانایی بالفعل تبدیل و نقش پلی مس��تحکم بین 
اقتصاد ملی و اقتصاد بی��ن المللی ایفا نماید. از 
این رو کشورها خدمات و امتیازات ویژه ای را 
در مناطق آزاد عرضه می کنند و این نکته مهم، 
 فرصت را برای حضور پررنگ س��رمایه گذاران 

و بخش خصوصی پویا فراهم می آورد.
تردیدی نیس��ت که توس��عه پایدار مناطق 
آزاد و رس��یدن ب��ه افق های ترس��یمی در این 
مناط��ق، نیازمند مدیریت ه��ای برنامه محور و 
راهب��ردی باورپذیر اس��ت ک باید متناس��ب با 
 ظرفیت مناطق، اقدام به توسعه زیرساخت های 
کنون��ی و در صورت ل��زوم اص��الح و تکمیل 
 فرآینده��ا، ضواب��ط و قوانی��ن مربوطه باش��د. 
بی ش��ک ایجاد مجاری کس��ب درآم��د ارزی، 
جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، 
ایجاد زمینه و فرصت های شغلی، تربیت نیروی 
انس��انی و ارتقاء مهارت های شغلی و مدیریتی، 
ایج��اد پیونده��ای صنعتی می��ان صنایع مناطق 
آزاد تج��اری و صنعت��ی و اقتصاد ملی، نفوذ در 

بازارهای خارجی، افزایش توان رقابتی، جذب 
نقدینگی های سرگردان داخلی و کمک به مهار 
تورم و در نهایت توس��عه منطقه ای، اس��اس و 
اه��داف ایجاد مناطق آزاد اس��ت. جزیره کیش 
به عنوان یک��ی از مناطق آزاد و با 2 مأموریت 
اصلی توس��عه گردش��گری و تجارت، نیازمند 
گام ه��ای اثر گ��ذار و تحول گرا ب��رای ایجاد 
زیرس��اخت های اصولی و استاندارد مورد نیاز 
است که تفکرات و دغدغه های مدیریت جدید 
س��ازمان منطقه آزاد کیش، افق های روشنی را 

در این جزیره مستعد نوید می دهد.
 رونق گردشگری در گرو ایجاد 
زیرساخت های جذاب و نوآورانه

مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش در 

نشس��تی با نماین��دگان انجمن س��رمایه  گذاران 
و کار آفرین��ان کیش به بررس��ی مش��کالت و 
چگونگ��ی رون��ق اقتصادی و گردش��گری این 
جزی��ره به عن��وان یکی از اولوی��ت های کاری 

خود پرداخت. 
 انصاری الری شرط الزم برای سرمایه  گذاری 
در کیش را خالقی��ت و ایجاد جاذبه  های نوین 
عنوان و اظهار کرد: جزیره کیش نیاز به اتفاقات 
ن��و در حوزه گردش��گری دارد. وی تأکید کرد: 
امروز در تمامی ش��هرهای کشور انواع هتل  ها، 
بازارها و مراکز تفریحی وجود دارند و امکانات 
موجود، مزیت رقابتی برای کیش نیس��ت، بلکه 
برای جذب گردش��گر بای��د تفریحات جذاب و 
نوآورانه داشته باشیم تا گردشگران در مقایسه با 

ش��رایط کشورهای اطراف، انگیزه  ای برای سفر 
به کیش داشته باشند.

 کیش برای جذب گردشگر
 نیازمند مزیت رقابتی است

مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش 
از طرف��ی ایجاد مزی��ت رقابتی در مقایس��ه با 
کش��ورهای همس��ایه برای جذب گردش��گر را 
م��ورد تأکید جدی ق��رار داد و افزود: در جهان 
امروز، گردش��گران تنها به خاطر ارزانی، مقصد 
خ��ود را انتخ��اب نمی  کنند، بلک��ه مزیت  های 
دیگری نیز مورد توجه اس��ت. وی تصریح کرد: 
در خص��وص جزی��ره کیش نیز تنه��ا با کاهش 
هزینه های سفر نمی  توان گردشگر جذب کرد؛ 
بلکه نیاز اس��ت ضمن ارتق��ای خدمات دهی و 
کیفیت کاالها، امکاناتی در کیش ایجاد شود که 

برای گردشگران جذاب باشد.
خالقیت، شرط الزم 

برای سرمایه گذاری در کیش
اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  الری   انص��اری 
س��رمایه  گذاری  ها در کیش باید هدایت ش��ده 
باش��د، اف��زود: در حال حاض��ر جزیره ظرفیت 
س��رمایه  گ��ذاری در حوزه مس��کن را ندارد و 
در زمین��ه صنعت نیز باید در بخش های صنایع 
هایتک، دانش بنیان و نانو تالش کرد. وی ادامه 
داد: در جزیره کیش هم نیاز است همه دست به 
دست هم دهند و با کاهش هزینه  ها و قیمت  ها 
از یک س��و و افزایش کیفیت خدمات و کاالها 
از س��وی دیگر، گردش��گران را جذب کنند؛ در 
این صورت ش��اید در ماه  های اول سود زیادی 
وجود نداش��ته باش��د، اما با ادام��ه این روند در 
بلندمدت رونق دائمی و سودآوری برای جزیره 

کیش به ارمغان می آید.

کیش؛ تجربه ای نو در شکوفایی صنعت گردشگری 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه علی اصغ��ر عباس زاده احدی از وراث مرحوم یوس��ف عباس زاده به موجب 
گواهی حصر وراثت به شماره 9609972764500836 – 1396/6/29 قاضی شورای حل 
اختالف ش��عبه اول -طرقبه  به  اس��تناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم ششدانگ 
یک قطعه دالس��تان و بیش��ه واقع در اراضی کنگ  پالک ثبتی 202 - فرعی از 53- اصلی 
واقع در بخش 6 شهرستان مشهد که متعلق به آقای یوسف عباس زاده می باشد به علت سهل 
انگاری مفقود ش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره چاپی 
1075/ب ذیل به شماره ثبت 66 دفتر 120 صفحه 553 میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به نام آقای یوس��ف عباس زاده ثبت گردیده است که سوابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد 
.لذا به اس��تناد ماده 120 ایین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه س��ال 1380 مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد . بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
سید محمود حسینی نژاد – رییس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز 

آگهی دعوت از مجاورین 
نظر به درخواس��ت خان��م ناهید نعمتی طرقبه مالک مش��اعی پالک 899 فرعی از 
10-اصلی بخش ش��ش مش��هد برابر درخواست ش��ماره 24/96/19991 مورخ 
96/7/25 مبن��ی بر عدم ابالغ واقعی به مالک پالک 901 فرعی )مجاور ش��مالی( 
جهت تعیین طول و ابعاد و مساحت جهت پالک 899 فرعی از 10 – اصلی بخش 
6 مش��هد به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز 
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ، نماینده 
و نقش��ه بردار این اداره در اجرای ضوابط مق��رر در ماده 18 آیین نامه قانون فوق 
در روز شنبه تاریخ 96/8/24 ساعت 9 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا 
در مح��ل وقوع ملک حضور خواهند یافت ل��ذا بموجب این آگهی از خانم فاطمه 
تجلی مالک پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و 
ع��دم تضییع حق احتمالی در موعد مق��رر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد 
تقاضا حضور یابند . بدیهی اس��ت عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه 

عملیات ثبتی نخواهد شد .
سید محمود حسینی نژاد – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز 

رونوش��ت آگهی حصر وراثت. نظر به اینکه ابراهیم حاتمی  دارای شناس��نامه 
شماره 8 به ش��رح دادخواست به کالسه 960778 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا حاتمی  به شناسنامه 
46 در تاری��خ 96/7/1 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- طاهره نوروز زاده زحمتکش همسر مرحوم به ش ش 151 متولد 1320/8/7 

صادره مشهد
2- محمدص��ادق حاتمی  فرزن��د مرحوم ب��ه ش ش 1212 متولد 1350/9/25 

صادره مشهد
3- ابراهیم حاتمی  فرزند مرحوم به ش ش 8 متولد 1356/2/2 صادره مشهد

این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق 
امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
 شورا شعبه 170  شورای حل اختالف مشهد     43302

خواهان/ش��اکی  بانک صادرات   دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان 
امی��د وط��ن خواه و علی وطن خ��واه فرزند رضا و محمد اقبال��ی باغچه فرزند 
غالمحسین به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
مش��هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
دو شهرس��تان مش��هد واقع در بلوار ش��هید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و 
به کالس��ه بایگان��ی 960452 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 96/9/30 و 
ساعت 9:45 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد       43527

ابالغ دادنامه
بدین وس��یله پیرو آگهی قبلی به محکوم علیه  1-ابراهیم رهبر حشمت آبادی 
فرزند اکبر 2-علی رمضانی فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ میشود در 
مورد دادخواس��ت بانک مهر اقتصاد  علیه ش��ما بخواسته مطالبه وجه بموجب 
حک��م ش��ماره  9509977458201192 به تاری��خ 95/11/17   در پرونده 
کالس��ه 950849 ش��عبه 52   به پرداخت 1-مبلغ 81/807/838 ریال بابت 
اصل خواس��ته 2-مبلغ 2/735/000 ریال بابت هزینه های دادرس��ی و نشر 
آگه��ی 3-ح��ق الوکاله وکی��ل طبق تعرف��ه قانونی کانون وکالی دادگس��تری 
4-خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررس��ید چک مورخ 95/6/23 تا اجرای 
حکم بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس��اب در دایره اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم ش��ده اید. مراتب بدین وس��یله در روزنامه درج 
می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.  
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد       43531 

اب��الغ اجرائیه .حجت اکب��ری  پیرو آگهی های قبل��ی در خصوص دعوی 
مجتبی حریر بافان به طرفیت ش��ما بدینوس��یله ابالغ میش��ود که پرونده کالسه 
960107  منجر به صدور اجرائیه علیه مبنی بر پرداخت 1-مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته )2فقره چک به شماره های 721193 مورخ 94/8/10 
عهده بانک س��په به مبلغ ده میلیون ریال و 01463071 مورخ 94/8/30 عهده 
پست بانک ایران به مبلغ ده میلیون ریال( 2-مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه 
دادرس��ی 3-مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی 4-خس��ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک ها الی یوم االدا بر مبنای نرخ تورم بانک 
مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت گردیده است 
ل��ذا مراتب وفق م��واد 19-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنام��ه محلی درج میگ��ردد این اجرائیه ده روز پس از انتش��ار به موقع اجرا 
گذارده خواهد ش��د پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به 
شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختالف مشهد  43525

خواهان/ش��اکی  تعاونی ثامن االئمه   دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده/
خواندگان س��ید حس��ین بابائی سنگ آتش فرزند س��ید اسماعیل به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان مشهد نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان 
مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 
960544 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/9/30 و ساعت 9:15 صبح 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت 
خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد       43529 

ابالغ اجرائیه .وحید ناگهانی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی 
بهزاد شیدانی بوانلو به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود که پرونده کالسه 
950894  منجر به صدور اجرائیه علیه مبنی بر پرداخت مبلغ س��ی و س��ه 
میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ نهصد و پنج��اه هزار ریال هزینه 
تمب��ر دادرس��ی و مبلغ چهارص��د و پنجاه هزار ریال هزین��ه درج اگهی و 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید الی یوم االدا بر مبنای نرخ تورم 
طبق ش��اخص س��االنه بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق دولت گردیده اس��ت ل��ذا مراتب وفق مواد 119-118-19 
قانون اج��رای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این 
اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این 
برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختالف مشهد  43524

خواهان/شاکی  بانک صادرات   دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان 
نور محمد عزیزی اول فرزند علی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان شهرس��تان مشهد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 52 
ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید 
قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 960450 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 96/9/30 و ساعت 9:30 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد       43528

هادی رجائی جعفر آباد  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی 
مجتبی حریر بافان به طرفیت ش��ما بدینوسیله ابالغ میشود که پرونده 
کالس��ه 960108  منجر به صدور اجرائیه علیه مبنی بر پرداخت مبلغ 
هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد 
و ش��صت هزار ریال هزینه دادرس��ی و چهارص��د و پنجاه هزار ریال 
هزین��ه درج آگهی در حق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عش��ر دولتی 
در حق دولت گردیده اس��ت لذا مراتب وفق مواد 19 – 118 – 119 
قان��ون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد 
این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس 
از ای��ن برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به ش��ما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختالف مشهد  43526

خواهان/ش��اکی  تعاون��ی ثامن االئمه   دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده/
خواندگان شهریار غالمی فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 52 
ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مش��هد واقع در بلوار شهید 
ق��ره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالس��ه بایگانی 960542 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 96/9/30 و س��اعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو مشهد       43530 

آگهی ابالغ رای افراز 
حسب درخواست بانو صغری اقبالی حصار به عنوان احد از مالکین مشاعی مقدار 
س��ه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 10 فرعی واقع در 
اراضی حصار پالک 146 – اصلی بخش 6 مشهد در اجرای قانون افراز و فروش 
امالک مش��اع و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1357 خورش��یدی ، ذیال عین یک 
نس��خه از تصمیم متخذه به شماره 24/96/17406-96/5/17 جهت اطالع سایر 
مالکین مش��اعی منتشر تا چنانچه نس��بت به رای مزبور اعتراض داشته ، از تاریخ 
انتش��ار این آگهی ظ��رف مدت 10 روز مراتب اعتراض خ��ود را به مرجع قضایی 

صالحه تقدیم و گواهی انرا به این اداره تسلیم نمایند .
بسمه تعالی

در مورخه 1396/4/18 پرونده ثبتی ش��ش دانگ پالک 10 فرعی مجزا ش��ده از 
146-اصلی بخش 6 مش��هد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و اس��ناد مالکیت آن 
جهت مالکین صادر و تسلیم گردیده تحت بررسی قرار دارد ، با توجه به مستندات 

موجود در پرونده بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد .
گواهی عدم افراز

در خص��وص تقاضای امیررضا ایزدی ثانی به وکال��ت از طرف بانو صغری اقبالی 
حصار مبنی بر افراز سهم مشاع نامبرده به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 719/53 متر مربع پالک 10 فرعی واقع در اراضی 
حص��ار پالک 146 – اصلی بخش 6 مش��هد ، با توجه به اینکه ش��هرداری طرقبه 
باستناد پاسخ استعالم ش��ماره 4284 مورخ 1396/4/13 با تقاضای افراز واصله 
مخالفت نموده است ، لذا موضوع از صالحیت رسیدگی اداره ثبت خارج و تصمیم 
بر رد تقاضای خواهان صادر می گردد . متقاضی میتواند باستناد ماده 2 قانون افراز 
و فروش امالک مشاع مصوب آبان ماه 1357 از تاریخ ابالغ ظرف مدت 10 روز 

اعتراض خود بر رای صادره را به مرجع قضایی صالحه تسلیم نمایند .
رییس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز – سید محمود حسینی نژاد

ابالغ دادنامه
بدین وس��یله پیرو آگهی قبلی به خوانده مهدی کاظم زاده س��لمانی 
فع��ال مجه��ول المکان ابالغ میش��ود در م��ورد دادخواس��ت بانک 
ص��ادرات علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه بموجب حکم ش��ماره  
پرون��ده  در     96/8/13 تاری��خ  ب��ه   9609977458300725

53/960372   محکومیت خوانده به پرداخت:
 1-مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 3/690/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج آگهی 
 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری

 4-خس��ارت تاخیر تادی��ه از باقیمانده تس��هیالت اعطائی به مبلغ 
130/000/000 ری��ال از تاریخ 96/3/29 لغایت اجرای حکم بر 

مبنای 34% قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان
 صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.  
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف 

مجتمع شماره دو مشهد       43534 

ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان 1-میترا زارعی 2-نجمه 
لعل پهلوان فعال مجهول المکان ابالغ میش��ود در مورد دادخواس��ت 
بانک مهر اقتصاد  علیه ش��ما بخواس��ته مطالب��ه وجه بموجب حکم 
ش��ماره  9609977458300721 به تاریخ 96/8/13   در پرونده 

53/960279   محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت:
 1-مبلغ 79/000/000 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 3/845/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج در آگهی
 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری

 4-خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 96/3/2 تا 
اجرای حکم بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب 

در دایره اجرای حکم در حق خواهان
 صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.  
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو مشهد       43532 

وزارت فرهنگ و گردش��گری جمهوری آذربایجان در گزارشی اعالم 
کرد: در 10 ماه نخس��ت س��ال 2017 میالدی،320 هزار و 904 گردشگر 
ایرانی به این کش��ور سفر کردند که نسبت به مدت مشابه سال پیش، 115 
هزار و 782 نفر بیش��تر بوده اس��ت. به گزارش ایرنا، در مجموع طی 10 
ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی، دو میلیون و 276 هزار و 604 نفر از 
اتب��اع خارجی از جمهوری آذربایجان دی��دن کردند که 727 هزار و 577 
نفر از روس��یه ، 439 هزار و 305 نفر از گرجس��تان، 320 هزار و 904 از 
ایران، 249 هزار و 210 نفر از ترکیه، 81 هزار و 724 تن از امارات متحده 
عرب��ی، 54 هزار و 242 نفر از عراق، 49 هزار و 809 نفر از اوکراین، 31 
هزار و 821 نفر از عربستان و نیز 321 هزار و 994 نفر از شهروندان دیگر 

کشورهای خارجی بودند.

بن��ا ب��ر این گزارش، ش��هروندان کش��ورهای خارجی بیش��تر در ماه 
تابس��تانی جوالی به جمهوری آذربایجان سفر کردند که تعداد آنها در این 
دوره 313 هزار و 515 نفر بوده است. بدین ترتیب در 10 ماه سال جاری 
اتباع روسیه، گرجستان، ایران و ترکیه بیشتر از همه به جمهوری آذربایجان 
س��فر کردند و س��هم این کشورها در کل تعداد س��فر شهروندان خارجی به 
جمه��وری آذربایج��ان به ترتی��ب 31.9 ، 19.2 ، 14 و 10.9 درصد بوده 
اس��ت. در ده ماه سال 2016 میالدی در مجموع، یک میلیون و 894 هزار 
و 707 نفر از ش��هروندان خارجی به جمهوری آذربایجان سفر کردند و در 
س��ال جاری میالدی در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل، 381 هزار و 
807 نفر تبعه خارجی ) 20.1 درصد( بیش��تر به جمهوری آذربایجان سفر 

کرده اند.

 سفر 320 هزار 

گردشگر ایرانی به 
جمهوری آذربایجان 
در سال جاری

 ثبت ۱0 اثر میراث ناملموس قزوین
 در فهرست آثار ملی 

تفاه��م- گ��روه گردش��گری: مدی��رکل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان قزوین اظهار کرد: در جلس��ه شورای 
تخصص��ی ثبت میراث ناملموس که با حضور 
طالبی��ان- معاون می��راث فرهنگی و نظری- 
مدی��ر کل دفتر ثب��ت آثار کش��ور و اعضای 
ش��ورای برگزار شد، 10 اثر میراث ناملموس 
استان قزوین مورد بررسی و تائید نهایی قرار 
گرفت و با ثبت این میراث معنوی، تعداد آثار 
تاریخی ثبت ش��ده قزوین در فهرست میراث 
مل��ی کش��ور ب��ه 1340 اثر افزای��ش یافت. 
محمدعلی حضرتی با تأکید بر توانمندی  های 
مختلف استان قزوین برای ثبت آثار تاریخی 
 و فرهنگ��ی افزود: اس��تان قزوی��ن از جمله 
استان  های برخوردار است که باید با همراهی 
همه م��ردم به معرفی توانای��ی  های تاریخی، 
فرهنگی، آداب و رس��وم، صنایع دس��تی آن 
پرداخته ش��ود و برای حف��ظ و نگهداری از 
این آثار نیز توج��ه و کمک مردم مهمترین و 

بهترین راهکار است.

 توسعه اشتغال گیالن؛ 
در گرو حل مشکالت گردشگری  

مدیرکل میراث  فرهنگی گیالن تأکید کرد: 
با توسعه گردشگری می  توانیم اقتصاد و اشتغال 
گی��الن را نجات دهیم. به  گ��زارش تفاهم، رضا 
علی��زاده اظهار کرد: رفع موانع س��رمایه  گذاری 
در جامع��ه، یکی از مهم  ترین مقوله  های مهمی 
اس��ت که باید بدان توجه وی��ژه کرد. وی ایجاد 
ارتباط بین جاذبه  های گردش��گری با رویکرد 
 توسعه پایدار و توس��عه این صنعت را در رأس 
تصمیم  گی��ری  های اداره  کل می��راث  فرهنگی 
 گیالن دانست و افزود: طرح های سرمایه  گذاری 
در حوزه گردش��گری عالوه بر تحقق  بخش��ی 
ب��ه اهداف اقتص��اد مقاومتی، راهکار مناس��بی 
 برای ایجاد اش��تغال و رونق در تولید محسوب 
می  ش��ود. وی تنه��ا راه برون  رفت از مش��کل 
بیکاری در اس��تان را توسعه و توجه به صنعت 
گردش��گری دانس��ت و تأکید کرد: این موضوع 
شعار نیست، بلکه یک واقعیت است. بهره  وری 
و پویایی اقتصادی اس��تان مس��تلزم حمایت از 
سرمایه  گذاران بخش خصوصی است. علیزاده با 
تأکید بر لزوم رفع مسائل و مشکالت تأسیسات 
مرتبط با گردش��گری و توس��عه کالن از س��وی 
دس��تگاه  های دولتی اضافه کرد: دور ش��دن از 
بوروکراس��ی اداری، موجب تس��هیل در فرآیند 

سرمایه  گذاری می  شود.

خبرنامه

مفقودی
سند اتومبیل سواری پیکان مدل 1380 به رنگ سفید روغنی متعلق به خانم فاطمه علی 
نژاد سید محله به شماره پالک ایران 82-751 ن 39 و شماره موتور 11128087094 و 

شماره شاسی 0080532015 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی
 برگ س��بز اتومبیل هاچ بک س��ارینا مدل 1394 به ش��ماره پالک ایران
72-445 ل 39 و ش��ماره موتورA91SHL4912 4 و ش��ماره شاس��ی 

390025 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

    

    


