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

 کسب رتبه اول ارس 
در حوزه صادرات مناطق آزاد کشور

مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس از 
ص��ادرات انواع کاال از این منطقه به 34 کش��ور 
جه��ان نظی��ر ترکیه، آلمان، اس��پانیا، روس��یه و 
گرجس��تان خبر داد. به گ��زارش فرینا به نقل از 
فارس، محس��ن خ��ادم عرب  باغ��ی در ادامه با 
تأکی��د بر اینکه منطق��ه آزاد ارس در بین مناطق 
آزاد کش��ور، رتبه اول را در صادرات به دس��ت 
آورده است، یادآور ش��د: میزان صادرات قطعی 
این منطقه از سال 1392 تا هفت ماه سال جاری، 
در حدود 215 میلیون دالر بوده است. مدیرعامل 
س��ازمان منطق��ه آزاد ارس در بخش دیگری از 
س��خنان خود با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود 
میزان صادرات این منطقه امس��ال در مقایسه با 
سال گذش��ته دو برابر و 100 درصد نیز افزایش 
یابد، تصریح کرد: مجموع صادرات تولید منطقه 
آزاد ارس نی��ز از بازه زمانی س��ال 1392 لغایت 
هفت ماه سال جاری، بیش از 379 میلیون دالر 
و همچنین در این مدت، مجموع صادرات حاصل 
از تولید به سرزمین اصلی به میزان 314 میلیون 
دالر بوده اس��ت. ب��ه گفته وی، آلمان، اس��پانیا، 
روس��یه، گرجستان، ترکیه، امارات متحده عربی، 
پاکستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، 
لهستان، افغانستان و... از جمله کشورهای هدف 
صادرات قطعی ارس هستند. خادم عرب باغی در 
ادامه با اشاره به اقالم صادراتی قطعی این منطقه 
نیز یادآور شد: شمش و مغز بادام و گردو، زردآلو، 
نخ، مبلمان و انواع صفح��ات کابینت، تجهیزات 
پارک بازی کودکان، کیس��ه و رول پالس��تیکی، 
شمش مس، اکسیدروی، پالت چوبی، پایه فلزی، 
بنزین، گازوئیل، روغن صنعتی، قیرنفت، پلی اتیلن 
و بشکه پالستیکی، میله فوالدی، لوازم آشپزخانه، 
فریزر خانگی، فرش ماشینی، کورز، تختخواب، 
بارکش کش��اورزی، موتورسیکلت و ... در کنار 
دیگر محصوالت، اقالم صادراتی قطعی این منطقه 
را تش��کیل می  دهند. وی یچی��ن تجارت ارس، 
آیدین تجارت ارس، پاراپالستیک جلفای ارس، 
مدیتران��ه ارس و خزر نفت ارس را از جمله پنج 
شرکت برتر صادراتی تولید این منطقه اعالم کرد 
و افزود: از چندی�ن ده�ه قب�ل ب�ه دلی�ل وج�ود 
گم�رک و ش���بکه حم�ل و نق�ل ریل�ی مابی�ن 
جلف�ا و کش�ورهای مش�ترک المنافع، بازرگان�ی 
در ای�ن ش�هر از رون�ق خوب�ی برخ�وردار ب�وده 
اس���ت. خادم عرب باغی در خاتمه با بیان اینکه 
منطقه آزاد ارس با بیش از 50 هزار هکتار وسعت 
ب��ه عنوان صنعتی ترین منطق��ه آزاد ایران مطرح 
است، افزود: این منطقه در شمال غرب ایران و در 
همسایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و 

جمهوری خودمختار نخجوان واقع است.

خبرنامه

هشتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور 
در زاهدان افتتاح شد

هش��تمین  گردش��گری:  گ��روه  تفاه��م- 
نمایش��گاه صنایع دستی کشور با حضور شماری 
 از مسئوالن سیستان و بلوچستان در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی زاهدان افتتاح ش��د. 
 معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در 
حاشیه این مراسم اظهار کرد: این نمایشگاه در قالب 
 156 غرفه شامل 76 غرفه مربوط به استان های 
سراس��ر کش��ور و بقیه غرفه ها متعلق به فعاالن 
حوزه صنایع دس��تی این اس��تان گشایش یافت. 
محمد بهروز عیس��ی زهی افزود: عالقه مندان به 
حوزه صنایع دس��تی برای بازدید از این نمایشگاه 
تا 17 آذر می توانند به محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی زاهدان مراجعه کنند. وی تصریح کرد: 
این نمایش��گاه با همکاری و مشارکت استانداری 
سیستان و بلوچس��تان، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری و سازمان صنعت و 
معدن و تجارت این استان برگزار شده است. وی 
با بیان اینکه تاکنون 42 اثر صنایع دستی سیستان 
و بلوچستان موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت کاال 
شده اند، اضافه کرد: بیش از 30 اثر نیز امسال در 
مرحله استانی نشان مرغوبیت را دریافت کردند و 

در حال سیر مراحل ملی آن هستند.

موافقت با تأسیس 13 اقامتگاه بوم  گردی 
در اصفهان

مدی��رکل می��راث  فرهنگی، صنایع  دس��تی 
و گردش��گری اصفهان در پایان نشس��ت کمیته 
فنی س��رمایه  گذاری گردش��گری این استان از 
موافقت اعضا با تأسیس 13 اقامتگاه بوم  گردی 
جدید در این اس��تان خبر داد. به گزارش تفاهم، 
فریدون ا...  یاری افزود: با توجه به سیاست اداره 
 کل میراث  فرهنگی اس��تان اصفهان در گسترش 
متوازن گردش��گری در پهنه اس��تان از یک  سو 
و از س��وی دیگر توسعه اقتصاد روستایی استان 
با توجه به بروز خشکس��الی در بخش عمده  ای 
از اس��تان، تالش کرده  ایم با توسعه کمی و کیفی 
اقامتگاه  های بوم  گردی در روستاها و شهرهای 
کوچک اس��تان، ضمن توسعه اقتصاد بومی مبنی 
بر گردشگری، به حفاظت از خرده فرهنگ  های 
جوامع کوچک نیز در مناطق کوچک روس��تایی 
بیندیشیم. مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع  دستی 
و گردش��گری اصفهان در پای��ان اضافه کرد: در 
این نشس��ت موافقت اولیه تأسیس یک کمپینگ 
عشایری در روس��تای مروک از توابع شهرستان 
س��میرم نی��ز در راس��تای توس��عه گردش��گری 

عشایری در جنوب استان صادر شد.

خبرنامه

تفاه��م - مناطق آزاد: معاون مدیرکل دریایی 
سازمان بنادر و کشتیرانی اظهار کرد: بندر چابهار 
با قابلی��ت های ترانزیتی، گردش��گری و موقعیت 
جغرافیایی ک��م نظیر، می توان��د در اقتصاد منطقه 

رونق ایجاد کند.
حس��ین عب��اس زاده در خص��وص موقعیت 
ویژه بندر ش��هید بهش��تی چابهار اف��زود: این بندر 
خصوصیات وی��ژه ای دارد که یک��ی از مهم ترین 
آنها، موقعیت خاص جغرافیایی آن است. در شرایط 
رقابت��ی می��ان خطوط کش��تیرانی، بعد مس��افت و 
سرعت انتقال کاالها به نقاط مقصد از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، لذا بندر چابه��ار از این نظر برای 
خطوط کش��تیرانی جاذبه های خ��اص خودش را 
خواهد داشت؛ همچنین عمق و وسعت مناسب بندر 

چابهار از دیگر محاسن ویژه آن است.
این کارشناس صنعت دریانوردی و کشتیرانی 
در ادامه تصریح کرد: نکته بسیار مهم در توسعه بندر 
 چابهار، موضوع توس��عه پس کرانه و شکل گیری 
خطوط مواصالتی است. چرا که پس از ورود کاال 
از نق��اط مختل��ف جهان به این بن��در، باید به فکر 
انتقال آن به نق��اط مقصد از راه خط آهن، هواپیما 
و یا مس��یر جاده ای بود؛ در این صورت می توان 

امیدوار بود که بندر چابهار به هاب ترانزیتی منطقه 
تبدیل ش��ود. لذا نقش دولت ب��رای فراهم آوردن 
زیرساخت های مطلوب برای این منظور از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های گردشگری 
چابهار افزود: با توجه ب��ه زیبایی های طبیعی بندر 

 چابهار و محبوبیت روزافزون گردشگری با کشتی های 
کروز، م��ی توان ب��ا فراهم کردن زیرس��اخت های 
مناسب برای پهلوگیری این کشتی ها در بندر چابهار، 

رونق مضاعفی در اقتصاد منطقه ایجاد کرد.
عب��اس زاده در ادامه در مورد ش��رایط رقابتی 
بن��در چابهار با بندر گوادر در پاکس��تان اظهار کرد: 

بن��ادر زمانی که در منطقه ای واقع می ش��وند، خود 
به خود فضای رقابتی ایجاد می کنند؛ لذا تعریفی که 
برای بندر و مدلی که برای توسعه و استفاده از آن ارائه 
 می ش��ود، در بازار رقابتی تأثیرگذار است. عالوه بر 
مباح��ث مربوط ب��ه ترانزیت کاال، س��رمایه گذاری 
 روی کاربری گردش��گری جزیره چابهار با توجه به 
زیبای��ی های طبیعی و همچنی��ن امنیت بی نظیر آن 
در رقاب��ت با گوادر، می تواند چابهار را در موقعیت 

مستحکم تری قرار دهد.
وی در ادامه افزود: با توجه به یکنواختی نقاط 
گردش��گری در جنوب خلیج ف��ارس و عالقه ذاتی 
صنعت توریس��م به کش��ف جاذبه های جدید، بندر 
چابهار می تواند به عنوان نقطه جایگزین پاکس��تان 
مطرح ش��ود. این امر با توجه به اتصال بندر چابهار 
به دریای آزاد و کوتاه بودن مس��یر دسترسی به آن و 
جذابیتی که از این لحاظ برای فعاالن صنعت توریسم 
وجود دارد، از اهمیتی باال برخوردار اس��ت. عباس 
زاده در پایان اضافه کرد: با فراهم کردن زیرساخت ها 
برای توسعه بندر چابهار از سوی دولت، این بندر یک 
فرصت سرمایه گذاری را در اختیار بخش خصوصی 
قرارداده اس��ت، تا با حضور فعال و مؤثر در صحنه 

اقتصاد کشور و منطقه رونق ایجاد کنند.

پتانسیل باالی منطقه آزاد چابهار برای جذب گردشگر

سه شنبه 14آذر 1396 سال سیزد               هم ـ شماره 3245             

دادنامه پرونده كالسه 9609982160100339 شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد صدر تهران  خواهان- بانك شهر به نمايندگى احمد آموزش با وكالت طاهره 
كرامتى ف عباس خواندگان- شركت جاده سازان دلفارد به نمايندگى مهديه عزيز عينى –على 
شاهواروقى فراهانى- شركت جاده ساران امرتات به نمايندگى مهديه عزيز عينى  خواسته 
ها- مطالبه خسارت تاخير تاديه- مطالبه خسارت دادرسى- مطالبه وجه بابت  گردشكار- 
دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه- در مورد دعواى بانك شهر با وكالت 
طاهره كرامتى عليه على شاهواروقى فراهانى – شركت جاده سازان الفا –شركت جاده سازى 
امرتات مبنى بر مطالبه 4000000000 ريال اصل تسهيالت دريافتى و 433972603 ريال 
سود مقرر و جريمه دير كرد از قرار روزانه 3390000 ريال و با احتساب خسارات قانونى 
بر اين اساس كه خوانده رديف نخست از خواهان تسهيالت بانكى دريافت كرده و متعهد به 
بازپرداخت بوده و ديگر خواندگان هم به نحو نضامنى از وى ضمانت كرده اند اما اينك نه 
مديوين اصلى نه ضامن ها به تكليف خود عمل نكرده اند نظر به اينكه مطابق محتويات اوراق 
پرونده واگذارى تسهيالت تعهدات به خوانده رديف نخست تعهد وى و ساير خواندگان به 
بازپرداخت اقساط خود و عدم اجراى تعهد محرز است نظر به اينكه خواندگان پذيرفته اند 
كه در صورت تاخير شرايط قراردادى از قبيل پرداخت جريمه روزانه در مورد شان اعمال 
شود و شرايط به گونه اى است كه پرداخت جريمه به عهده ايشان مستقر است و هيچ دفاع 
مغايرى هم از سوى خواندگان ارائه نشده است پس دعواى خواهان در شرايط كنونى ثابت 
است و به استناد مواد 10-219-220 قانون مدنى و 403 قانون تجارت قانون الحاقى دو 
تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكى بدون ربا و 198-519-515 قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم بر الزام خواندگان به پرداخت 4000000000 ريال اصل تسهيالت دريافتى 
433972603 ريال سود مقرر و جريمه روزانه از قرار 3390000 ريال به همراه هزينه 
دادرسى و حق الوكاله مطابق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر مى شود همه محكوميتها به 
نحو تضامنى اين راى غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ  در همين شعبه قابل واخواهى 

است و وفق مقررات قابل تجديدنظر خواهى است . 
يتهران  عموم  دادگاه   36 شعبه  رئيس     110/116184  

دادنامه  پرونده كالسه 9509982160101007 شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد صدر تهران تصميم نهايى شماره 9609972160100207 خواهان- احمد 
مهرابى ف عباس با وكالت سيد مصطفى هاشمى ف سيد هادى  خواندگان- ياسين رجب زاده ف 
حسن با وكالت داريوش فرح بخش ف اصغر-حسن رضايى  خواسته –اعسار از هزينه دادرسى 
گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه 
به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه – در خصوص دعوى خواهان احمد 
مهرابى با وكالت سيد مصطفى هاشمى بطرفيت خوانده ياسين رجب زاده با وكالت داريوش 
–حسن رضايى بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله تجديدنظر  فرحبخش 
برابر با 6075160000 ريال دادگاه با مالحظه دادخواست تقديمى و منضمات آن باالخص 
بر عدم  مبنى  خواهان  ادعاى  مويد صحت  كه  گواهان  گواهى  موداى  و  تنظيمى  استشهاديه 
توانايى پرداخت هزينه دادرسى مى باشد و عسر ايشان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 
504-505-506-507 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر قبول موقت معافيت خواهان از 
پرداخت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى محسوب و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان است . 
تهران  عمومى  دادگاه   36 شعبه  رئيس     110/116183  
حسين مرسلى  مشخصات   – –تعاونى اعتبار ثامن االئمه  محكوم عليه  اجرائيه  محكوم له 
به موجب درخواست   – بابائى ف فرج اله  محكوم به  نماينده يا قائم مقام قانونى- عاطفه 
اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970231500699 محكوم 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   155000000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه 
4780000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه بر اساس شاخص بانك مركزى از تاريخ چك 93/6/8 لغايت اجراى دادنامه در 

حق محكوم له مى باشد هزينه اجرا وفق مقررات بعهده محكوم عليه مى باشد . 
تهران  عمومى  دادگاه   150 شعبه  دفتر  مدير     110/116182  

 اجرائيه  محكوم له –تعاونى اعتبار ثامن االئمه  محكوم عليه –  جواد عطايى ف محمد باقر  
به موجب   – به  اله  محكوم  بابائى ف فرج  يا قائم مقام قانونى- عاطفه  نماينده  مشخصات 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970231500700 
و  خواسته  اصل  بابت  ريال   155000000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم 
پرداخت 4780000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت 
اجراى  لغايت  تاريخ چك 93/6/8  از  مركزى  بانك  بر اساس شاخص  تاديه  تاخير  خسارت 
دادنامه در حق محكوم له مى باشد هزينه اجرا وفق مقررات بعهده محكوم عليه مى باشد . 

تهران  عمومى  دادگاه   150 شعبه  دفتر  مدير     110/116181  

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظر خواهى به تجددينظر خواندگان حميدرضائى – رضا مطلبى  
پيرو آگهى شماره 104497 مورخه 96/8/10 منتشره در روزنامه اقتصاد پويا بدينوسيله 
 221 شماره  دادنامه  به  نسبت  آقازاده  مناف  ميگردد  ابالغ  فوق  خواندگان  تجديدنظر  به 
شماره  و   960025/183 كالسه  پرونده  موضوع  دادگاه  اين  از  صادره   96/3/9 مورخه 
بايگانى تجديدنظر خواهى نموده كه دادخواست تجديد نظر خواهى و اليحه و ضمائم خود 
را تقديم كه در پرونده مضبوط ميباشد و به لحاظ عدم دسترسى به شما مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود تا جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و جوابيه آن را تهيه و تقديم نمائيد 

در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد . 
تهران  حقوقى  دادگاه   183 شعبه  دفتر  مدير     110/116179  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسن طاهرى فرزند خواهان آقاى 
ساالر قره داغلى كلوچه دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسن طاهرى به خواسته مطالبه 
كالسه 9609981085600681  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه 
شعبه 856 مجتمع شماره هجده شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/10/17 ساعت 16 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/115198          مسئول دفتر شعبه 856 مجتمع شماره هجده شوراى حل اختالف تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم فرزاد حمزه زاده فرزند 
حمزه  فرزاد  آقاى/خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  اعظمى  محمود  آقاى  خواهان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  زاده 
9609981085600542 شعبه 856 مجتمع شماره هجده شوراى حل اختالف شهر تهران 
دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   16 ساعت   1396/10/19 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت 
و  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  آيين دادرسى مدنى  قانون  ماده 73  طبق موضوع 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110/115191          مسئول دفتر شعبه 856 مجتمع شماره هجده شوراى حل اختالف تهران
شرح  به  خيراله  فرزند  يزنى  جعفرى  ليلى  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  حصر   
دادگاه  اين  از   9609981045700542 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين خان محمدى 
به ش. ش 9417 در تاريخ 1396/8/4 در  اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن منحصر است به ليلى جعفرى يزدى به ش. ش 2792 ت ت 1356 صادره 
از تهران همسر محمد خان محمدى ش. ش 0020157290 ت ت 1376 صادره از تهران 
فرزند  تهران  از  محمدى ش. ش 0152580549 ت ت 1389 صادره  خان  مبينا  فرزند 
انجام تشريفات  با  اينك  مادر  تهران  از  پناهلو ش.  ش 360 ت ت 1326 صادره  فاطمه 
يا   و  اعتراضى دارد  تا چنانچه شخصى  آگهى ميگردد  نوبت  مقدماتى درخواست مزبور يك 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد  
تهران اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع  شعبه 457  دفتر  مسئول         110/115186

پرونده  كالسه  به   ضمائم  و  دادخواست  و  اجراييه   / راى   / دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى   
655/306/96 وقت رسيدگى 1396/10/24 ساعت خواهان ميثم مغان دشتى خوانده 
سعيد چهاردولى خواسته مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 304 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده فوق 
از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نماييد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور بهم رسانيد چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود 
تهران اختالف  حل  شوراى  هفت  شماره  مجتمع   306 شعبه          110/115184  

نزادسوال  اميدعلى  آقاى/خانم  به طرفيت خوانده  اكبر هاشمى دادخواستى  آقاى   خواهان 
و اردشير قلم ارا به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980944500907 شعبه 306 مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف شهر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/25 ساعت 15/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110/115178          مسئول دفتر شعبه 306 مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف تهران

خواهان آقاى موسى اكبرتبار بزرودى دادخواستى به طرفيت خوانده شركت گندم خواران 
البرز و رحيم يعقوبى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980944500879 شعبه 306 مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف شهر 
دستور  حسب  كه  تعيين   17 ساعت   1396/10/24 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110/115173          مسئول دفتر شعبه 306 مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف تهران

دانشور ف سيد  ايران   – عليه  محكوم  رحيم   پناه ف  يزدان  فريده  له-  محكوم  اجرائيه  
–به  به  محكوم  رستمى ف حسين   محسن  قانونى-  مقام  قائم  يا  نماينده  رضا  مشخصات 
شماره  و   9610090242401894 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب 
مبلغ  بهپرداخت  است  محكوم  عليه  محكوم   9509970242400311 مربوطه  دادنامه 
1275800000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1100000 ريال هزينه دادرسى و حق 
الوكاله ونيز خسارت تاخير تاديه ا ز تاريخ تقديم دادخواست 92/3/26 لغايت اجراى حكم 
در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 37000000 ريال بابت الباقى هزينه دادرسى در حق 

صندوق دولت ضمنا پرداخت نيم عشر بعهده محكوم عليه مى باشد . 
تهران  باهنر  شهيد  عمومى  دادگاه   127 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير     110/118025  

  آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده  كالسه پرونده  960686 خواهان –  عباس محمدى  
نيروگاههاى مرصاد   شركت مجتمع   – محمدرضا فتحيان   – اويار حسينى  حسين    – خوانده 
خواسته –مطالبه وجه  چك  –مطالبه خسارت دادرسى –مطالبه خسارت تاخير تاديه –تامين 
از پرداخت هزينه دادرسى  وقت رسيدگى مورخ 97/2/8 ساعت 11  اعسار   – خواسته 
تعيين  كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 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  دادگاه    127 شعبه   حقوقى  دادگاه  منشى     110/118024   

خواه   تجديدنظر  ناجى   مرتضى  به  خواهى   تجديدنظر  به  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى 
خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  خواهى  تجديدنظر  دادخواست  شمس  حيدى  و  حسن  محمد 
كالسه  پرونده  9609970242400426در  شماره   دادنامه  به  نسبت  ناجى   مرتضى 
ماده  موضوع  طبق  كه  تقديم  تهران  عمومى  دادگاه  9509980242400650شعبه 127 
خواندگان  تجديدنظر  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   346-73
مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر 
خواندگان ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه اينصورت و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارند 
كتبا به اين دادگاه ارائه نمايند در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به 

ارسال پرونده و به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   127 شعبه  احكام  اجراى  دفتر  مدير     110/118022  

كالسه بايگانى- 960681 خواهان- محمد طحافچى  خوانده- بهروز باقرزاده طاهرى خواسته 
– الزام به فك پالك خودرو – دستور موقت  وقت رسيدگى مورخ 97/2/2 ساعت 11 تعيين  
كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 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  دادگاه    127 شعبه   حقوقى  دادگاه  منشى     110/118020   

در خصوص تجديدنظر خواهى شهردارى منطقه 4 تهارن بطرفيت سكينه  ونرگس و جميله و 
صغرى  ونصرت اهللا و پرنيا شهرت همگى سلطانى دروارى و فريده مختارى نسبت دادنامه 
تجديدنظر خواندگان  بودن  المكان  به علت مجهول  اين شعبه  از  شماره 960685 صادره 
و درخواست تجديدنظر خواه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ا ز جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا تجديدنظر خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظر را دريافت و چنانچه 
پاسخى دارد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نمايد يا به دادگاه تحويل 

دهد و اال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال ميگردد . 
تهران  حقوقى  دادگاه   126 شعبه  دفتر  مدير      110/118019  

خواهان  طرقى   پور  صفى  مسعود  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
خواسته    به  طرقى    پور  صفى  مسعود  خوانده   طرفيت  به  دادخواستى  خانى   ميرزا  اكبر 
كالسه   به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  خودرو   پالك  فك  به  –الزام  موقت  دستور 
9609980242300719شعبه  126 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى  شهيد باهنر   
تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن    96/11/7  و ساعت  9:30  تعيين كه حسب 
دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
    110/118016    منشى دادگاه حقوقى شعبه 126  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد  باهنر  تهران

: محمد افشار ونگينى  محكوم عليه : سيدحسن طباطبايى محكوم به  اجرائيه محكوم له 
: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره انديكاتور 9510091735100016 
عليه  محكوم   9509971735100093 مربوطه  دادنامه  شماره  و   1396/8/7 مورخ 
شماره  به  سفته  فقره  دو  بابت  ريال  ميليون  دويست  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم 
و شماره  به سررسيد 1389/4/1  ريال  ميليون  مبلغ صد  به  ژ  هاى 0855961 سرى 
انضمام  به   1389/4/1 سررسيد  به  ريال  ميليون  صد  مبلغ  به  ژ  سرى   0855962
خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست و هزينه دادرسى در ضمن محكوم عليه 

محكوم به نيم عشر دولتى   نيز ميباشد 
110/115170       مسئول دفتر شعبه 641 مجتمع شماره سى و دو شوراى حل اختالف تهران

شرح  به  حسين  فرزند  صولتان  خوش  زهرا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت  حصر 
دادگاه  اين  از   9609981735100232 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
دروگر  بتول  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست 
و  گفته  حيات  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در    96/7/10 تاريخ  در  محمدحسين  فرزند 
ت   1063 شناسنامه  شماره  صولتان  خوش  اعظم  به  است  منحصر  آن  الفوت  حين  ورثه 
ت 1328/9/17 صادره از تهران دختر زهرا خوش صولتان شماره شناسنامه 65 ت ت 
1331/1/24 صادره از تهران دختر معصومه خوش صولتان شماره شناسنامه 8147 ت 
شناسنامه1879  شماره  صولتان  خوش  پروين  دختر  تهران  از  صادره   1333/3/30 ت 
ت ت  1340/11/1 صادره از تهران دختر اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا  وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد  
110/115165       مسئول دفتر شعبه 641 مجتمع شماره سى و دو شوراى حل اختالف تهران

حصر وراثت آقاى بهمن حسين پولى ممقانى به شماره شناسنامه 6827 مطابق دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 651/56/96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم خليل حسين پولى ممقانى شماره شناسنامه 2260 
در تاريخ 54/1/7  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
ممقانى شماره شناسنامه 12 ت ت 1310  پولى  خانم حسين  : رخشنده  به  منحصر است 
صادره از آذرشهر همسر بهمن حسين پولى ممقانى شماره شناسنامه 6827 ت ت 1328 
از آذرشهر پسر سهيال حسين پولى ممقانى شماره شناسنامه 9673 ت ت 1345  صادره 
ممقانى شماره شناسنامه 7948 ت ت 1335  پولى  منيه حسين  آذرشهر دختر  از  صادره 
صادره از آذرشهر دختر باهره حسين پولى ممقانى شماره شناسنامه 7947 ت ت 1332 
مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد   ديگرى  ورثه  مرحوم  و  دختر  آذرشهر  از  صادره 
درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر 
كس 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 صادر خواهد شد. 
تهران  2 مجتمع  اختالف  حل  شوراى    56 شعبه  رئيس     110/115160  

دادنامه پرونده كالسه 9509982163800735  شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972163800313 خواهان : خانم 
: 1-مطالبه  آقاى افشين رمضانعلى  خواسته ها   : گيتا حسين زاده فرزند حسين خوانده 
خسارت  دادرسى 2- مطالبه وجه بابت ...  3- تامين خواسته 4- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
گردشكار : دادگاه با اعالم ختم دادرسى بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى 
دادگاه در خصوص دعوى خانم گيتا حسين زاده بطرفيت آقاى افشين رمضانعلى بخواسته 
مطالبه وجه بابت الباقى ثمن معامله مورخ 1390/6/22 و خسارات دادرسى و تاخير تاديه 
بدين شرح كه خواهان بيان داشته خوانده بموجب قرارداد مورخ 1390/6/22 ملكى به 
پالك ثبتى 3/2038 را از اينجانب خريدارى نموده و مورد معامله نسبت به آنچه ابتدائا 
مورد توافق واقع شده يك متر اضافه مساحت دارد لذا تقاضاى پرداخت ما به ازاى آن را 
دارم دادگاه با مالحظه قرارداد منعقده بين طرفين و خصوصا بند 5-6 قرارداد مذكور كه 
حكايت از توافق طرفين در خصوص محاسبه ثمن در صورت تفاوت متراژ دارد و با عنايت به 
استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك زيبادشت كه متراژ دقيق ملك مورد معامله را 
121/01 متر مربع اعالم داشته و قرارداد ميان طرفين متراژ را 120 متر اعالم نموده است 
و خوانده دفاع و يا  تكذيبى بعمل نياورده است بنابراين اختالف متراژ به ميزان يك متر 
و يك سانتى متر محرز ميباشد عليهذا با توجه به تمام مراتب مذكور دادگاه دعوى خواهان 
را وارد تشخيص و مستندا به ماده 7 قانون پيش فروش آپارتمان و ماده 149 قانون ثبت 
اسناد و امالك (الحاقى 1351) حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و 
ششصد و شصت و شش هزار و پانصد تومان ( با لحاظ هر متر يك ميليون و ششصد و پنجاه 
تاريخ  از  تاديه  تاخير  هزار تومان) درحق خواهان و پرداخت خسارات دادرسى و خسارت 
لغايت اجراى دادنامه صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف  تقديم دادخواست 
مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز ديگر 

پس  از آن قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است 
 110/115154        مستشار دادگاه  تجديدنظر مامور بخدمت در شعبه 213 دادگاه حقوقى تهران

آگهى ابالغ وقت دادرسى و استماع شهادت شهود مريم قجرى  وقت رسيدگى -  96/11/4 
ساعت 11 خواهان –  كيهان ابراهيمى  خوانده –  مريم قجرى  خواسته –اعتراض به عمليات 
كه جهت  نموده  عمومى  دادگاههاى  تسليم  دادخواستى  ابراهيمى   كيهان  خواهان  اجرايى  
رسيدگى به شعبه 245  ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده  و به تجويز ماده 73 قانون آد م مراتب در يكى از جرايد كثير اال نتشار آگهى 
مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگى حضور ميرساند  ضمنا جهت استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر شويد. 
تهران حقوقى  دادگاه     245 شعبه  دفتر  مدير     110/118026   

    

افزایش سهم گردشگری ایران 
در تولید ناخالص داخلی

مؤسسه آماری »استاتیستا« )statista( با اشاره به تأثیر مثبت و 
اهمیت برجام بر افزایش ورود گردش��گران به ایران و تداوم این توافق 
اعالم کرد: بر اس��اس گزارش انجمن جهانی سفر و گردشگری، حدود 
5.5 میلیون گردشگر بین المللی به ایران سفر کرده اند که افزایش 11.6 
درصدی در مقایس��ه با آمار سال گذشته را نشان می دهد. به گزارش 
ایرنا، این مؤسسه آماری آلمانی تصریح کرد: سهم بخش گردشگری در 
تولید ناخالص داخلی ایران برای س��ال 2017 حدود 28 میلیارد دالر 
است و با پیش بینی باقی ماندن توافق هسته ای میان ایران و غرب، سهم 
کلی بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2027 به 

79 میلیارد دالر افزایش می یابد.
پس از شروع مذاکرات هسته ای در سال 2013، ایران به بازسازی 
 صنعت گردشگری خود پرداخت. مسافران غربی اکنون به طور فزاینده ای 
فرصت سفر به ایران را دارند در حالی که پیش از این، امکان سفر برای 
گردشگران بسیار محدود شده بود. لغو تحریم های اقتصادی، ازسرگیری 
خطوط هوایی مس��تقیم پرواز به ایران و همچنین آس��ان کردن شرایط 
دریافت روادید ایران، بار دیگر این کشور را به یکی از قطب های جذاب 
گردش��گری تبدیل کرد. ورود روزافزون گردش��گران با امضای توافق 

هسته ای در اواخر سال 2015 نیز روند صعودی به خود گرفت.

تفاهم- گروه گردشگری: برگزاری جشن جهانی نوروز به عنوان یک رویداد بین المللی در تبریز همزمان با رویداد »تبریز2018« در ششمین جلسه 
شورای راهبری به تصویب رسید.

محمد محب خدایی- معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ششمین جلسه شورای راهبری رویداد »تبریز2018« 
 که با حضور مجید خدابخش- اس��تاندار آذربایجان ش��رقی، بیمقدار- نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی، مرتضی آبدار- مدیرکل میراث  فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری و نمایندگان دستگاه  های عضو این شورا برگزار شد، اظهار کرد: برنامه  ریزی حوزه گردشگری به دو بخش افزایش بهره  وری وضع 
موجود و توسعه متمرکز شده است. وی تصریح کرد: در این دو حوزه، از روش  های تبلیغاتی گسترده  ای استفاده خواهیم کرد.  محب خدایی ادامه داد: تبریز 
با این رویداد به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم معرفی شده است و می خواهیم برای شهری که این عنوان را گرفته است، یک الگو بسازیم. بنابراین با 
برنامه  ریزی و ارائه تقویم، برای برنامه  هایی که قرار است در تبریز برگزار شود، یک موج گردشگری در این شهر ایجاد کنیم، چرا که این رویداد فقط مختص 

به تبریز نیست و باید از ظرفیت  های تمام کشور در این رویداد استفاده کنیم. 
 معاون گردشگری اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی باید در موضوع زیرساخت  ها با سرعت و فوریت، اقدامات جدی انجام دهد. ایجاد اقامتگاه  های 
سنتی با استفاده از بناهای تاریخی یکی از مواردی است که استان می  تواند از آن استفاده کند؛ با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه در ایام نوروز، حضور مردم 
و گردشگران داخلی را نیز در تبریز شاهد خواهیم بود و استان باید آمادگی پذیرایی از این تعداد مهمان را داشته باشد. محب خدایی اضافه کرد: ما به حضور 
و مشارکت مردم در تبریز برای برگزاری مراسم افتتاحیه نیاز داریم و باید امکانات مورد نظر را برای برنامه  هایی که با حضور مردم برگزار خواهد شد فراهم 

کنیم. معاون گردشگری بیان کرد: طبیعت، تاریخ و فرهنگ و سالمت، سه محور و ظرفیت گردشگری تبریز است که باید معرفی شود.
در ادامه، مجید خدابخش- استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار کرد: برای مراسم افتتاحیه صرفا نباید بر روی کشورهای اسالمی متمرکز 
شویم، بلکه باید دعوت از سران تمام کشورها را در نظر داشته باشیم، همچنین دعوت از سران سازمان  های بین المللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. وی 
تصریح کرد: برگزاری جشن نوروز همزمان با افتتاحیه رسمی رویداد »تبریز2018« می  تواند در برگزاری هرچه باشکوه  تر این مراسم تأثیر بسزایی داشته 

باشد، این اقدام در راستای معرفی ظرفیت  ها و آئین  های کشور و تمرکز بر شهر تبریز در سال 2018 می  تواند برنامه  ریزی و اجرا شود. 
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