
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

چهار شنبه 25 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3302 

کمک 5 میلیارد تومانی مجمع خیرین 
برای تجهیز و نوسازی بیمارستان لقمان

تفاهم – گروه ش��هری: مع��اون اجتماعی و 
فرهنگی ش��هرداری منطقه 11 از کمک 5 میلیارد 
تومان��ی مجم��ع خیرین س��امت ب��رای تجهیز و 
نوس��ازی بیمارس��تان لقمان خبر داد. سید عباس 
طباطبایی، با بیان این که بیمارستان لقمان به عنوان 
مجهز ترین مرکز تخصصی مسمومیت کشور روزانه 
بیماران بس��یاری را از اقصی نقاط کشور پذیرش 
می کند؛ گفت: به زودی شهرداری منطقه 11 برای 
تملک و س��اخت همراه س��را در بیمارستان لقمان 
اقدام خواهد کرد. وی همچنین افزود: نشست مجمع 
خیرین سامت  منطقه 11 با حضور اعضای مجمع 
خیرین بیمارس��تان لقمان برگزار شد و از مجموع 
8 میلی��ارد تومان اعتبار مورد نی��از برای تجهیز و 
نوسازی بیمارس��تان لقمان مبلغ 5 میلیارد توسط 

مجمع خیرین بیمارستان لقمان جمع آوری شد.

 آمادگی شبانه روزی منطقه 20 
برای  بارش های پیش رو 

 ش��هردار منطقه 20 ش��هر تهران از آمادگی 
شبانه روزی تیم های اجرایی مدیریت شهری این 
منطقه و فراهم بودن زمینه مشارکت شهروندی در 
زمان بارش های زمس��تانه خب��ر داد. به گزارش 
تفاهم، سید احمد صفوی با بیان این مطلب گفت: 
آمادگی شبانه روزی تیم های اجرایی برای مدیریت 
 بارش های زمس��تانه از مهمتری��ن اولویت های 
مدیریت شهری در فصل بارندگی است که این بار 
پیش بینی تمهی��دات الزم، با بهره مندی از تجربه 
آخرین بارش که با حجم بی س��ابقه برف صورت 
گرفت، انجام ش��ده است. وی با اشاره به اینکه از 
ابتدای فصل زمس��تان 250 مخزن ویژه ملزومات 
یخ زدا در دسترس ش��هروندان قرار گرفته است، 
افزود: برای تس��ریع در عملیات بارش، عاوه بر 
فعالیت ش��بانه روزی تیم ه��ای اجرایی مدیریت 
ش��هری، نیازمند مشارکت شهروندان نیز هستیم و 
زمینه این مش��ارکت اجتماعی در محله ها فراهم 
 اس��ت. وی از تخلیه 600 تن م��واد یخ زدا برای 
 بارش های اخیر اشاره کرد و گفت: مخازن و سایت های 
ب��رف روبی بعد از بارش اخی��ر در موقعیت های 
مختلف نواحی، مجدد شارژ شده اند. وی پاکسازی 
ورودی های شهر تهران در موقعیت های جاده قم، 
جاده ورامین و کمربندی دوم تهران را از مهمترین 
اولویت ها برشمرد و گفت: منطقه 20 دارای بیش 
از 7 میلی��ون و 800 هزار مترمربع معبر ش��هری 
 اس��ت که با برنامه ریزی انجام شده موقعیت های 
 مش��خص با ش��رح وظای��ف معین به تی��م های 
برف روبی نواحی هفتگانه اباغ ش��ده است و در 

زمان لزوم با داشتن نقشه راه اعزام می شوند.

خبرنامه

 ارتقای فرصت های کارآفرینی 
با توسعه گردشگری شهری 

تفاه��م – گروه ش��هری: محمود منیعی-
مشاور عالی ش��هردار منطقه یک در نخستین 
رویداد استارت آپ ویکند گردشگری شهری 
شمال تهران که در مرکز علوم وستاره شناسی 
برگزار ش��د، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: 
این اس��تارت آپ ویکند گردشگری شهری که 
با ش��عار »رویاهایت را شهری کن «  با هدف 
گسترش گردشگری در حوزه شهری طراحی 
و برنامه ریزی ش��ده و  با مشارکت گروه های 
کارآفرین، مدیریت ش��هری، س��رمایه گذاران، 
فعالین حوزه گردشگری و فناوری های نوین 
توسط س��تاد گردشگری شهرداری منطقه یک 
برگزار شد. وی با بیان ظرفیت های بالقوه شهر 
تهران در حوزه گردش��گری و صنعت توریسم 
افزود: در راس��تای افزایش گردشگری شهری 
و توریس��م اقدامات شایسته ای در شهرتهران 
رقم خ��ورده اس��ت و در این اس��تارتاپ نیز 
تاش کردیم ی��ک رویداد تخصصی در حوزه 
گردشگری ش��هری با محورهای، گردشگری 
س��امت، اکوتوریس��م، گردش��گری مذهب��ی 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای  و 
گردش��گری ش��هر تهران برگزار کنیم. س��عید 
کارگران-مع��اون امور اجتماع��ي و فرهنگي 
ش��هرداری منطقه یک نی��ز در این گردهمایی 
گف��ت: این روی��داد س��ه روزه ضمن آموزش 
اصول مهم کارآفرینی، با تش��کیل کارگاه های 
عمل��ی تیم س��ازی و پرورش ایده ، مش��تاقان 
ک�ارآفرینی در حوزه گردش��گری را گرد هم 
آورد تا با اش��تراک گذاری ای�ده هایش���ان و 
 تشکیل تیم ها به راه اندازی مدل های کسب  وکار 
بپ�ردازن��د. وی تصری��ح کرد: تهران  ش��هری 
 ب��ا جاذب��ه ه��ای گردش��گری ف��راوان و نیز 
فرص��ت ه��ای کارآفرینان��ه اس��ت  و حوزه 
گردش��گری ش��هری یکی از ح��وزه های پر 
فرصت به ش��مار می رود ک��ه  ایران جزء 20 
کش��ور اول در زمینه راه اندازی کس��ب و کار 
است که  امیدواریم با حمایت از این رویداد ها 
بتوانیم در توسعه هرچه بیشتر کسب و کار های 
نوپ��ا گامی مهم برداری��م. وی افزود :در پایان 
مراسم افتتاحیه 30  ایده در حوزه گردشگری 
شهری مطرح شد که از میان آن 6 ایده برتر به 
 بخش عملی این رویداد وارد شدند و گروه ها 
در طی 54 س��اعت به پیاده س��ازی ایده خود 
پرداختن��د ک��ه از جمله این ای��ده ها می توان 
به راه اندازی رس��توران اق��وام ایرانی، اجرای 
چال��ش در مراکز گردش��گری،ویدئو مپینگ ، 

ون های گردشگری و... اشاره کرد.

خبرنامه

تفاهم – گروه ش��هری: ش��هردار تهران، از 
افزایش سرعت نوسازی بافت های فرسوده شهر 
تهران ظرف س��ال های 97 و 98 خبر داد. محمد 
علی نجفی در آیی��ن افتتاح 33 پروژه اجتماعی 
فرهنگ��ی و عمرانی منطقه 17 گفت: در هرکجای 
کشور و ش��هر ما که خدمت جدید به شهروندان 
عرض��ه می ش��ود موج��ب خوش��حالی همه ما 
می ش��ود. هر اقدامی برای ایجاد آس��ایش بیشتر 
شهروندان صورت گیرد قابل احترام است و باید 
دس��ت هم کس��انی که در آن دخیل بوده اند باید 

بوسید. 
وی اف��زود: ای��ن م��ردم شایس��ته بهترین 
خدمات هستند و قطعا محبوب ترین انسان ها نزد 
خداوند کس��انی هستند که به مردم بیشتر خدمت 
می کنن��د. وی با اش��اره ب��ه راهپیمایی 22 بهمن 
گفت: مردم ما نش��ان دادند که در روز 22 بهمن، 
هنوز هم حامی و دلبسته نظام جمهوری اسامی 
ایران هس��تند و امید دارند که چالش ها را پشت 
سربگذارند و به نقطه اوج خود برسند. وی ادامه 
داد:  مس��ئله اعتماد مردم ما به نظام و مسئولین و 
اینکه نظام و مسئولین را از خود می دانند از امام 
راحل تا به امروز که مقام معظم رهبری س��کان 
رهبری جامعه اس��ام را به عه��ده دارند وجود 

داشته و مردم به آنها اعتماد کامل دارند. 
وی تاکی��د ک��رد: ب��ا امکاناتی ک��ه فضای 
مج��ازی در اختیار دش��من ما ق��رار داده تاش 
می کنند که مردم را نسبت به مسئولین ناامید کنند 

که ان شاءا... در این زمینه موفق نخواهند بود اما 
ما باید در مقابل دشمن هوشیار باشیم.

  شهردار تهران، در بخشی دیگر از سخنانش 
به خدمات ارائه شده در شهر تهران اشاره کرد و 
افزود:  خدمات زیادی به ش��هروندان تهران ارائه 
شده؛ اما عده ای تاش می کنند این خدمات را کم 
بها و مش��کات را پر بها نشان دهند. وی افزود: 
درمنطقه17 خدماتی که ارائه شده بسیار با ارزش 
است. وی با اشاره به انتقال خط راه آهن به زیر 
زمین در این منطق��ه در خصوص تعیین تکلیف 
زمین های آزاد شده با انتقال خط راه آهن گفت: 
بیش از دو ماه است با مسئولین راه آهن و وزارت 
راه و شهرسازی در مذاکره هستیم تا این زمین ها 

ک��ه چهار کیلومت��ر آن درمنطقه 17 و 5 کیلومتر 
آن در منطقه 18 واقع ش��ده اس��ت به شهرداری 
تهران واگذار ش��ود. امیدواریم این توافق حاصل 
ش��ود. البت��ه قیمت های��ی ک��ه ب��رای واگذاری 
 اعام می ش��ود با وجود اینکه ش��هرداری تهران 
می خواهد کار عام المنفعه ای انجام دهند بس��یار 
باال است و امیدواریم که بتوانیم این کار را انجام 
دهی��م. نجفی، به وجود بافت فرس��وده در منطقه 
17 اش��اره کرد و اف��زود: میزان بافت فرس��وده 
منطقه نس��بت به وس��عت آن باالترین نسبت به 
مناطق دیگر شهر تهران است، لذا برنامه جدیدی 
که توس��ط شخص رییس جمهور برای نو سازی 
بافت فرس��وده دنبال می شود را در منطقه 17 به 

صورت پایل��وت پیگیری خواهیم کرد. قطعا این 
طرح جدید مورد حمایت رییس جمهور اس��ت 
و اولی��ن کلن��گ آن نیز در منطقه 17زده ش��ده 
اس��ت که امیدواریم در حوزه نوسازی بافت های 
فرس��وده در منطقه 17 و کل ش��هر تهران شاهد 

تحول باشیم.
ای��ن مراس��م و درجم��ع  پای��ان   وی در 
خبرنگاران در خصوص افتتاح پروژه های دیگری 
در س��طح مناطق 22 گانه ش��هر تهران و تا پیش 
از پایان س��ال جاری گفت:  قطعا تا قبل از پایان 
س��ال 96 در سه یا چهار منطقه دیگر پروژه های 
جدیدی را به افتتاح خواهیم رس��اند که بیش��تر 
این پروژه ها نیز کوچک و محلی هس��تند و همه 
 بخش های شهرداری تهران را همانند فضای سبز،

 ورزشی و عمرانی در بر می گیرد. 
ش��هردار ته��ران، در خص��وص نوس��ازی 
بافت های فرسوده شهر تهران نیز گفت: شهرداری 
با حمایت دولت و شخص رییس جمهور برنامه 
جدی��دی را برای نوس��ازی بافت های فرس��وده 
آغ��از کرده که امیدواریم به این ترتیب س��رعت 
نوس��ازی بافت های فرس��وده افزایش پیدا کند. 
نجفی ادامه داد:  ظرف 15 س��ال گذشته تنها 40 
درصد بافت های فرسوده در شهر تهران نوسازی 
ش��ده که ما امیدواریم ظرف 5 سال آینده نصف 
می��زان باقی مانده را نوس��ازی کنیم لذا نوید آن 
را می دهیم که در س��ال 97 و 98 نوسازی بافت 

فرسوده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

برنامه جدید شهرداری برای نوسازی بافت های فرسوده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  كالسه بايگانى: 960876  خواهان: زهرا 
بتيار- رقيه بتيار- كبرا بتيار- غالمرضا بتيار- فاطمه بتيار- غالمحسين بتيار خوانده: شاهين 
مانجوكيان نماگردى  خواسته: مطالبه خسارت دادرسى- تخليه وقت رسيدگى مورخ 97/2/18 
ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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. 
  110/152280                   منشى دادگاه حقوقى شعبه 118 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به زهرا جبارى  تجديدنظر خواه آقاى داود 
رضوى فاضل دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده زهرا جبارى نسبت 
به دادنامه شماره 1233/96 در پرونده كالسه 960590 شعبه 124 تقديم كه طبق موضوع 
المكان بودن تجديدنظر خوانده  ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به 

اين دادگاه ارائه نمايد. 
دادگاه  به  پرونده  ارسال  به  نسبت  قانونى  مقرر  مهلت  انقضاى  از  اين صورت پس  غير  در   

تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 110/152277                          مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 124 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

داريوش   فرزند  زند  سعيدى  عليرضا  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
خواهان سيد مهدى آزادى دادخواستى به طرفيت خوانده عليرضا سعيدى زند فرزند داريوش 
به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980242200949 شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر 
دستور  حسب  كه  تعيين   11/30 ساعت   1397/2/16 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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، 
استماع  و  مقرر فوق جهت رسيدگى  در وقت  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانى  نسخه 

گواهى گواهان در دادگاه حاضر گردد. 
  110/152274                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

سعيد  خواهان  داووديان  عبدالعلى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
   . وجه.   مطالبه  خواسته  به  داووديان  عبدالعلى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  احمديان 
به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  تاديه  تاخير  خسارت  و  دادرسى  خسارات  مطالبه  و     .
شماره پرونده كالسه 9609980242200909 شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/9 ساعت 11/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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. 
  110/152270                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

امينى  عباس  خواهان  مرادى  اله  فرج  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله مرادى به خواسته الزام به فك پالك خودرو مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980241300927 شعبه 116 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/24 
ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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. 
  110/152267                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به سيد حسين ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- 
مريم ربيعى كاشانكى- الهام ربيعى كاشانكى- ناهيد چهره نگار- پريسا كابيل- فاطمه ميرباقرى 
طباطبائى مهرآبادى- رضا ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- سيدعلى ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- 
محمدعلى ربيعى كاشانكى- سيد محمد تقى صانعى- فاطمه ربيعى كاشانكى- اشكان بصيرت 
پور- شيرين ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- سيد محسن صانعى- حنانه وظيفه دوست ايرانى- 
مرضيه ربيعى كاشانكى- احمدرضا بصيرت پور- فاطمه سادات ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- 
سيدحسين  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  فر  فاضل  اميد  سيد  خواهان  پور   بصيرت  كيانا 
چهره  ناهيد  كاشانكى-  ربيعى  الهام  كاشانكى-  ربيعى  مريم  مهرآبادى-  طباطبائى  ميرباقرى 
نگار- پريسا كابيل- فاطمه ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- رضا ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- 
سيدعلى ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- محمد على ربيعى كاشانكى- سيد محمدتقى صانعى- 
سيد  مهرآبادى-  طباطبائى-  ميرباقرى  شيرين  پور-  بصيرت  اشكان  كاشانكى-  ربيعى  فاطمه 
محسن صانعى- حنانه وظيفه دوست ايرانى- مرضيه ربيعى كاشانكى- احمدرضا بصيرت پور- 
فاطمه سادات ميرباقرى طباطبائى مهرآبادى- كيانا بصيرت پور به خواسته الزام به تنظيم سند 
رسمى ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980241300995 
شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/4/25 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
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. 
  110/152265                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

 دادنامه پرونده كالسه 9509982164200745 شعبه 217 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972164201524  خواهان ها: 1- خانم 
رويا خدادادى فرزند اسمعيل 2- آقاى رامين خدادادى فرزند اسمعيل با وكالت خانم رقيه 
دودانگه فرزند حمداله  خواندگان: 1- آقاى داود على پور صابر فرزند رحيم 2- آقاى امير 
عباس الزمى فرزند محمد 3- خانم مريم جوان فرزند عليرضا 4- آقاى عباس اسماعيلى فرزند 
غفور 5- آقاى بيژن ناظريان فرزند كريم 6- خانم صفورا رجبى فرزند محمدحسين 7- آقاى 
فضل اله بهرنگى فرزند مرادعلى 8- خانم صغرى گوهرى نسب فرزند على 9- آقاى عليرضا 
ايمان  آقاى  اسماعيل 11-  فرزند  قادرى  عبدالقادر  آقاى  بيگلر 10-  فرزند  اورق  نژاد  بيك 
گوهرى فرزند مصطفى 12- آقاى مصطفى گوهرى نسب فرزند على 13- آقاى على اكبر صادقى 
پايين كوالئى فرزند على اصغر 14- خانم عذرا قموشى  فرزند حمداله 15- خانم فاطمه صادق 
تبار فرزند محمد 16- خانم كبرى رهنما فرزند محمد 17- آقاى امين گوهرى فرزند مصطفى 
18- آقاى محمدعلى فدايى فرزند غالمعلى 19- آقاى محمدحسن السمى رامندى فرزند عزيز 
20- آقاى كمال اردو فرزند احمد 21- آقاى على اكبر قموشى فرزند حمداله  خواسته ها: 
1- الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى 2- مطالبه خسارت 3- الزام به تنظيم سند رسمى ملك 
دادگاه در  راى  كار   پايان  اخذ  به  الزام  مطالبه خسارت 6-  مطالبه خسارت دادرسى 5-   -4
خصوص دعوى 1- خانم رويا خدادادى فرزند اسمعيل 2- آقاى رامين خدادادى فرزند اسمعيل 
با وكالت خانم رقيه دودانگه به طرفيت 21 تن از خواندگان مندرج در دادخواست به خواسته 
الزام خواندگان به اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكى و تنظيم سند رسمى و هزينه هاى آن 
و پرداخت خسارت قراردادى بابت تاخير در تحويل از تاريخ 1393/1/25 تا 1394/3/6 به 
با توجه به مستندات ابرازى خواهان  مبلغ 67/500/000 ريال و مطالبه خسارات دادرسى 
به اضافه قرارداد مشاركت در ساخت  اول  و خوانده رديف  بين خواهان ها  نامه  (مبايعه  ها 
خواندگان با خوانده رديف اول خواسته خواهان را وارد دانسته با استناد به مواد 10 و 219 
و 220 و 222 قانون مدنى و ماده 519 آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده رديف 
اول آقاى على اكبر قموشى به اخذ پايان كار- صورتمجلس تفكيكى- پرداخت خسارات تاخير در 
تنظيم سند رسمى از تاريخ 1395/8/26 تا زمان تنظيم سند فعال 197/500/000 ريال در 
حق خواهان و محكوميت خوانده رديف اول و آقاى مصطفى گوهرى نسب و خانم فاطمه صادق نيا 
و آقاى امير عباس الزمى و آقاى محمد طهماسبى به تنظيم سند رسمى ملك موضوع پرونده به 

انضمام خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
 اين راى غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد. 
 دادگاه دعوى را متوجه ساير خواندگان ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 آئين دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى نسبت به آنان صادر و اعالم مى نمايد اين قرار ظرف بيست روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد. 
  110/152261                     رئيس شعبه 217 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 دادنامه پرونده كالسه 9609982164200598 شعبه 217 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
آقاى  خوانده:  اكبر   على  فرزند  حيدرزاده  محمد  آقاى  خواهان:  تهران   مفتح  شهيد  قضايى 
محمدعلى تشخيصى فرزند عطااله  خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه 
چك 3- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 4- مطالبه خسارت تاخير تاديه دادگاه ختم جلسه و 

رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداى متعال به شرح زير اتخاذ تصميم مى نمايد. 
  راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى محمد حيدر زاده به طرفيت آقاى محمدعلى تشخيصى به 
خواسته معافيت از پرداخت مبلغ 29/094/000 ريال هزينه دادرسى است با اين توضيح كه 
در شعبه 221 طى راى پيوست اليحه به طرفيت خوانده همين پرونده طى  دادنامه 96-029 
مورخ 1396/4/24 از پرداخت هزينه دادرسى معاف شدم تقاضاى رسيدگى دارم دادگاه نظر 
به مراتب فوق و مستندات ابرازى خواهان با استناد به ماده 509 آئين دادرسى مدنى حكم بر 

معافيت وى از پرداخت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى نمايد. 
ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان  از  اين راى ظرف بيست روز پس   

تهران مى باشد. 
  110/152258                            رئيس شعبه 217 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به ملوك اميد على فرزند محمد  خواهان 
اعظم نيكفر دادخواستى به طرفيت خوانده ملوك اميد على به خواسته مطالبه وجه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982163900797 شعبه 214 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/22 
ساعت 9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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. 
  110/152256                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

شاپور  خواه  تجديدنظر  اسدى  به سعيد  خواهى  تجديدنظر  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى   
به  عسگرى دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده سعيد اسدى نسبت 
دادنامه شماره 9601264 در پرونده كالسه 960667 شعبه 214 تقديم كه طبق موضوع 
المكان بودن تجديدنظر خوانده  ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به 

اين دادگاه ارائه نمايد. 
دادگاه  به  پرونده  ارسال  به  نسبت  قانونى  مقرر  مهلت  انقضاى  از  اين صورت پس  غير  در   

تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 110/152253                          مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح  تهران 

دادنامه 
تاریخ 96/8/30        کاسه پرونده: 443/5/96       دادنامه:   609

مرجع رسیدگی شورای حل اختاف حوزه 5 اسامشهر 
خواهان: مرتضی سبزی به نشانی تهران خانی آباد نو خ میعاد جنوبی خ آموزگار پ 35 

خوانده: 1- حمید جعفری 2- نماینده شرکت آرمان برق به نشانی مجهول مکان 
موضوع: مطالبه وجه 

گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا 
به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شورا 
در خصوص دادخواس��ت خواهان مرتضی سبزی به طرفیت خوانده حمید جعفری مدیرعامل 
ش��رکت آرمان ب��رق قیدار به خواس��ته مطالبه 1 فقره چ��ک به ش��ماره 252172 به تاریخ 
96/4/25 عهده ش��عبه بان��ک صادرات به مبل��غ 109/000/000 ریال توام با خس��ارات 
دادرس��ی و خس��ارت تاخی��ر در تادیه و خواهان در ایضاح خواس��ته اعام نم��وده با توجه 
ب��ه گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چندین بار به خوانده محترم مراجعه متاس��فانه از 
پرداخت دین خودداری نموده است شورا با عنایت به محتویات پرونده ماحظه می نماید که 
عارغم وصف اباغ قانونی خوانده مجهول مکان بوده از طریق نش��ر آگهی به جلس��ه شورا 
دعوت گردیده ولی حضور ندارد ش��ورا با توجه به وجود سند در دست خواهان که ظهور بر 
اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هر گونه تعرض خوانده مصون 
مانده خواس��ته خواهان را ثابت تش��خیص داده و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و م��واد 515 و 519 و 522 قان��ون آئی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقاب در امور 
مدن��ی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 109/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته 
در خصوص هزینه دادرس��ی مبلغ 2/422/500 ریال و نیز خس��ارت تاخیر در تادیه ماخذ 
ش��اخص ت��ورم اعامی بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید چک 96/4/25 ت��ا تاریخ اجرای 
دادنام��ه در ح��ق خواهان ص��ادر و اعام می نماید رای صادره غیاب��ی و طی مدت 20 روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و طی مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم اسامشهر می باشد. 
سلیمی - قاضی حوزه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر 
م الف 8516 

دادنامه 
تاریخ: 96/6/28     کاسه پرونده:  384/7/96     دادنامه: 417 

مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر 
خواهان: فهیمه نجف پور/ اسامشهر- قائمیه- ک 43- ک فرهنگ 4- پ 35- واحد 

  1
خوانده: اکبر رسولی/ مجهول مکان 

موضوع: الزام به تنظیم سند 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که 
ش��ورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای شورا 

در خص��وص دعوی خان��م فهیمه نجف پور به طرفیت اکبر رس��ولی به خواس��ته الزام 
به تنظیم س��ند رس��می انتقال یک دس��تگاه خودروی س��واری پراید رنگ و مدل 83 
بش��ماره انتظامی 77- 727 ه 88 با احتس��اب خسارت دادرسی و نظر به اینکه حسب 
محتوی��ات پرونده و داللت اوراق پرونده مالکیت خوانده نس��بت به خودروی مذکور و 
رابطه قراردادی فیمابین محرز و مس��لم اس��ت و با توجه به اینکه در قولنامه اس��تنادی 
خوانده متعهد دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداش��ته و دلیلی بر خاف ادعای 
خواهان و مراتب فوق االش��اره و برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اس��ت بنابراین 
ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت با اس��تناد به مواد 10 و 190 و 219 و 220 و 
237 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
9 و 26 و 27 قانون ش��وراها حل اختاف حکم به الزام خوانده به تنظیم س��ند رس��می 
انتقال خودروی مذکور بنام خواهان بابت اصل خواس��ته و به انضمام هزینه دادرس��ی به 
مبلغ 945/000 ریال در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی بوده 
طی 20 روز در همان شعبه و پس از مضی آن طی همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم اسامشهر می باشد. 
جلیلی- قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 8490 

دادنامه 
تاریخ 96/10/26        کاسه پرونده 374/22/96      دادنامه: 764 

مرجع رسیدگی شعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر 
خواهان: یوسف توکلی /اسامشهر- شهرک کامیونداران- بیمه البرز 

خوانده: سید مهدی موسوی /مجهول مکان 
موضوع: مطالبه وجه 

گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که 
ش��ورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای شورا 

در خصوص دعوای آقای یوسف توکلی به طرفیت آقای سید مهدی موسوی به خواسته 
مطالب��ه یک فقره چک به ش��ماره 1603/689573/31 به تاریخ 96/5/3 عهده بانک 
ملت به مبلغ 50/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه با توجه به 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ماحظه می 
نماید که عارغم وصف اباغ قانونی خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه شورا حاضر 
نشده و الیحه دفاعیه نیز به شعبه ارائه نداده است شورا با توجه به وجود سند در دست 
خواهان که ظهور بر اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هر گونه 
تعرض خوانده مصون مانده خواس��ته خواهان را ثابت تش��خیص داده و مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عموم��ی و انقاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته در خصوص هزینه دادرس��ی مبلغ 655/000 ریال و نیز 
خسارات تاخیر تادیه ماخذ شاخص تورم اعامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 
ت��ا تاریخ اجرای دادنامه در حق خواهان ص��ادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و 
طی مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش��ورا و طی مدت 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم اسامشهر می باشد. 
سلیمی- قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 8488 

دادنامه 
پرونده کاس��ه 9509982885601034 ش��عبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان اسامشهر تصمیم نهایی شماره 9609972885601440 
خواهان: آقای سید احمد فغانی ولوکائی فرزند سید مرتضی با وکالت آقای مهدی جوانمردی 
اش��ناری فرزند علی به نشانی تهران- اسامشهر- اسامش��هر- بلوار بسیج- سرباغ فیض- 

پاساژ نگین- ط 2- پ 265 
خواندگان: 1- آقای عباس معصومی تکباغ فرزند حسین به نشانی 

2- آقای حمید دل آرا به نشانی اسامشهر- خ ا مهدی ک 3 پ 9 واحد 9 
خواسته: اعتراض ثالث اجرایی... 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای سید احمد فغانی ولوکایی با وکالت آقای مهدی جوانمردی اثناری به 
طرفیت خواندگان 1- آقای حمید دل آرا 2- آقای عباس معصومی تکباغ به خواسته اعتراض 
ثالث اجرایی در پرونده اجرایی 950324 ش��عبه ششم حقوقی اسامشهر که به موجب پرونده 
اجرایی مذکور آپارتمان مورد ادعای معترض ثالث از طریق مزایده به فروش رفته نظر به اینکه 
مبایعه نامه به استنادی خواهان به تاریخ 93/5/6 از اعتبار چندانی برخورد ر نیست چرا که ادله 
خوانده ردیف دوم با خواهان معترض قبا مبایعه نامه ای داشته که تکلیف آن بین طرفین معلوم 
نیست ثانیا مبایعه نامه در زمانی تنظیم گردیده که خوانده ردیف اول در آن زمان با طرح دعوی 
در پی توقیف اموال از خوانده ردیف دوم بوده و نامبرده به احتمال بس��یار قوی به انتقال اموال 
خود قصد فرار از دین داشته ثالثا مبایعه استنادی خواهان در نسخه ای تنظیم گردیده که مبایعه 
نامه های شماره قبل و بعد آن تنظیم نگردیده تا امکان بررسی تاریخ آن وجود نداشته باشد و 
رابعا مراتب و ترتیب پرداخت ثمن معلوم نیست خامسا شهود و محرز مبایعه نامه نخواسته اند 
در محکمه حاضر و ادای ش��هادت نمایند و از سوی خوانده ردیف اول دفاعیات موجهی بعمل 
آورده و خوانده ردیف دوم هم حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده بنابراین دادگاه دعوی را 
وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطان دعوی صادر و 
اعام می شود رای صادره حضوری و طی بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان تهران است. 
رئیس شعبه ششم دادگاه اسالمشهر- غالمعلی فخری 
م الف 8504 

مفقودی
کلیه اس��ناد س��ند مالکیت و کمپانی- شناس��نامه مالکیت کامیون کمپرسی بنز الکا 
911 مدل 1358 بشماره پاک ایران 15- 354 ع 48 بشماره موتور 10012853 
بشماره شاسی 14424873 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . خوی 

مفقودی
برگ س��بز خودروی پیکان مدل 1374 بشماره پاک ایران 37- 768 ب 
28 بش��ماره موتور 01127433353 بش��ماره شاسی 74432592 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . خوی

مفقودی
شناس��نامه مالکی��ت ) برگ س��بز ( و س��ند کمپانی و س��ند 
بنچاق س��واری پراید جی ال ایکس آی مدل 1388 به رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی ای��ران 62-821 س 11 
دوگانه س��وز به ش��ماره موتور 2867889 و ش��ماره شاسی 
 S1412288230724 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط است . 

مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران از برگزاری 
جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور برای بررسی وضعیت 
متروی تهران خبر داد. محس��ن پور س��ید آقای��ی در گفت وگو با 
ایس��نا در خصوص وضعیت متروی پایتخ��ت و بودجه آن که در 
کمیس��یون تلفیق مجلس کاهش یافته اس��ت، گفت: توسعه مترو، 

اولویت شهرداری و دولت است.
 وی با بیان اینکه در بحث توس��عه زیرساخت مترو به دنبال 
انتش��ار 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت هستیم که با اجازه 
شورای شهر تهران، انتشار اوراق از وزارت کشور و بانک مرکزی 
پیگیری می ش��ود، گفت: البته بان��ک مرکزی مقاومت هایی در این 
زمینه دارد و معتقد اس��ت از آنجایی که مقداری از تعهدات اوراق 
مش��ارکت های قبلی باقی مانده و پرداخت نش��ده است، بنابراین، 
اجازه انتش��ار اوراق مش��ارکت جدید را هنوز به شهرداری نداده 
که در حال رایزنی هستیم تا با دستور دولت، اجازه انتشار اوراق 
هر چه زودتر به شهرداری داده شود. وی با بیان اینکه در بودجه 

س��الیانه دولت نیز ما پیش��نهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه 
کردیم و چهارشنبه گذشته نیز خوشبختانه الریجانی در سخنرانی 
خود به اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کردند که با همراهی مدیران 
شهر تهران، راه حلی برای توسعه حمل و نقل عمومی اعم از مترو 
و اتوب��وس ارائ��ه کنند، اف��زود:  در تعطیات چن��د روز اخیر نیز 
پیش��نهادات خود را برای رییس کمیس��یون تلفیق آماده و ارسال 
کردیم و امیدواریم به زودی جلس��ه ای در کمیس��یون تلفیق برای 
بررسی پیشنهادات ما برگزار شود. هرچند که به نظر می رسد جو 
کمیسیون تلفیق برای حل آلودگی هوا به کمک توسعه حمل و نقل 

عمومی، خوب است.
 وی ب��ا بیان اینکه تاکید ما در س��ال آینده بر روی انتش��ار 
4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت است، گفت: اگر این  4000 
میلیارد تومان اوراق مش��ارکت، منتشر ش��ود و بودجه شهرداری 
نیز برای مترو به تصویب برس��د، س��رجمع اعتب��ارات مترو بیش 
از دو برابر اعتبارات امس��ال خواهد بود و پیش بینی  های خوبی 

برای مترو در نظر گرفته شده است. معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری ته��ران گف��ت: مع��اون اول رئیس جمهور جلس��ه ای 
مخصوص بحث تامین واگن های متروی تهران تشکیل داده اند که 
نمایندگان وزارت کشور، وزارت صنایع، شهرداری و... به دعوت 
از معاون اول رئیس جمه��ور، گرد هم می آیند تا برنامه دقیقی از 
تامین واگن مترو تهران داش��ته باش��یم و قطعا یکی از مسائلی که 
در این جلس��ه مطرح خواهد ش��د، موضوع  مناقصه است چرا که 
باید نحوه تأمین منابع، پیش پرداخت، فاینانس و... مشخص شود.  
پورس��ید آقایی، ب��ا بیان اینکه نیاز متروی ته��ران به واگن با این 
مناقصه برطرف نمی شود گفت:  زمان بندی تحویل واگن در این 
مناقصه طوالنی است و چون واگن های جدید، آلومینیومی هستند 
زمان طراحی ، تس��ت و تولید طوالنی خواهد ش��د و ما راهکار 
دیگری را پیش��نهاد دادیم که مستقیما ش��هرداری تهران نیز مقدار 
زیادی واگن مش��ابه س��فارش دهد که در جلسه چهارشنبه مورد 

بحث قرار خواهد گرفت.

 بررسی وضعیت متروی تهران روی میز جهانگیری 
خبر

    


