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مدیرعامل برج میالد در مراسم گشایش جشنواره بوم گردی:

ایران یک قاره کوچک است

نخس�تین نمایش�گاه بوم گ�ردی و صنایع
دستی برج میالد با حضور معاون گردشگری
و مدیرعام�ل ب�رج میلاد و همچنین جمعی
از مدیران گردش�گری و ش�هری در س�ایت
نمایشگاهی برج میالد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی برج میالد،علی درویش
پ��ور مدیرعامل ب��رج میالد ته��ران در ابتدای این
مراس��م که صبح دیروز ( ۲۱اسفند ماه) در سایت
نمایشگاهی برج میالد ،برگزار شد ،ضمن خوشامد
گویی گفت :صنایعدس��تی ایران از زیبایی باالیی
برخوردار اس��ت که باید به مردمان جهان معرفی
شود و خوش��حالیم که در این نمایشگاه گوشهای
از هنرهای س��نتی و صنایعدس��تی کش��ورمان به
نمایش درآمده است.
وی اف��زود :این هن��ر صنعت عالوه ب��ر این که
نش��اندهنده اصالت فرهنگی و س��نتهای زیبای
ماس��ت در اش��تغالزایی کارآفرینی و درآمدزایی
نیز تأثیرگذار اس��ت و میتواند نقش مهمی را ایفا
کند.
درویشپ��ور به نمایش��گاه بومگردی نیز اش��اره
کرد و گفت :درواقع ایران یک قاره کوچک اس��ت
و آبوهوای مطلوب و طبیعت زیبا باعث ش��ده تا
طبیعتگردی و بومگردی در کش��ور ما از اهمیت
باالی��ی برخ��وردار باش��د و خوش��بختانه در این
نمایش��گاه این فرصت فراهم ش��ده اس��ت تا این
ظرفیتها به نمایش گذاشته شود.
مدیرعام��ل برج میالد تهاران خاطرنش��ان کرد:
امیدوارم با برگزاری این نوع نمایشگاهها بتوانیم در
جهت اشتغالزایی و توسعه کسب و کار و استفاده
هرچه بیش��تر و بهتر از ظرفیتهای گردش��گری

کشورمان گام برداریم.
مع��اون گردش��گری:بوم گ��ردی فرصت��ی برای
معرفی جاذبه های گردش��گری ،صنایع دس��تی و
میراث فرهنگی است
در ادامه این مراس��م محمد محبخدایی معاون
گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری گفت :معرفی جاذبههای گردشگری،
داش��تههای فرهنگیتاریخ��ی و ظرفیته��ای
صنایعدستی ،دس��تور کار سازمان میراثفرهنگی
برای نوروز  ۹۷قرار گرفته است.
وی اف��زود :یک��ی از مهمترین داش��تههایی که

در کش��ور داری��م و باید از این داش��تهها بهخوبی
استفاده کرد ،صنایعدس��تی و نیز بومگردی است
ک��ه البته یک��ی از ضعفهای ما در ای��ن حوزهها
علیرغم برخورداری از داشتههای مهم و ارزشمند،
اطالعرسانی و معرفی این داشتهها است.
وی ادامه داد:خوشبختانه با همکاری برج میالد،
امسال ش��اهد برگزاری دو نمایش��گاه بومگردی و
صنایعدس��تی هستیم که این نمایشگاهها میتواند
به معرف��ی داش��تهها و ظرفیتهای مهم کش��ور
کمک کند.
مح��ب خدایی با اش��اره به اهمی��ت بومگردی و

با رای اعضای شورای تهران ،خیابان نفت در تهران به نام «مصدق» نامگذاری شد.
اعضای ش��ورای ش��هر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت به نام محمد مصدق در استانه  ۲۹اسفند روز ملی شدن صنعت نفت رأی
مثبت دادند.
همچنین به پیش��نهاد مش��ترک سیدحسن رسولی نایب رییس کمیس��یون برنامه و بودجه و احمدمسجدجامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر تهران به هیات رئیسه شورا سالن طبقه اول شورای شهر به نام "عباس شیبانی" نامگذاری شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم حنیفه شجاعی دارای شناسنامه شماره 13به شرح دادخواست
به کالسه  4838از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان نوروز مرادی منفرد به شناس��نامه
 4959در تاری��خ  95/9/23اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1حنیفه شجاعی به شماره شناسنامه  13متولد  1360همسر
-2کاظم مرادی منفرد به شماره شناسنامه  4208166592متولد
 1335پدر
-3س��نگین ط�لا عزیزیان��ی زرگران��ی ب��ه ش��ماره شناس��نامه
 4208789719متولد  1311مادر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگه��ی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی
نزد آن باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31454
دبیرشعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای روح اله جدیدی دارای شناسنامه شماره  3به شرح دادخواست
به کالسه  2952از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان عبداله جدیدی به شناسنامه 588
در تاریخ  96/2/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1محمد جدیدی به شماره شناسنامه  1452متولد  1375پسر
-2روح اله جدیدی به شماره شناسنامه  3متولد  1363پسر
-3احمد جدیدی به شماره شناسنامه  8متولد  1365پسر
-4مصطفی جدیدی به شماره شناس��نامه  4160124836متولد
 1369پسر
-5کبرا جدیدی به شماره شناسنامه  1449متولد  1352دختر
-6صغرا جدیدی به شماره شناسنامه  1450متولد  1354دختر
-7عذرا جدیدی به شماره شناسنامه  1451متولد  1355دختر
-8زهرا جدیدی به شماره شناسنامه  2متولد  1359دختر
-9مریم جدیدی به شماره شناسنامه  20متولد  1368دختر
-10هاجر جدیدی به شماره شناسنامه  966متولد  1338همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگه��ی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی
نزد آن باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31456
دبیرشعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
������������������������������������
اب�لاغ وق��ت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به کالس��ه پرونده
947/6/96
وقت رسیدگی  1397/2/3ساعت  9:30حوزه 6
خواهان :زینب بنی اسدی
خوانده:محسننجفی
خواسته :مطالبه
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت
رس��یدگی به ش��عبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی
تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ،به درخواس��ت
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و
مدت آن ده روز خواهد بود .م الف 31445
حوزه  6شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
مشخصات محکوم له
نام و نام خانوادگی :مهدی گوهری نشانی محل اقامت :رباط کریم
سه راه آدران – شهرک زوارماری خ  11پ32
مشخصات محکوم علیه
نام و نام خانوادگی  :حسنقلی شجاعی نشانی محل اقامت :مجهول
المکان
محکوم به :
بموجب دادنامه ش��ماره  739مورخ  96/7/10شورای حل اختالف
ش��هریار حوزه یک قطعیت حاصل کرده است .حکم به محکومیت
محکوم علیه به مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ

یک میلیون و هش��تصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت
تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن در حق محکوم له
صادر و اعالم می گردد به انضمام نیم عش��ر دولتی در حق صندوق
دولت.
حوزه یک شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
-1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
-2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
-3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند .اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت
محک��وم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61
روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
-4عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی می
باش��د به قانون اجرای اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنین مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت
های مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده
است .توجه نموده و به آن عمل نماید .م الف 31447
������������������������������������
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه
پرونده 765/6/95
وقت رسیدگی شنبه  1397/2/5ساعت 10:00حوزه 2
خواهان :هدا حیدری -با وکالت میالد هاشمی ژینوس ملکی
خوانده:محسن کاظمی موسوی زرگر
خواسته :مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت
رس��یدگی به ش��عبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی
تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ،به درخواس��ت
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر
و مدت آن جهت تبادل لوایح در شعبه حضور یابید خواهد بود .م الف
31450
دبیر حوزه  2شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه
پرونده 1241/1/96
وقت رسیدگی شنبه  1397/2/5ساعت 11:00حوزه اول
خواهان :جعفر عشایری
خوانده:علیرضا صبارخ
خواسته :مطالبه وجه چک
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت
رس��یدگی به ش��عبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی
تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ،به درخواس��ت
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر
و مدت آن جهت تبادل لوایح در شعبه حضور یابید خواهد بود .م الف
31451
دبیر حوزه  1شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه
پرونده 1022/5/96
وقت رس��یدگی در روز دوش��نبه  1397/2/10ساعت 10:00صبح
حوزه 5
خواهان :فرشاد ناصر بخت
خوانده:مهدی قلعه گونه
خواسته :مطالبه خسارت و افت قیمت خودرو
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت
رس��یدگی به ش��عبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی
تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ،به درخواس��ت
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود

تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر
و مدت آن خواهد بود .م الف 31455
دبیر حوزه  5شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
مشخصات محکوم له
نام و نام خانوادگی :نسرین حبیب اله زاده
مشخصات محکوم علیه
نام و نام خانوادگی  :مرتضی فتح اله زاده نشانی محل اقامت :مجهول
المکان
محکوم به :
بموجب دادنامه شماره  3389مورخ  96/8/30شورای حل اختالف
ش��هریار حوزه دوم قطعیت حاصل کرده است .حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ س��ی و نه میلیون ریال بابت اجور معوقه و
مبلغ یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت  96/2/20لغایت
وص��ول آن در ح��ق خواهان صادر و اعالم می دارد ضمناً نیم عش��ر
دولتی هزینه اجرایی طبق تعرفه دریافت می گردد.
حوزه دوم شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
-1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
-2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
-3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند .اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت
محک��وم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61
روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
-4عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی می
باش��د به قانون اجرای اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنین مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت
های مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده
است .توجه نموده و به آن عمل نماید .م الف 31453
������������������������������������
آگهی فقدان سند مالکیت
خانم آذر س��اکی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء
ش��هود آن ذیل شناس��ه یکت��ا  139602154412000285رمز
تصدیق  512655مورخ  96/11/2در دفتر خانه  43اندیشه رسیده
است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ آپارتمان واقع در جنوب
ش��رقی طبقه دوم به مس��احت  74/71متر مربع ک��ه مقدار 2/50
دس��یمتر مربع آن بالکن مس��قف اس��ت قطعه  8تفکیکی بانضمام
شش��دانگ انباری واقع در طبقه همکف به مساحت  2/20دسیمتر
مربع قطعه س��وم تفکیکی بشماره پالک  10564فرعی از  46اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  6681فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت
 217140صفحه  282دفتر  1494بنام نسرین بابائی شهرانی ثبت
و سند چاپی به شماره  – 0476066الف  87/بنامش صادر و تسلیم
گردیده اس��ت و برابر س��ند  13430م��ورخ  96/4/4دفترخانه 43
شهریار به آذر ساکی انتقال و برابر سند رهنی  13431مورخ 96/4/4
دفترخانه  43ش��هریار در رهن بانک مسکن قرار گرفته بعلت سهل
انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120
آیین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت
نمای��د در غیر اینصورت پ��س از انقضای مدت مذکور و نرس��یدن
واخواهی نسبت به صدور س��ند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد
شد .م الف 31452
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار – سید مرتضی موسوی
������������������������������������
خواهان ام البنین حمزه کلتی دادخواستی به طرفیت خوانده وحید
دهبان بهمبری فرزند فریبرز به خواسته حضانت فرزند تقدیم دادگاه
عمومی شهرس��تان ش��هریار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4
دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و
به کالس��ه  962097ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن سه شنبه
 97/2/25و س��اعت  9:30صبح تعیین ش��ده است .به علت مجهول

یک عضو شورای شهر تهران هشدار داد

خطر خشک شدن «چشم ه علی»
در شهر ری

نقش آن در توسعه صنعت گردشگری گفت :یکی
از مهمترین ظرفیتهای ما در حوزه گردش��گری،
بومگردی است که این مهم در نشان دادن فرهنگ
مهماننوازی و توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذار
است و باید با توجه به این ظرفیت بتوانیم کدهای
جدی��د جهان��ی در حوزه گردش��گری و میزبانی و
مهماننوازی صادر کنیم.
محبخدای��ی به صنایعدس��تی نیز اش��اره کرد
و گف��ت :ظرفیتهای صنایعدس��تی ایران بر هیچ
کس پوش��یده نیست اما ش��اید یکی از مهمترین
ضعفهای ما در این حوزه بس��تهبندی محصوالت
باش��د ،ل��ذا امیدواری��م ش��اهد ای��ن باش��یم که
تولیدکنن��دگان داخلی از صنایعدس��تی ما به نحو
احسن اس��تفاده کنند تا بتوانیم فضایی را در دنیا
ب��رای معرفی ای��ن محصوالت و صادرات بیش��تر
ایجاد کنیم.
پس از پایان مراس��م افتتاحی��ه مدیرعامل برج
میالد به همراه معاون گردش��گری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نمایشگاه بوم
گردی به طور رسمی گشایش یافت و محبخدایی
به بازدید از غرفههای این دو نمایش��گاه پرداخت و
در گفتوگو با غرفهداران نظرات پیشنهادی آنها
را بررسی کرد.
در نمایش��گاه بومگردی  ۶۱غرفه از  ۳۱اس��تان
کش��ور برپا ش��ده و ظرفیتهای بومگردی در این
نمایش��گاه ب��رای عالقهمن��دان و س��رمایهگذاران
تشریح میشود.
نمایش��گاه بومگردی و صنایعدستی از  ۲۱تا ۲۵
اسفند و از ساعت  ۱۰تا  ۲۱در محوطه نمایشگاهی
برج میالد میزبان عالقهمندان است.

خیابان نفت به نام «مصدق» نامگذاری شد

المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط�لاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را
دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد .م الف
31463
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار – رسولی
������������������������������������
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه
پرونده 932/9/96

وقت رسیدگی مورخ  1397/1/22ساعت  15:15حوزه 9
خواهان :رضا خیر خواه به وکالت بهنام عطالو
خوانده:بهنام میر محمدلو
خواسته :مطالبه وجه چک
خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت
رس��یدگی به ش��عبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی
تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ،به درخواس��ت
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی
مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می
ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت
منتشر و مدت آن خواهد بود .م الف 31462
دبیر حوزه  9شورای حل اختالف شهریار
������������������������������������
مشخصات محکوم له
نام و نام خانوادگی :سید محمود شمس نشانی محل اقامت :کرج خ
دانشگاه پاساژ دانشکده – طبقه  1پالک  42فروشگاه جمشید
مشخصات محکوم علیه
نام و نام خانوادگی  :س��ید عباس حس��ینی نش��انی محل اقامت:
مجهول المکان
محکوم به :
بموجب دادنامه شماره  1064مورخ  96/10/16شورای حل اختالف
شهریار حوزه یک قطعیت حاصل کرده است .به محکومیت محکوم
علیه به مبلغ دویس��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو
میلیون و شش��صد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر
تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن در حق خواهان ( محکوم
ل��ه) صادر می گردد .به انضمام نیم عش��ر دولت��ی در حق صندوق
دولت.
حوزه یک شورای حل اختالف شهریار
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
-1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
-2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
-3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند .اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61
روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
-4عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی می
باش��د به قانون اج��رای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت
های مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده
است .توجه نموده و به آن عمل نماید .م الف 31460
������������������������������������
ابالغ وقت رسیدگی به آقای فرهاد نیک پور
خواهان آقای ابوالقاس��م پور شهباز دادخواستی به طرفیت خوانده
آقای فرهاد نیک پور به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609982640800986شعبه 8
دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان ش��هریار ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/2/17س��اعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس

چهارشنبه  23اسفند 11 1396

رئی�س کمیته می�راث فرهنگی و
گردش�گری ش�ورای اسلامی شهر
ته�ران ،گف�ت :کمآبی ش�دید و در
برخ�ی مقاطع خش�ک ش�دن کامل
چشم ه علی ،امری ناگوار است.
حسن خلیل آبادی در پنجاه و سومین
جلسه رسمی شورای اسالمی شهر تهران
تذکر پیش از دس��تور خود را به ش��رکت
مترو تهران در خصوص خش��ک شدن چش��مه علی در شهر ری اختصاص داد
و افزود :یکی از فاخرترین آثار تاریخی کش��ور ایران بدون ش��ک چشمهعلی یا
به نام قدیمی آن س��ورنا در شهر ری است که دیرینگی آن به هشت هزار سال
میرسد.
وی با بیان اینکه این میراث ارزش��مند در س��ال  ۱۳۱۳به ش��ماره  ۲۰۲در
فهرس��ت آثار ملی به ثبت رس��یده اس��ت ،عنوان کرد :در مج��اورت این بنای
تاریخی آثار دیگری از جمله باروی ری یا همان دیوار دفاعی در زمان جنگ و
کتیبه فتحعلی شاه قاجار است که البته به صورت جداگانه واجد ارزش شناخته
شده و در سال  ۱۳۷۸با شماره  ۲۲۸۴به ثبت رسیده است.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای لسالمی شهر تهران افزود:
این پکیج ارزشمند که به تنهایی مقصد گردشگری تعداد زیادی از گردشگران
داخلی و خارجی است ،اکنون در معرض خطری جدی قرار دارد.
خلیل آبادی ،کمآبی شدید و در برخی مقاطع خشک شدن کامل چشمهعلی
را امری ناگوار دانست و گفت :انعکاس خشک شدن آب این چشمه در شبکههای
اجتماعی و البته بازدیدهای مکرر کمیته میراث فرهنگی و گردش��گری شورای
ش��هر از این اثر ،خبر از روزهای تلخی برای مسافران نوروزی تهران در آستانه
س��ال نو دارد .وی در ادامه تصریح کرد :با تحقیقاتی که در خصوص چگونگی
رون��د حفاری ش��رکت مترو در بخ��ش جنوبی خط  ۶متروی ته��ران به عمل
آوردهام ،متوجه شدم شرکت حفاری مترو ضمن آسیب رساندن به گذرگاههای
آب چش��مهعلی و ب��ه تَب��ع آن ورود آب چش��مه به تونل مت��رو در یک اقدام
غیرمنصفانه آب حاصل از این نشتی را با پمپهای چندگانه به جریان فاضالب
شهری منتقل میکند.
رئی��س کمیته میراث فرهنگی و گردش��گری با تاکید بر اینکه طبق اس��ناد
موجود و قابل دس��ترس برای خبرنگاران ،تمام حقآبه چش��مهعلی متعلق به
زمین های کش��اورزی شهرک عالئین شهرری اس��ت ،گفت :با توجه به دوران
خشکسالی و زیر کشت رفتن  ۴۰۰هکتار از اراضی این منطقه ،صنعت اکسیژن
س��از روزهای آلوده تهران و دسترنج کش��اورزان زحمتکش منطقه ۲۰رو به
نابودی است.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران ،ری و تجریش
خاطرنش��ان کرد :ضمن اعالم حمایت از توس��عه خطوط ریلی ش��هری و رونق
حملونق��ل عمومی درخواس��ت دارم ،همانطور ک��ه در برنامهریزیهای قبلی
شاهد رعایت حال برج طغرل توسط شرکت حفاری بودیم ،برای اوضاع اَسفبار
چشمهعلی و کشاورزان رنجور منطقه ۲۰چارهای عاجل بیاندیشند.
خلیل آبادی در پایان از مورد توجه قرار گرفتن یکی از تذکرات مطرح ش��ده
توس��ط کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در صحن خبر داد و گفت :شرکت
مترو کارگاهی که به منظور تعبیه هواکش موزه فرش احداث کرده بود را جمع
آوری کرده است.

از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی
کامل خود ،نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف 31459
منشی دادگاه حقوقی ش��عبه  8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
شهریار –کشاوری
������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
آق��ای عل��ی پناهی مق��دم میرزانل��و دارای شناس��نامه ش��ماره
 1490174885به ش��رح دادخواست به کالسه  4831از این شورا
درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که
ش��ادروان عبداله پناهی مقدم میرزانلو به شناسنامه  670در تاریخ
 96/2/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به :
-1محسن پناهی مقدم میرزانلو به شماره شناسنامه  1922متولد
 1365پسر
-2علی پناهی مقدم میرزانلو به شماره شناسنامه 1490174885
متولد  1369پسر
-3شهرام پناهی مقدم میرزانلو به شماره شناسنامه5190010554
متولد  1370پسر
-4رامین پناهی مقدم میرزانلو به شماره شناسنامه5190122271
متولد  1372پسر
-5ایرج پناهی مقدم میرزانلو به شماره شناسنامه 5190152405
متولد  1374پسر
-6ظریف��ه پناهی مقدم میرزانلو به ش��ماره شناس��نامه  62متولد
 1366دختر
-7فیروزه موسی پور به شماره شناسنامه  20متولد  1350همسر
-8س��ارا بیگم علی جعفری به شماره شناس��نامه  4متولد 1316
مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگه��ی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی
نزد آن باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31458
دبیرشعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
������������������������������������
پرونده کالس��ه  9609982640501001شعبه  5دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره
خواهان :آقای س��ید عباس علی بخشی فرزند سید عزیز به نشانی
اس��تان تهران -شهرستان تهران – شهر تهران – خیابان جمهوری
– نبش حافظ -پاساژ عالئدین – واحد 473
خوانده :خانم زهرا قائیدی فرزند امر اله به نش��انی اس��تان تهران –
شهرس��تان تهران – ش��هر ته��ران – پیروزی انته��ای خیابان 10
فروردین نرسیده به میدان امام حسن پ 60ط 1واحد 1
خواسته :اعتراض ثالث اصلی
رای دادگاه
درخص��وص دعوی اعت��راض ثالث اجرایی آقای س��ید عباس علی
بخشی به طرفیت  -1آقای احسان اهلل رضا زاده قلعه رودخانی و -2
خان��م زهرا قائیدی نس��بت به توقیف اتومبیل پژو  405به ش��ماره
انتظامی 976ج 69ایران  ،77خواهان خالصتاً اظهار می دارد که در
مورخ��ه  92/3/7اتومبیل مذک��ور را از خانم زهرا قائیدی خریداری
ک��رده و از آن زم��ان تا حاال اتومبیل در تصرف نامبرده می باش��د و
جهت اثبات ادعای خود مبایعه نامه مذکور و برگهای جریمه و فیش
پرداختی و بیمه نامه ها را ارائ نموده است ،خواندگان دفاعی جهت
دعوی مطروحه به عمل نیاوردند با امعان نظر در محتویات پرونده و
نظر به مندرجان مستندات پیوستی و با توجه به مبایعه نامه پیوستی
مالحظه می گردد که اتومبیل در تاریخ  92/3/7به معترض ثالث از
س��وی خانم زهرا قائیدی فروخته ش��د و قسمتی از ثمن معامله به
خانم قائیدی نیز در مورخه  92/9/21پرداخت شده است و قبضهای
جریمه مورخه 92/12/11و  93/8/9و دیگر قبضهای جریمه و بیمه
نامه صادره درخصوص همین اتومبیل در سالهای 93و94و 95به نام
معترض ثالث و قبض پرداختی مبلغ جریمه در خصوص این اتومبیل
توسط معترض ثالث صحت ادعای وی را برای دادگاه محرز می نماید
و توجه��ا به اینکه وقتی خانم قائیدی اتومبی��ل را به معترض ثالث
واگذار نمود دیگر مالکیتی بر روی آن ندارد و صرف اینکه پالک آن
فک نگردیده دلیلی بر مالکیت خانم قائیدی نسبت به این اتومبیل
نمی باشد فلذا دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد دانسته و مستندا ً
به ماده  147قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیف اتومبیل

مذکور در کالسه  934433اجرای احکام مدنی شهریار صادر و اعالم
م��ی گردد رای ص��ادره ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل
تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .م
الف 31457
والیی کبریا – رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار
������������������������������������
مرجع رس��یدگی :حوزه شش��م ش��ورای حل اختالف شهرستان
شهریار
خواهان  :ابوالفضل نادری
خوانده  :حمید محمدی – حبیب اهلل امیری
خواسته :تنظیم سند
قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
دادنامه
در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل نادری بطرفیت آقای حمید
محمدی و حبیب اهلل امیری به تقاضای رس��یدگی و صدور حکم بر
الزام خوانده به تنظیم س��ند یک دس��تگاه اتومبیل زانتیا به شماره
انتظام��ی ایران 625-68ق 27ش��ورا با بررس��ی اوراق و محتویات
پرون��ده تحقیق��ات انجام ش��د اوالً خواهان دلیلی ب��ر وجود رابطۀ
قراردادی با مالک خودرو حمید محمدی ارائه نداده است ثانیاً حسب
پاسخ راهور خودرو مذکور دارای امور قضائی توقیف می باشد نظر به
مراتب و مستندا ً به ماده  2قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم اتماع
دعوی مطروحه را صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری ظرف
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی
شهریار می باشد .م الف 31461
قاضی ش��عبه شش��م ش��ورای حل اختالف شهرس��تان شهریار-
منتظری
������������������������������������
مرجع رسیدگی :حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان شهریار
خواهان  :محمد باقر جاوید آجی برزایه
خوانده  :مریم ندرلو مجهول المکان
خواسته :مطالبه
گردشکار :پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و انجام
گردش��کار آن توسط اعضای شورای حل اختالف و جری تشریفات
قانونی ،قاضی ش��ورا بررس��ی را کافی دانس��ته و ضمن اعالم ختم
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای محمدباقرجاوید آجی برزایه بطرفیت مریم
ندرلو به خواسته مطالبه وجه مبلغ سه میلیون تومان از بابت اشتباه
واری��ز وجه به اس��تناد پرینت بانکی مضب��وط در پرونده به انضمام
خس��ارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و
مالحطه نظریه مش��ورتی اعضای ش��ورای حل اختالف و اقدامات
بعمل آمده از س��وی آن ش��ورا نظر به اینکه سند حسابداری تاریخ
 1396/7/18انتقال وجه از حس��اب خواهان به حس��اب خوانده به
میزان خواسته محرز و مسلم می باشد .و با توجه به مجهول المکان
بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز از ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی دادخواست وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی
در روزنامه کثیر االنتشار ابالغ گردیده لیکن دلیلی مداول بر ایراد ذمه
یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده اس��ت لهذا قاضی شورا با استصحاب
بقای دین و توجها به اینکه به موجب مقررات قانونی هر کس مالی به
دیگری م��ی دهد ظاهر در عدم تبرع اس��ت بنابراین اگر چیزی به
دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باش��د می تواند استرداد
کند و با عنای��ت به اعالم خواهان مبنی بر اینکه به خوانده مقروض
نب��وده و خوانده نیز دلیلی بر مقروض بودن خواهان به ش��ورا ارائه و
اقامه ننموده اس��ت لهذا قاضی ش��ورا دعوی خواهان را محمول بر
صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده  9قانون شوراهای حل اختالف
مصوب  94/8/10و به استناد ماده  265قانون مدنی و با رعایت ماده
 198قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ه محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و
شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
 96/7/17لغایت وصول آن که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد
در ح��ق خواهان صادر و اع�لام می گردد رای صادره غیابی ظرف 2
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه و س��پس ظرف 20
روز قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاک��م محترم عمومی حقوقی
دادگستری شهرستان شهریار می باشد .م الف 31448
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار(حوزه نهم)

