خبر ویژه
بهره برداری از دو ایستگاه توزیع برق در شهرستان شاهرود

سمانه کاشی -نسل فردا  :در راستای افزایش ضریب اطمینان شــبکه و کاهــش تلفات انرژی الکتریکی،
ایستگاه زمینی میرابوطالب و پست هوایی حجاب در شهرستان شــاهرود ،به بهره برداری رسید.مدیرتوزیع
برق شهرستان شــاهرود ،با اعالم این مطلب گفت :با افزایش بار مصرفی مناطق مســکونی و تجاری خیابان
های حجاب و  17شهریور ،پست های توزیع برق احداث شــده و در مدار قرار گرفتند.مهندس احمد یوسفی،
اظهار داشــت :با اجرای این دو پروژه برق رســانی ،طول شبکه و بار خطوط فشــار ضعیف منطقه های مورد
اشــاره ،کاهش یافته اســت.وی اعتبار صرف شــده جهت این دو پروژه را یک میلیــارد و  101میلیون ریال
عنوان کرد.
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ایران

شازند -نسل فردا  :مهرداد شیخی ،رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شازند ،با اعالم خبر اجرای عملیات
گسترده ایمن سازی پلهای حوزه استحفاظی شهرستان شازند ،افزود:این عملیات جهت جلوگیری و کاهش
خطر سقوط وسایل نقلیه به داخل دهانه پلهای آب رو انجام می شود.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان
شازند در این رابطه افزود :بسیاری از پلهای موجود درحوزه استحفاظی شازند ،ایمن سازی شده و عملیات نصب
حفاظ و نرده و ایمن سازی سایر پلهای موجود در حال انجام است.رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان شازند،
با تاکید بر توجه رانندگان به عالیم راهنمایی و اطالعاتی گفت:جهت آگاهی رانندگان در شرایط سخت جوی و
شب  ،رفلکتورهایی بر روی حفاظ ها و گاردریل ها تعبیه شده که در صورت توجه به آنها خطر برخورد و سقوط در
پرتگاهها و دهانه پلها به حداقل ممکن خواهد رسید.

مازندران -نسل فردا:معاون عمرانی استاندار مازندران ،گفت :مازندران در روز نخست تعطیالت ،رتبه سوم
تردد در کشور را کسب کرده است .علی نبیان با اشــاره به آمار تردد روز چهارشنبه  ۱۶تیر  95تصریح کرد :کل
تردد استان ،یک میلیون و  431هزار و  617تردد بود که نســبت به روز قبل با رشد  5درصدی مواجه بود.وی با
اعالم اینکه مازندران در روز نخست تعطیالت ،رتبه سوم تردد در کشور را کســب کرده  ،افزود :مازندران سهم
 8.4درصدی در ترددهای کشور داشت.معاون عمرانی استاندار مازندران ،با بیان اینکه تردد ورودی به مازندران
با  159هزار و  665وســیله نقلیه و تردد خروجی اســتان با  68هزار و  484وسیله نقلیه صورت گرفته ،تصریح
کرد :محورهای قائمشهر -بابل ،بابل -بابلسر و ساری-قائم شــهر ،پرتردد ترین محورهای کشور در روز نخست
تعطیالت فطر بود.

روزنامهسراسریصبحایران
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استاندارکرمانشاه:

خبر روز
اتاق فكر فرهنگي،حلقه مفقوده شوراي
فرهنگ عمومي


ســید عبدالعلی ذواالنواری در نشســتی بــا جمعی از
مسئوالن و جهادگران جهاددانشگاهی ساوه ،اظهار کرد:
اگر دانشگاه به درســتی اقدام به آموزش نیروی انسانی
جامعه کند ،نیروی بیکاری وجود نخواهد داشت.
وی افزود :در دانشگاه جامع علمی کاربردی ،آموزش در
کنار مهارتآموزی صــورت میگیرد و فارغالتحصیالن
این دانشــگاه با تخصص کافی وارد جامعه میشــوند.
ذواالنــواری اظهار کرد :در کشــور ایــران نیز یکدهم
دانشــجویان مراکز آموزش عالی را دانشجویان علمی
کاربردی تشکیل میدهند.رییس دانشگاه جامع علمی
کاربردی اســتان مرکزی ،تصریح کرد :الزمه شناخت
بیشتر از این مجموعه دانشگاهی تبیین و معرفی دقیق
آن به مردم اســت.وی با تاکید بر اینکه نیاز بشــر با 20
سال گذشــته تفاوت پیدا کرده ،تصریح کرد :با توجه به
نیاز بیشتر بشر به علم الزم است مراکز دانشگاهی از نظر
تولید علم به درجات باالتر دســت پیدا کنند و از طریق
تولید علم به ثروت دســت یابیم.امام جمعه ساوه نیز با
قدردانی از خدمات جهاد دانشــگاهی ساوه به مردم این
شهرســتان،گفت :برگزاری اتاق فکــر در این مجموعه
انقالبی ،یکی از اقدامــات تاثیرگذار در تحقق اهداف آن
است.حجتاالسالم ســیدابراهیم حســینی ،اتاق فكر
فرهنگي که جهاد دانشــگاهی با برگزاری آن به اهداف
عالیه خود دســت پیدا میکند را حلقه مفقوده شوراي
فرهنگ عمومي دانســت که با ارتباط اين دو ،خدمتي
بيبديــل در حوزه فرهنگی صــورت خواهد گرفت.وی
خواستار حضور نیروهای فرهنگی خالق و با فکر جهاد
دانشــگاهی در جلســات کارگروههای شورای فرهنگ
عمومی شهرستان به منظور بهرهمندی از نقطه نظرات
آنان شد.
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اجرای عملیات گسترده ایمن سازی پل های حوزه استحفاظی شهرستان شازند

رتبه پرترددی مازندران در تعطیالت

کرمانشاه،سرزمینفرصتهای
بزرگبرایسرمایهگذاری

اکبرمیثاقی نشست سرمایه گذاری و
نسلفردا توسعه استان کرمانشاه
در نهاد ریاست جمهوری ساختمان کوثر برگزار
شد .این نشست با حضور معاون اجرایی رییس
جمهور ،استاندار کرمانشاه ،معاون هماهنگی و
امور اجرایی نهاد ریاســت جمهوری و مسئول
ســفرهای ریاســت جمهوری و اعضای هیئت
اجرایی سفر رییس جمهور ،دکتر مصری نماینده
مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی ،بیش
از  70تن از مدیران ارشــد بانک های کشــور و
مدیران ارشد مجموعه اقتصادی بزرگ و معاونین
اقتصادی و عمرانی اســتاندار و مدیران اجرایی
استان برگزار شد.
استاندار در این نشســت ،کرمانشاه را سرزمین
فرصت های بزرگ برای سرمایه گذاری دانست
و افزود :بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا با توجه
به پتانســیل ها و ظرفیت های اقتصادی ،دارای
چنین نام گــذاری هایی هســتند و بی تردید
با توجــه به موقعیــت جغرافیایــی و مبادالتی
ممتاز ،اقلیــم آب و هوایی مناســب ،منابع آبی
فراوان و خــاک حاصلخیــز و پتانســیلهای
فراوان گردشــگری ،می تــوان کرمانشــاه را
ســرزمین فرصت های بزرگ ســرمایه گذاری
لقب داد.

کرمانشاه در حوزه تجارت و بازرگانی
دارای موقعیت ممتاز است
این مدیر ارشد استان در ادامه به تبیین موقعیت
تجاری کرمانشــاه به لحاظ تاریخی پرداخت و
گفت :کرمانشــاه در حوزه تجارت و بازرگانی از
قدیم االیــام ،دارای یک موقعیــت ممتاز بوده
است .از دوران هخامنشی ،شاهراه بین النهرین
و مدیترانه از کرمانشــاه می گذشــته و بعدها
نیز این منطقه تبدیــل به مســیر زوار عتبات
عالیات شد.
دکتــر رازانــی افــزود :کرمانشــاه همچنین
نزدیکترین مرز مبادالتی به کشور عراق است.
مرزهای رســمی پرویزخان و خســروی  -که
فاصلهای  20کیلومتری از یکدیگر دارند -یکی به
منطقه اقلیم کردستان و دیگری به منطقه عربی
عراق وصل می شــوند که هیچ اســتان دیگری
دارای چنین موقعیت مشابهی نیست .همچنین
استان دارای  5بازارچه مرزی فعال نیز هست.
اســتاندار کرمانشــاه عنوان کرد :این مرزهای
ممتــاز مبادالتــی ،موقعیتی را فراهــم کرده
که  3میلیــارد دالر از  6میلیــارد دالر صادرات
به کشــور عــراق در ســال  94از کرمانشــاه
انجام شــود و بقیه از ســه اســتان مرزی دیگر
صورت گیرد.
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وی در ادامه تصریح کرد :این موقعیت مبادالتی
و تجاری به تنهایی می تواند زمینه ســاز توسعه
استان را فراهم کند.
تبدیل قصرشــیرین بــه منطقه آزاد
تجــاری این مدیــر ارشــد ،تبدیــل منطقه
ویژه اقتصادی قصرشــیرین بــه منطقه آزادی
تجاری را یکی از پیشــنهادات جدی در ســفر
رییس جمهــور به اســتان کرمانشــاه عنوان
کرد و گفت :بر اســاس برآورد کارشناســان و
مدیران ارشــد اقتصادی کشــور ،قصرشیرین
دارای پتانســیل هــا و ظرفیتهای بیشــتری
در مقایســه با دیگــر مناطق پیشــنهادی به
مجلس بــرای تبدیل بــه منطقــه آزاد تجاری
است.
رازانی افزود :خوشــبختانه معــاون اول رییس
جمهــور ،نظر مســاعدی نســبت بــه تبدیل
قصرشــیرین به منطقــه آزاد تجــاری دارند و
امیدواریم رییس جمهور محترم نیز در این سفر
موافقت خود را در این زمینه اعالم کنند.
اســتاندار کرمانشــاه خاطرنشــان کرد :وجود
مرزهای مبادالتی مهم در قصرشیرین و دورنمای
تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد تجاری ،آینده
اقتصادی روشــنی را بــرای ایــن منطقه رقم
خواهد زد.

ایجاد کریدور گردشگری ایران باستان
وی در ادامه سخنانش به تشــریح یکی دیگر از
پیشنهادات مدیران ارشد استان در سفر رییس
جمهور در حوزه گردشــگری پرداخت و گفت:
مســیر مبادالتی به بین النهریــن و مدیترانه از
دوران هخامنشــی از کرمانشاه می گذشته و دو
مجموعه تاریخی بی نظیر بیستون و طاق بستان
در کنار این مسیربنا شده اند.
این مدیر ارشد اســتان ،ادامه داد :مجموعههای
تاریخی بیســتون و طاق بســتان در فاصله 20
کیلومتــری از یکدیگــر در حدل فاصل شــهر
کرمانشــاه تا بیســتون واقع شــده اند که یک
موقعیت ویژه گردشــگری را به ایــن محدوده
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بخشیده اند.
استاندار کرمانشــاه افزود :در سفر رهبر معظم
انقالب به اســتان ،مصوبــه ای پیرامون عقب
نشــینی پادگان های واقع در مسیر این کریدور
موجود است .در ســفر رییس جمهور نیز تالش
می کنیم یک ردیف بودجه برای اجرای این پروژه
بزرگ تعیین شــود .رازانی عنوان کرد :از سوی
مدیریت ارشد استان برای این کریدور بی نظیر
گردشگری عنوان «ایران باستان» پیشنهاد شده
است .وی افزود :قرار گرفتن معبد آناهیتا ،قوری
قلعه و تکیه معاون الملک نیز در امتداد کریدور
گردشگری ایران باستان ،موقعیت ویژه ای به آن
می بخشد.
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آگهی احضار
شماره ابالغیه 9510100354701704 :شماره پرونده9209980362001410 :
شماره بایگانی شعبه 921596 :نظر به اینکه شاکی زهرا حیدری شکایتی علیه آقای
علیرضا محمدی دائر بر تهدید  -سلب آسایش  -مزاحمت در دادگاه های عمومی
شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه  121دادگاه کیفری دو
شهر اصفهان ( 121جزایی سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه  2اتاق شماره  223ارجاع و به کالسه
بایگانی  921596ک  121دو ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  95/6/3ساعت
 10صبح تعیین شدهاست و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مدیر دفتر شعبه  121دادگاه کیفری  2اصفهان
شماره م/الف ///10603
آگهی احضار
شماره ابالغیه 9510100354701702 :شماره پرونده9409980362001732 :
شماره بایگانی شعبه 950143 :نظر به اینکه شکایتی علیه آقای مهدی سیستانی
فرزند حسین دائر بر فک غیر مجاز پلب در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان
مطرح شــده که جهت رســیدگی به شــعبه  121دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
( 121جزایی ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان
دادگستری کل استان اصفهان طبقه  2اتاق شماره  223ارجاع و به کالسه بایگانی
 9550143ک  121دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/6/3ساعت  8صبح
تعیین شدهاست و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر
حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم
مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مدیر دفتر شعبه  121دادگاه کیفری  2اصفهان شماره
م/الف ///10602
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509970352700486 :شماره پرونده9409980365901037 :
شماره بایگانی شعبه 941503 :شاکی :خانم ســیما عرب زاده فرزند منیر به نشانی
اصفهان سه راه ملک شهر پشــت کالنتری  19کوچه رسالت پالک  7متهم :اقای
نعیم مرتضوی فرزند محمد امین به نشانی مجهول المکان ،اتهام :ترک انفاق ،دادگاه
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور
رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای نعیم مرتضوی فرزند محمدامین
و با مشخصات اعالمی در کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای اصفهان و فعال
متواری و بدون تامین دائر بر ترک انفاق زوجه دائمه و فرزندان مشــترک موضوع
شکایت خانم ســیما عرب زاده نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی و با توجه به
تحقیقات محلی صورت گرفته مرجع انتظامی و شهادت شهود تعرفه شده از سوی
شاکی و با توجه به متواری بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان و
با عنایت به اینکه متهم تا بحال دلیلی که متضمن پرداخت نفقه از سوی ایشان باشد
ارائه ننموده است لهذا دادگاه نامبرده را مجرم دانســته مستندا به ماده  53از قانون
حمایت خانواده و مواد  134و  19از قانون مجازات اســالمی مصوب  92متهم را به
تحمل چهار فقره مجازات هر کدام  15ماه حبــس تعزیری محکوم می نماید رای
صادره غیابی و ظرف  20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است .رئیس شعبه
 101دادگاه کیفری  2اصفهان شماره م/الف ///10626
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509970351500358 :شماره پرونده9409980351501048 :
شماره بایگانی شعبه 941155 :شعبه  15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
خواهان :آقای محمدعلی جعفری فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان  -آبشار سوم
بلوار اصفهانک بوســتان  9پالک  298خوانده :آقای جعفر کیانی به نشانی استان
آذبایجان غربی شهرســتان اشنویه شبکه بهداشت و درمان اشــنویه (خوانده هم
اکنون در زندان شهرســتان بوکان آذربایجان غربی می باشــد) خواسته :اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی ،دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه:
آقای محمدعلی جعفری فرزند عباســعلی بطرفیت آقای جعفر کیانی دادخواستی
به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده اســت .با توجه به مفاد

دادخواســت تقدیمی ،اظهارات خواهان ،شــهادت نامه ضمیمه ،اظهارات شهود و
عدم حضور خوانده در دفاع از ادعای مطروحه خواسته ثابت مستندا به مواد  504و
 514قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن حکم بر
اعسار خواهان از پرداخت یک جای هزینه دادرسی نامبرده مکلف است ماهیانه یک
میلیون ریال از اواخر ماه آینده تا زمان استهالک هزینه دادرسی پرداخت نماید .رای
صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر
استان اصفهان می باشد .رئیس شعبه  15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///10599
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509970352700489 :شماره پرونده9309980359501553 :
شماره بایگانی شــعبه 950043 :شــاکی :خانم پروین بیدکانی بختیاروند فرزند
امیرحسین به نشانی شاهین شهرگلدیس مجتمع جوانان بلوک  13ط  3متهم :آقای
عظیم کوچکی فرزند امیرحسین به نشــانی مجهول المکان اتهام :کالهبرداری،
دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیر
مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای عظیم کوچکی
و فعال متواری و بدون تامین دایر بر کالهبرداری از طریق رایانه نظر به محتویات
پرونده شکایت شاکیه خانم پروین بیدکانی و با توجه به استعالم از بانک که بر اساس
آن مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار ریال از حساب شاکیه کسر و به حساب متهم واریز
شــده اســت و با توجه به متواری بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه
ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته مستندا به ماده 741
از قانون تعزیرات متهم را به تحمل یک ســال حبس تعزیری و مبلغ 5/300/000
میلیون ریال در حق مال باخته محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست
روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم
تجدیدنظر استان اصفهان است .رئیس شعبه  101کیفری  2اصفهان شماره م/
الف ///10625
آگهی مزایده
شــماره نامه 9510116838600285 :شــماره پرونده9409986836600213 :
شماره بایگانی شعبه 940331 :اجرای احکام شعبه  6دادگاه خانواده اصفهان در نظر
دارد در خصوص پرونده کالســه اجرایی  940331ح ج  6شعبه  6دادگاه خانواده له
خانم زهرا مانیا سودانی علیه آقای رسول اکبری فرزند محمود به خواسته تعداد 313
عدد ســکه تمام بهار آزادی مقدار  50مثقال طالی  18عیار و  130عدد سکه بهار
آزادی بابت منزل مبلغ  475000ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ  ......ریال بابت هزینه
کارشناسی و مبلغ  360000ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه
مزایده ای جهت فروش اموال زیربرگزار نماید -1 :سواری پیکان به شماره انتظامی
 454-53د  47مدل  1387برنگ ســفید روغنی شــماره موتور 11127823457
شماره شاسی  IN78429702که به قیمت  35000000ریال ارزیابی شده و سند
آن بنام آقای سعید غالمی دنارتی فرزند محمود ش ش  3879می باشد که حسب
قولنامه عادی مورخه  1394/02/10توسط محکوم علیه خریداری شده و هم اکنون
تحویل حافظ اموال و به آدرس خ کهندژ کوچه شــماره  70پالک  72متوقف می
باشد -2 .یک دستگاه موتورسیکلت پرواز شماره انتظامی  16519ایران  627تولیدی
شرکت نیرو موتور شیراز تیپ  GLX125شماره موتور  152FMH100584به
رنگ قرمز شــماره تنه  N2N***125X8910337ملکی محکوم علیه که به
قیمت  3500000ریال ارزیابی و به آدرس فوق نزد حافظ اموال متوقف می باشــد.
 -3تعداد  24/4ســهم از  110سهم از سهام شــرکت تعاونی دواتگران اصفهان و
حومه سهم االرث محکوم علیه از مرحوم پدرش محمود اکبری به ارزش هر سهم
 750000ریال جمعا به ارزش  18300000ریال که طی نامه شــماره 110/019
مورخه  1395/2/21در حق محکوم لها توقیف شــده است .متقاضیان می توانند 5
روز قبل از فروش در محل فوق از خودرو و موتورسیکلت مذکور دیدن کرده و جهت
شرکت در مزایده و خرید در تاریخ  1395/5/10ســاعت  09:30صبح در دفتر این
اجرا واقع در خیابان نیکبخت ،مجتمع اجرای احکام حقوقی ،طبقه دوم ،واحد چهارم
حاضر شــوند .فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کســی خواهد بود که پیشنهاد
کننده باالترین قیمت بــوده و حداقل 10درصد مبلغ تصویبــی را فی المجلس به
حساب سپرده دادگستری واریز نماید .اجرای احکام شعبه  6دادگاه خانواده اصفهان
شماره م/الف ///10592
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509976836100099 :شماره پرونده9409980351600587 :
شماره بایگانی شعبه 940323 :شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع
شهید قدوســی) خواهان :خانم مرضیه ابراهیمی فرزند اصغر به نشانی اصفهان -

خیابان پروین پل ســرهنگ  -خیابان هفتون  -خیابان عباس آباد سودان  -کوچه
بهشتی  -دست راست پالک  30منزل اصغر ابراهیمی ،خوانده :آقای وحید کردستی
فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان خواســته ها -1 :مطالبه خسارت دادرسی
 -2مطالبه مهریه ،دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشا رای
می نماید .رای دادگاه :خواسته خانم مرضیه ابراهیمی فرزند اصغر بطرفیت آقای وحید
کردستی فرزند احمد مطالبه مهریه بانضمام خســارات دادرسی است که با عنایت
به جامع محتویات پرونده و رونوشت سند ازدواج شماره  1379/6/28-3461دفتر
رسمی ثبت ازدواج شماره  24اصفهان و احراز رابطه زوجیت و اینکه به مجرد عقد زن
مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و با توجه به اینکه خوانده
با وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده
است و با توجه به نظر موافق مشاور قضایی دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت دانسته
با اســتناد به ماده  1082قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و ماده 519-515-198
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یک جلد کالم اله مجید به انضمام
مهرالسنه حضرت زهرا و سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به انضمام بیست و نه
میلیون و چهل و هشــت هزار و یکصد و هیجده ریال بابت ارزش روز سه میلیون
ریال مندرج در سند نکاحیه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت
بخشی از هزینه های دادرسی محکوم می نماید با توجه به معافیت موقت خواهان
از پرداخت بخشی از هزینه های دادرسی به محض وصول مهریه مکلف به پرداخت
می باشد .رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
شعبه می باشد .رئیس شعبه  1دادگاه خانواده اصفهان شماره م/الف ///10583
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509970350600509 :شماره پرونده9409980350600972 :
شماره بایگانی شعبه 941088 :شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
خواهــان :آقای رضا عیدیونــدی فرزند باران به نشــانی اصفهان خ کاوه پشــت
بیمارستان سوانح سوختگی ک مسجد امام محمدباقر بن بست ش رجایی درب اول
کدپ  8138894844همراه  09131655466خوانده :آقای مسعود خطیبی فرزند
عباسعلی به نشانی مجهول المکان خواسته :اعســاراز پرداخت محکوم به ،دادگاه
با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت
به صدور رای می نمایــد .رای دادگاه :در خصوص دعوی آقــای رضا عیدیوندی
فرزند باران بطرفیت آقای مســعود خطیبی فرزند عباســعلی بخواســته اعسار از
پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شــماره  1392/11/28 -1888و محکومیت
وی بپرداخت مبلغ  139/589/250ریال و خســارات با عنایت به جامع محتویات
پرونده و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه محلی استناد نموده و
استشهادیه دارای شرایط قانونی نبوده و خواهان شود خود را در جلسه دادگاه حاضر
ننموده و شهادت شــهود از عداد ادله ی خارج و دلیل دیگری نیز ارائه ننموده فلذا
دعوی خواهان واردو ثابت نبوده مستندا به ماده  6-8قانون نحوه اجرای محکومیت
های مالی حکم به بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف
مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهــی در محاکم تجدیدنظر
اصفهان می باشد .رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م/
الف ///10607
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509970351500564 :شماره پرونده9409980351501207 :
شــماره بایگانی شــعبه 941328 :شــعبه  15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اصفهان ،خواهان :آقای ســعید محمدی جوزدانی فرزند نصیر به نشــانی استان
اصفهان  -شهرستان نجف آباد  -محله پشت مسجد خ تختی بن بست بابک پالک
 28کدپ  8585115191همراه  09134327270ش ملی  1091778868خوانده:
آقای داود شیرانی بیدآبادی فرزند مهدی به نشانی اصفهان خ چمران خ بعثت گاز
غربی کوی الله پالک  63خواســته ها -1 :مطالبه وجه چک  -2مطالبه خسارت
دادرســی  -3مطالبه خســارت تاخیر تادیه .تصمیم دادگاه :با عنایت به محتویات
پرونده ختم دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای
می نماید .رای دادگاه :آقای ســعید محمدی جوزدانی فرزند نصیر به طرفیت آقای
داود شیرانی بیدآبادی فرزند مهدی دادخواســتی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و
شصت و هفت میلیون و چهارصد و ده هزار ریال وجه سه فقره چک به شماره های
 94/8/5-453557و  94/7/20-453558هر کــدام به مبلغ پنجاه میلیون ریال و
 94/6/20-453559به مبلغ شــصت و هفت میلیون و چهارصد و ده هزار ریال از
جاری  0103576110007به عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه تقدیم نموده اســت .خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه
رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده است  .با عنایت به

مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد  519 ،515 ،198و  522قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور چک
و استفساریه آن خوانده را به پرداخت یکصد و شصت و هفت میلیون و چهارصد و ده
هزار ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که
بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت
دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و پنج میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و سیصد
ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان محکوم می نمایــد .رای صادره غیابی
ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف
بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر
استان اصفهان می باشد .رئیس شعبه  15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///10598
آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم به آقای
مسعود خطیبی ف عباسعلی فعال مجهول المکان
شــماره نامه 9510110350600668 :شــماره پرونده9409980350600972 :
شماره بایگانی شــعبه 941088 :در خصوص اعتراض رضا عیدیوندی به طرفیت
مسعود خطیبی فرزند عباسعلی فعال مجهول المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه
شــماره  0509مورخ  95/3/18با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده
مراتب در اجرای ماده  73ق ا د م در یک از روزنامه های کثیراالنتشــار سراسری یا
محلی درج تا تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار در روزنامه
ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی
دادخواست تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه الیحه
و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبا به دفتر دادگاه ارایه
نماید .واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد
شد .مدیر دفتر شعبه شش دادگاه حقوقی اصفهان شماره م/الف ///10608
آگهی دادنامه
شماره دادنامه 9509976839400272 :شماره پرونده9409986839400102 :
شماره بایگانی شــعبه 940102 :خواهان :تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی
آقایان مسعود مهردادی و محمدحسین نظری توکلی با وکالت آقای امیر قاسمیان
دستجردی فرزند حسین به نشانی اصفهان  -خیابان توحید چهارراه پلیس ساختمان
ماکان  3طبقه  3واحد  ،15خواندگان -1 :آقای مســعود سلمانی فرزند علیرضا -2
آقای ناصر حسینی فرزند سیدحسن  -3آقای مهرداد ترابی فرزند فیض اهلل  -4آقای
محمد حسینی فرزند کمال همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها -1 :مطالبه
خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه وجه چک  -3مطالبه خسارت دادرسی ،گردشکار:
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به
صدوررای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن االئمه با
وکالت امیر قاسمیان دستجردی به طرفیت  -1محمد حسین فرزند کمال  -2مهرداد
ترابی فرزند فیض اله  -3ناصر حسینی فرزند سیدحسن  -4مسعود سلطانی فرزند
علیرضا بخواسته مطالبه مبلغ  265/000/000ریال وجه قسمتی از یک فقره چک
به شــماره  94/2/10-94/8/12-12-705375/9211عهده بانک ملی ایران به
انضمام خسارت دادرســی اعم از هزینه دادرســی حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه
برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه بشرح متن دادخواست با
توجه به محتویات پرونده ،تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعکس
در پرونده و نسبت به دعوی و مســتندات آن ایراد و اعتراضی که مثبت برائت ذمه
وی و یا ادعای خواهان گردد به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی خواهان مصون
از هر گونه تعرضی باقی مانده و مســتندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خواندگان
دارد نهایتا دادگاه با توجه بــه مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شــده محق
تشخیص و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنــی و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک
مصوب  1355/4/16با اصالحات بعدی و نظریه مورخه  77/9/21مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،خواندگان متضامنا را به پرداخت مبلغ  265/000/000ریال و بابت
اصل خواسته و مبلغ  9/185/00ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم
می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه و
از خواندگان به نفع خواهان وصول خواهد نمود .رای صادره غیابی می باشد و ظرف
مهلت  20روز از تاریخ تالغ قابل اعتراض در همین شعبه و ظرف مهلت  20روز از
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.
دادرس شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م/الف ///10597

آگهی
شماره درخواست 9510466836800020 :شماره پرونده9509986836800362 :
شماره بایگانی شعبه 950407 :خواهان زهرا رحیمی اورگانی فرزند نادر دادخواستی
به طرفیت خوانده مهدی احمدی فرزند مهراب به خواسته طالق به درخواست زوجه
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه  8دادگاه
خانواده اصفهان ارجاع و به کالســه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن
مورخه  1395/8/1ساعت  09:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 .مدیر دفتر شعبه  8دادگاه خانواده
شهرستان اصفهان شماره م/الف ///10618
آگهی
شماره درخواست 9510466836800022 :شماره پرونده9509986836800403 :
شماره بایگانی شعبه 950455 :خواهان ســهیال خوش روفاروجی فرزند ارسالن
دادخواســتی به طرفیت خوانده اکبر الماســیه فرزند محمد به خواســته طالق به
درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی
به شعبه  8دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت
رسیدگی آن مورخه  1395/8/5ســاعت  10:30تعیین شده است .به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
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 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 .مدیر دفتر شعبه  8دادگاه
خانواده شهرستان اصفهان شماره م/الف ///10617
آگهی
شماره ابالغیه 9510106839401397 :شماره پرونده9409986839400078 :
شــماره بایگانی شــعبه 940078 :خواهان آقای قدرت اله نامجو دادخواستی به
طرفیت آقای روح اله قاســمی چیگانی فرزند نجاتعلی به خواسته مطالبه وجه دو
فقره چک به میزان  810/000/000ریال به انضمام کلیه خســارات قانونی تقدیم
دادگاه های حقوقی شهرســتان اصفهان که جهت رســیدگی به شعبه  17دادگاه
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه چهارم اتاق  460ارجاع
و به کالســه  940078ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه  1395/6/8ساعت
 08:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا
خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد .مدیر دفتر شعبه  17دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان
شماره م/الف ///10596
آگهی
شماره ابالغیه 9510106837102210 :شماره پرونده9509986837100157 :
شماره بایگانی شعبه 950178 :خواهان ســودابه نظری چالشتری دادخواستی به
طرفیت خوانده سعید نیسی به خواســته الزام به بذل مدت متعه تقدیم دادگاه های
عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه  11دادگاه خانواده شهرستان
اصفهان (مجتمع شهید قدوسی) واقع در اصفهان خ میرفندرسکی (خ میر) حدفاصل
چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوســی طبقه یک اتاق  105ارجاع
و به کالســه  9509986837100157ثبت گردیده و وقت رســیدگی آن مورخه
 1395/8/10ساعت  10:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و معرفی داور واجد شرایط خود که متاهل باالی 30
سال سن و از بستگان باشد حاضر گردد .متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  11دادگاه
خانواده شهرستان اصفهان شماره م/الف ///10589

آگهی
شماره ابالغیه 9510106836601971 :شــماره پرونده950998636600297 :
شماره بایگانی شعبه 950368 :خواهان  /شــاکی راضیه افراسیابی دادخواستی به
طرفیت خوانده  /متهم پژمان جوادزری به خواســته اثبات زوجیــت تقدیم دادگاه

رغم احضار از طریق نشر آگهی در جلسات رسیدگی حاضر نشده است .از نظر دادگاه
تحقق بندهای  1و  7و  18شــروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی فی مابین
طرفین محرز است و با وارد دانستن دعوای خواهان با توجه به عدم توفیق مشاوران
در اصالح ذات البین و نظر موافق مشاور محترم قضایی به استناد مواد  234و 237

آگهی دادنامه
شــماره دادنامه 9509976836700535 :شماره پرونده9409986836700350 :
شماره بایگانی شعبه 940805 :شعبه  7دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع
شهید قدوسی) خواهان :خانم مریم توسلی فرزند ناصر با وکالت خانم زهرا اسفندی

متهم و درخواست خواهان/شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم

علیهم  -1مهدی زارع هرندی فرزند جواد  -2حمید جاللیان هر دو به نشانی مجهول
المکان محکوم هستند به پرداخت  -1مبلغ  120/000/000ریال متضامنا بابت اصل
خواسته وجه  3فقره چک مندرج در دادنامه  -2مبلغ  4/255/000ریال متناصفا بابت
خسارات دادرسی -3 ،تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول محکوم به

