اخبار
مبيننت براي چهارمين مرتبه
برترين اپراتور بيسيم ثابت شد

در هفتمين جشنوارهي فناوري اطالعات
و ارتباطات شــرکت ارتباطات مبيننت
براي چهارمين ســال متوالي بهعنوان
برترين اپراتور بيسيم ثابت انتخاب شد.
به گزارش .......؛ در اين مراســم که ۲۱
اسفندماه در ســالن شهيد قندي وزارت
ارتباطــات و فنــاوري اطالعات برگزار
ميشد از شرکتهاي برتر در حوزههاي
مختلف فناوري اطالعــات و ارتباطات
تقدير بهعمل آمد و در بخش دارندگان
پروانهي انتقــال داده مبتني بر کليهي
فناوريهاي بيســيم ثابت ()FWA
تقديرنامــهي چهارســتاره بهعنــوان
برترين شــرکت به مبيننت اهدا شــد.
در اين بخش شرکت ايرانسل با کسب
گواهينامهي سهستاره بهعنوان شرکت
دوم انتخاب شد .جشــنوارهي فناوري
اطالعات هرســاله شرکتهاي برتر در
حوزههاي مختلــف ارتباطات و فناوري
اطالعات برطبق ارزيابيهاي ســازمان
تنظيم مقــررات و ارتباطات رتبهبندي
کــرده و برطبــق امتيازات اخذشــده
شرکتهاي برتر را انتخاب مينمايد.
اجراي طرح توسعه شبكه آبرساني
روستاي گورابجوار آستانه اشرفيه

طرح توسعه شبکه آبرســاني روستاي
گورابجوار شهرســتان آستانه اشرفيه به
منظور تامين آب آشاميدني  6خانوار اجرا
شد .مدير امور آب و فاضالب روستايي
آســتانه اشــرفيه امروز گفت :اين طرح
بطول  450متر اجرا شــد .حسينهاتف،
اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح
را بيش از  55ميليون ريال ذکر کرد.
اختصاص  130ميليارد ريال براي دفع
بهداشتي فاضالب  2روستاي انزلي

 130ميليــارد ريــال اعتبــار از محل
تسهيالت بانک توســعه اسالميبراي
اجراي طرح جمع آوري و دفع بهداشتي
فاضالب روســتاهاي ليجارکي و حسن
رود شهرستان انزلي هزينه ميشود .مدير
امور آب و فاضالب روستايي انزلي امروز
با اعالم ايــن خبر گفت :بيش از هزار و
 500خانوا ِر اين  2روستا از شبکه مدرن
فاضالب بهرهمند ميشــوند .ساســان
سعيدي ،با اشاره به آغاز عمليات اجرايي
اين طرح افزود :بمنظور جمع آوري و دفع
بهداشتي فاضالب اين روستاها  14هزار
متر لوله گذاري و يک باب تصفيه خانه
اجرا خواهد شد.

تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري دانشگاه جامع علميکاربردي

مراســم بزرگداشــت برگزيدگان عرصه پژوهش و
فناوري دانشگاه جامع علميکاربردي استان تهران
و کارگاه آموزشي«آشنايي با مراکز رشد و نوآوري»
و «آشــنايي با شرکتهاي انشــعابي دانشگاهي و
دانش بنيان و رويداد شــتاب» با حضور رئيس واحد
استاني دانشــگاه جامع علميکاربردي و معاونين و
مديران ستادي و اســتاني اين دانشگاه و مدعويني
از معاونت علميو فناوري رياست جمهوري و وزارت

علوم برگزار شــد .دکتر فرامــرز اکرميرئيس واحد
استاني دانشــگاه جامع علميکاربردي گفت :هدف
از برگزاري اين مراســم که دو کارگاه آموزشي براي
روساي مراکز آموزش علميکاربردي استان تهران را
نيزشامل ميشود ،تکريم و بزرگداشت دست اندرکان
حوزه آموزش ،پژوهش ،فناوري ،فرهنگي و اجتماعي
دانشجويي دانشــگاه علميکاربردي استان تهران
اســت .در طي اين مراسم ما فرصت خواهيم داشت

که روساي مراکز آموزشي علميکاربردي همچنين
معاونين آموزشي و پژوهشي اين مراکز و همچنين
روساي موسســات آموزشي فرصت پيدا کنند که از
طريق دو کارگاه آموزشــي آشــنايي با مراکز رشد
و نوآوري وهمينطور کارگاه آشــنايي با شــرکتهاي
مشــابه دانشــجو يا دانش بنيان و رويداد شتاب از
آخرين اطالعاتــي که در اين حوزه وجود دارد مطلع
شــوند و فرصتي براي ما ايجاد شــود که از عزيزان

دســت اندرکار اين فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
و فرهنگي و اجتماعي در دانشگاهها و مراکز آموزش
علميکاربردي تقدير و قدرداني به عمل بياوريم.
دانشگاه جامع علميکاربردي به جهت مأموريتي که
در حوزه نظام آموزشي عالي کشور دارد وظيفه انتقال
آخرين دانشها و علوم مرتبط با حوزههاي کاربردي
را داراست اين حوزه کاربر درواقع مجموع فعاليتهاي
اقتصادي در کشور را در بر ميگيرد.

در راستای توسعه اقتصادی منطقه صورت میگیرد

احتمال الحاق يک بندر به منطقه آزاد چابهار

براي توســعه منطقه آزاد چابهار با سازمان بنادر درحال
انجام توافقي هســتيم تا قوانين منطقــه آزاد به بندر
شهيدرجايي و شهيدبهشتي نيز گسترش يابد.
عبدالرحيم کردي ،مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار
در نشســت خبري با خبرنگاران بــا اعالم اين مطلب
گفت :اين طرح با توجه به طرح توسعه مناطق آزاد بايد
در دولت نهايي شود .وي افزود :همزمان ،طرح الحاق
بندر شهيدبهشتي به منطقه آزاد چابهار در شورايعالي
مناطق آزاد درحال تدوين بوده و توافقات ابتدايي بين ما
و ســازمان بنادر درحال انجام است تا به محض ارائه،
مراحل تصويب اين طرح در مجلس انجام شــود .وي
در مورد ســرمايهگذاري در منطقه آزاد چابهار گفت :در
سالجاري  ۹۰۰درخواست سرمايهگذاري ثبت شد که
 ۳۱۶مورد آن در کميســيون اقتصادي مصوب شــده
و از ايــن تعداد ۴۶ ،طرح به مرحله قرارداد رســيده که
ارزش ســرمايهگذاري اظهار شده آنها بالغ بر  ۴۲هزار
و  ۸۱۷ميليارد ريال است و پيشبيني اشتغالزايي اين
طرحها بيش از  ۳۱۷۰نفر خواهد بود .همچنين بهدليل
راهاندازي و آغاز به کار بندر شهيدبهشتي در سال ،۹۶
در حوزه صادرات مجدد ،شــاهد رشد  ۱۳۳درصدي در
منطقه آزاد چابهار بوديم .مديرعامل سازمان منطقه آزاد
چابهار به راهاندازي اولين پرتال سرمايهگذاري در منطقه

اشاره کرد و افزود :توانستيم مدت زمان الزم براي ثبت
شرکتها را در منطقه آزاد چابهار از حدود يک ماه به دو
روز کاهش دهيم که اين موضوع براي سرمايهگذاران
داخلي و خارجي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است
و ما توانســتيم به تسهيل شرايط کسبوکار با سرعت
در صدور مجوزها نزديک شويم .وي تاکيد کرد :يکي
از مباحــث موردتوجه منطقه آزاد چابهار توجه به توليد
است و اکنون  ۱۱۷واحد فعال توليدي در منطقه داريم

که در ســال  ۹۶واردات مواد اوليه آنها  ۶برابر شــده
است .همچنين قراردادهاي بسته شده براي آغاز بهکار
واحدهاي جديد اثرات بســيار بااليي در حجم توليد و
نيز اشتغالزايي منطقه خواهد داشت .وي با بيان اينکه
فعالسازي صنايع فوالد و پتروشيميدر چابهار بهعنوان
نقش اين منطقه در اقتصاد ملي ديده شــده ،ادامه داد:
يکي از ماموريتهايي که دنبال ميشــود اتصال قوي
اين صنايع به اقتصاد محلي است که اکنون وجود ندارد

و براي اين امر آموزش جوامع محلي براي حضور در اين
صنايع انجام شده و هدفگذاري هزار نفري براي تربيت
نيروي کار ماهر تدوين شــده که  ۸۰۰نفر آن تاکنون
نهايي شده است .کردي افزود :همچنين تالش داريم
تا صنايع کوچک که امکان اشتغالزايي بااليي دارند در
زنجيره پاييندستي اين صنايع راهاندازي شوند و امسال
 ۲۶واحد در صنايع پاييندستي پتروشيميو  ۲واحد در
فوالد مستقر شدهاند که يک واحد فوالد راهاندازي شده
و واحد دوم درحال ســاخت است ،ضمن اينکه با تاکيد
بر مزيتهاي منطقه از جمله شــيالت ،مطالعات اوليه
براي راهاندازي شــهرک شيالت شــامل زنجيرهاي از
امکانات صيد تا مرحله فرآوري و عرضه به بازار انجام
شده که بستر سرمايهگذاري در اين بخش فراهم شده
است .وي درخصوص توسعه گردشگري در منطقه آزاد
چابهار گفت :امسال براي احداث  ۵هتل در منطقه آزاد
چابهار قرارداد سرمايهگذاري منعقد کرديم که  ۴هتل
عمليات اجرايي خود را آغاز کردهاند .همچنين  ۲پارک
بزرگ در سال  ۹۶در منطقه طراحي شده و در سال ۹۷
اجراي آنها آغاز ميشود .اين درحالي است که بازسازي
روســتاي تاريخي تيس در سال  ۹۶با مشارکت جوامع
محلي و با حمايت سازمان منطقه آزاد چابهار با رويکرد
گردشگري آغاز شده است.

ن شرقي:
معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجا 

آثار بزرگان عرصه شعر و ادب ،معرف قدمت و اصالت فرهنگي ايرانيان است

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي
گفت :بهره گرفتن از کالم نغز و آثار بزرگاني چون
نظامي ،موالنا ،حافظ ،ســعدي ،شــهريار ،پروين
اعتصاميو صدها ستارۀ فروزان آسمان فرهنگ و
ادب اين سرزمين ،ميتواند ما را در معرفي قدمت
و اصالت فرهنگي ســرزمينمان به سراســر دنيا،
ياري کند .رحيم شــهرتيفر در کنگره بينالمللي
نظاميگنجــهاي در تبريز ،با بيان اينکه بايد ياد و
نام حکيم ،شاعر و عارف گرانمايه حکيم نظاميرا
بــدون در نظر گرفتن مليــت ،زبان و مذهب وي
گراميبداريم ،اظهار داشت :فراتر از نژاد و مذهب
و مليت ،ســاکنان زمين بايد ب ه حکم انســانيت و

آگهــی خواهان خانم ژينو عزیزی و آقای عالالدين عزیزی دادخواســتي به طرفیت خوانده آقاي
بهمن آبست فرزند عادل به خواسته بطالن نکاح مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالســه  9609988711200842شــعبه  11دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سنندج ثبت و وقت
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قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك
نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس  .از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود  ،نسخه ثاني دادخواست و ضمانم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
منشي دادگاه حقوقي شعبه  11دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سنندج
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر
آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج  .تصرفات مالكانه
بال معارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز جهت اطالع عموم آگهی میگرد .در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رســید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و
گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نیســت .رئیس ثبت منطقه یک ســنندج بهنام قباد تاریخ نوبــت دوم  96/12/24بخش 3
ششدانگ یک قطعه باغ بنام زهره رحمت پناه فرزند توفیق صادره سنندج تحت پالک 2007فرعی
از 2748اصلی بخش سه به مساحت 2264/49متر مربع به ادرس سنندج .نایسر
دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۳۲۰۰۶۷۹شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان
سنندج تصمیم نهایی شماره خواهان :موسسه اعتباری ملل با مدیریت سید امین جوادی با وکالت
خانم زهرا حبیبی فرزند علی اکبر به نشــانی کرمانشاه  -کرمانشاه  -کرمانشاه خیابان مصطفی
امامی-کوی زارعی پ ۳۶خوانندگان  .1آقای صباح کریمی فرزند یداله  .۲آقای یداله کریمی فرزند
آقا محمد  .3آقای ابراهیم شــریعتی فرزند ابوالمحمد همگی به نشانی کردستان-سنندج-مجهول
المكان خواســته مطالبه وجه بابت  .گردشــکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت
خوانده باال تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات
قانونی اینک در وقت فوق العاده جلســه شورا بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است با توجه
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .شعبه
دوازدهم شورای حل اختالف سنندج«رای شورا » در خصوص دعوای خواهان موسسه اعتباری
ملل به نمایندگی خانم زهرا حبیبی به طرفیت خواندگان -۱ردیف اول آقای یداله کریمی فرزند آقا
محمد  -۲ردیف دوم آقای صباح کریمی فرزند یداله -3ردیف سوم آقای ابراهیم شریعتی فرزند
ابوالمحمد به خواسته مطالبه مبلغ 96/330/887ریال بابت اصل تسهیالت به اضافه خسارات تاخیر
تادیه بر اســاس قرارداد تا زمان اجرای حکم به نرخ  ۶درصد به انضمام کلیه خسارات دادرسی
از جمله هزینه دادرسی با این توضیح که خوانده ردیف اول آقای پداله کریمی به موجب قرار داد
تعاونی اعتبار عسکریه به شماره  ۵۰۴۹۱۰۲۵۳۳۸۰۱از وام استفاده نموده و مقرر شده که اصل
و فرع بدهی را به صورت اقســاط متوالی پرداخت نماید و خوانده ردیف دوم و ســوم نیز تعهد
مربوطه را به عنوان ضامن باز پرداخت آن را در ســر رســید تضمین نموده اند با توجه به اینکه
خوانده ردیف اول نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدامی نکرده لذا تقاضای محکومیت خواندگان
به پرداخت مبلغ  96/330/887ریال بابت اصل خواســته و  2/537/500ریال بابت هزینه دادرسی
و  3/420/000ریال بابت حق الوکاله وکیل نموده اند خواندگان علی رغم ابالغ طبق ماده  ۷۳قانون
آیین دادرسی مدنی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز تقدیم نداشته اند لذاشورا به استناد قرار داد في
مابین خواهان و خواندگان دعوای خواهان را ثابت و وارد دانسته و به استناد ماده  ۱۹۸و  ۵۱۵و
 ۵۲۲و  ۳۰۳قانون آیین دادرسی مدنی و  ۴۰۳قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان تضامنی
مبلــغ 2/205ریال با نــرخ  ۳۰درصد بعالوه  ۶درصد بعالوه ۶درصد وجه التزام به پرداخت مبلغ
 96/330/887ریال بابت اصل خواسته  3/420/000بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از
تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم برابر قرار داد في مابین به نفع خواهان صادر و اعالم
میدارد برای صادره نسبت به خواندگان غیابی و ظرف  ۲۰روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
شعبه و پس از آن ظرف  ۲۰روز قابل تجدید نظر در محاکم شهرستان سنندج می باشد .
دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۳۲۰۰۶۷۷شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان
سنندج تصمیم نهایی شــماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۳۲۰۱۰۰۷کرمانشــاه خیابان مصطفی امامی-کوی
زارعی پ ۳۶خواهان :موسســه اعتباری ملل با مدیریت ســید امین جوادی با وکالت خانم زهرا
حبیبی فرزند علی اکبر به نشــانی کرمانشــاه  -کرمانشاه  -خواندگان .۱ :آقای شفیع ناو خاصی
فرزند صدیق  .۲خانم عزیزه مرادی فرزند جلیل همگی به نشانی کردستان سنندج  -مجهول المكان

در کنار هم ،براي کنار گذاشتن تکثرها و رسيدن
به وحدت و همدلي تالش خــود را بهکار گيرند.
وي تأکيد کرد :اگرچه نظاميهزاران بيت سراســر
حکمت و آموزۀ خود را به زبان فارســي ســروده
است که البته ناشي از رواج اين زبان در بين شعرا
و افراد برجســته عصر او بــوده ،اما امروز پس از
کشــمکشهاي فراوان بين قوميتهاي مختلف
بايد به اين نتيجه رســيده باشــيم که بزرگان و
دانشــمندان خود را بدون توجه به زبان و قوميت
آنها و فقط به دليل تأثيرگذاري مثبت آثارشان قدر
بدانيم .معاون اســتاندار آذربايجان شرقي با بيان
اينکه نظاميبا آثار ارزشــمند خود قرنهاست که

مايۀ مباهات ايران و ادبيات فارســي است ،اضافه
کرد :شــکوه انديشه و ســخنان حکيمانه نظامي،
انديشــمندان و سخنشناســان را به اين موضوع
معترف ميکند که اگر چنين شاعري در هرکجاي
دنيا با هر زبان و مرام و مذهبي بود و ميتوانست
چنين آثار گرانســنگي را خلــق کند و از خود به
يادگار بگذارد ،بايد پاس داشــته شود .شهرتيفر
خاطرنشان کرد :نظاميعارف بزرگي است که در
آثاري چون مخزناالســرار ،رمز آفرينش و تعالي
انســان را بازگو ميکند .تقيد او به مذهب ،او را از
شاعران همعصر خود متمايز کرده و موجب شده
او از مداحي درباريان و نفسپرستي در امان بماند.

خواسته مطالبه وجه بابت  ...گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال
تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی اینک
در وقت فوق العاده جلســه شورا بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است با توجه به محتویات
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.شعبه دوازدهم
شــورای حل اختالف سنندج «رای شورا » در خصوص دعوای خواهان موسسه اعتباری ملل به
نمایندگی خانم زهرا حبیبی به طرفیت خواندگان ردیف اول خانم عزیزه مرادی فرزندجليل ردیف
دوم -۲اقا شفيع ناو خاصی فرزند صدیق به خواسته مطالبه مبلغ شصت و دو میلیون و یکصد و
سی و دو هزار و ششصد و شصت و یک هزار ریال بابت اصل تسهیالت به اضافه خسارات تاخیر
تادیه بر اســاس قرارداد تا زمان اجرای حکم به نرخ ۶۰درصد به انضمام کلیه خسارات دادرسی
از جمله هزینه دادرســی با این توضیح که خوانده ردیف اول خانم عزیزه مرادی به موجب قرار
داد ۲۴۶۷۸۶از وام استفاده نموده و مقرر شده که اصل و فرع بدهی را به صورت اقساط متوالی
پرداخت نماید و خوانده ردیف دوم و سوم نیز تعهد مربوطه را به عنوان ضامن باز پرداخت آن را
در سر رسید تضمین نموده اند با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به پرداخت اقساط معوقه
اقدامی نکرده لذا تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شصت و دو میلیون و یکصدو و
سی و دو هزار و ششصدو شصت و یک هزار ریال بابت أصل خواسته و یک میلیون و هفتصدو
و بیست و پنج هزار ریال ریال بابت هزینه دادرسی دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل نموده
اند خواندگان علی رغم ابالغ اخطاریه طبق ماده ۲۳در شعبه حضور نداشته و الیحه ای نیز تقدیم
نداشــته اند لذاشورا به استناد قرار داد في مابین خواهان و خوانندگان دعوای خواهان را ثابت و
وارد دانســته و به استناد ماده قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۰۳قانون تجارت حکم به محکومیت
خواندگان تضامنی به پرداخت مبلغ شصت و دو سی و دو هزار و ششصد و شصت و یک هزار
ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و هفتصد و بیســت و پنج هزار ریال  ،و خسارات تاخیر
تادیه 1/103درصد با نرخ ۳۰درصد بعالوه  ۶درصد وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست بتاريخ
 ۴.برابر قرار داد في مابین به نفع خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره نسبت به خوانندگان
غیابــی و ظرف 96/9/27تا زمــان اجرای حکم برابر قرار داد في مابین به نفع خواهان صادر اهی
در این شعبه و پس از آن ظرف  ۲۰روز قابل تجدید نظر در محاکم شهرستان سنندج می باشد .
 ۳۰روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف  ۲۰روز قابل تجدید نظر در
محاکم شهرستان می باشد
دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۳۲۰۰۶۷۸شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان
سنندج تصمیم نهایی شــماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۳۲۰۱۰۰۸خواهان :موسسه اعتباری ملل با مدیریت
ســید امین جوادی با وکالت خانم زهرا حبیبی فرزند علی اکبر به نشــانی کرمانشاه  -کرمانشاه
 کرمانشــاه خیابان مصطفی امامی-کــوی زارعی پ ۳۶خوانــدگان .۱ :آقای بهروز صفریانیفرزند حیدر  .۲خانم عزیزه مرادی فرزند جلیل همگی به نشانی کردستان سنندج  -مجهول المكان
خواسته مطالبه وجه بابت  ..گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال
تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شورا و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی اینک در
وقت فوق العاده جلسه شورا بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.شعبه دوازدهم شورای حل
اختالف سنندج «رای شورا »
در خصــوص دعوای خواهان موسســه اعتباری ملل به نمایندگی خانــم زهرا حبیبی به طرفیت
خوانــدگان ردیف اول اقا بهروز صفریانی فرزند حيــدر ردیف دوم -۲خانم عزیزه مرادی فرزند
جلیل ردیف سوم به خواسته مطالبه مبلغ 76/083/694ریال بابت اصل تسهیالت به اضافه خسارات
تاخیر تادیه بر اســاس قــرارداد تا زمان اجرای حکم به نرخ عدرصد به انضمام کلیه خســارات
دادرســی از جمله هزینه دادرســی با این توضیح که خوانده ردیف اول آقای بهروز صفریانی به
موجب قرار داد شــماره 100000235614/388234تعاونی اعتبار عسکریه از وام استفاده نموده
و مقرر شــده که اصل و فرع بدهی را به صورت اقســاط متوالی پرداخت نماید و خوانده ردیف
دوم و سوم نیز تعهد مربوطه را به عنوان ضامن باز پرداخت آن را در سر رسید تضمین نموده
اند با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدامی نکرده لذا تقاضای
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 76/083/694ریال بابت اصل خواســته و 2/075/000ریال
بابت هزینه دادرسی  2/700/000ریال بابت حق الوکاله وکیل نموده اند خواندگان علی رغم ابالغ
نشر آگهی ماده  ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی در شعبه حضور نیافته و الیحه ای نیز تقدیم نداشته
اند لذاشــورا به اســتناد قرار داد فی مابین خواهان و خواندگان دعــوای خواهان را ثابت و وارد
دانســته و به استناد ماده ۱۹۸و۵۱۵و  ۵۲۲و ۳۰۳قانون آیین دادرسی مدنی و  ۴۰۳قانون تجارت
حکم به محکومیت خواندگان تضامنی به مبلغ 1/103ریال با نرخ  ۳۰درصد بعالوه عدرصد وجه
التزام به پرداخت مبلغ 76/083/694ریال بابت اصل خواسته 2/075/000ریال بابت هزینه دادرسی
و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت تا زمان اجرای حکم برابر قرار دادفی مابین
به نفع خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره نســبت به خواندگان غیابی و ظرف  ۲۰روز از
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از آن ظــرف  ۲۰روز قابل تجدید نظر در محاکم
شهرستان می باشد .

وي ادامه داد :اگرچه نظاميشــاعري افسانهســاز
و داستانپرداز اســت و در منظومههاي بيبديل
«خســرو شــيرين» و «ليلي و مجنون» از عشق
مجازي ســخن ميگويد اما عفت و پاکدامني و
تعالــي فکري وي به حدي بوده که در هيچ جاي
اين دو منظومه و هيچکدام از آثار ديگرش ،سخني
خالف ادب و عرف وجود ندارد .معاون سياســي
و امنيتي اســتاندار آذربايجان شــرقي اظهار کرد:
برگزاري چنين کنگرههايي بهمنظور گراميداشت
بزرگان علم و ادب سرزمينمان و در کنار آن توجه
به اتحاد و وحدت ملي و فراملي بسيار حائز اهميت
است.

پنجشنبه  24اسفند  26 1396جمادیالثانی 1439
 15مارس  2018شماره 2401

5

شهرستان

www.asre-iranian.ir

اخبار
رفع نوسانات آب شرب روستاي شالده
شهرستانشفت

مشکل آب شرب  50خانوار روستاي شالده
شهرســتان شفت برطرف شــد .مدير امور
آب و فاضالب روستايي شفت امروز گفت:
به منظور رفع نوســانات آب آشاميدني اين
خانوارها ،يکصد متر از لولههاي  125ميلي
متري اين روستا تعويض شد .فريد تقي مهر
افزود :بيش از  50ميليون ريال براي اجراي
اين طرح هزينه شد .به گفته وي؛ منبع تامين
آب شــرب روستاي شالده ،مجتمع آبرساني
تکرم است.
کاشت  32هزار مترمربع فضاي سبز در
قطبپتروشيميکشور

عمليات کاشت  32هزار مترمربع فضاي سبز
در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ،با حضور
مديران ســازمان منطقه ويژه و رئيس کل
حراست شرکت ملي صنايع پتروشيميآغاز
شد .مديرعامل و مسئولين سازمان منطقه
ويژه اقتصادي ،به مناسبت هفته منابع طبيعي،
با کاشــت چند اصله نهال ،عمليات اجرايي
توسعه فضاي سبز منطقه ويژه در سال 96
را آغاز کردند .مديرعامل سازمان منطقه ويژه
اقتصادي پتروشــيمي ،در اين مراسم ضمن
تقدير از خدمات نيروهاي تالشــگر فضاي
سبز که در طول ســال خصوصا در گرماي
تابستان خوزســتان براي زنده نگهداشتن
فضاي سبز منطقه تالش ميکنند ،گفت :در
محيطهاي صنعتي مثل منطقه ما تنها چيزي
که ميتواند فضا را مطبوع کند فضاي سبز و
طبيعت است .سيد اميد شهيدي نيا افزود :از
ابتداي تاسيس منطقه ويژه توجه به توسعه
فضاي سبز بخوبي دنبال شده و هم اکنون
نيز استمرار دارد .شهرداري منطقه بخوبي اين
سياست را دنبال ميکند و بايد در نظر داشت
که نگهداري اصولي و علمياين فضاهاي سبز
مهمتر و سخت تر خواهد بود .وي تاکيد کرد:
اگرچهمنطقهويژهاقتصاديپتروشيمينسبت
به ساير مناطق صنعتي از وضعيت مطلوبتري
برخوردار اســت اما تا رسيدن به يک نقطه
استاندارد و مطلوب فاصله داريم و براي اين
منظور هر ساله بايستي با برنامه ريزي سطح
فضاي سبز منطقه را افزايش دهيم.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600941:بدینوسیله به امیر افراسیابی تحسین بدهکارپرونده کالسه
9600491که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست همدان شناخته نگردیده است ابالغ میگردد که
برابر چک بین شما وسازمان نظام مهندسی همدان مبلغ 10/000/000ریال بدهکار میباشید که
برعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه
صادروبکالسه فوق دراین اجراءمطرح میباشد لذا طبق ماده18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد
رسمی بشما ابالغ میگردد ازتاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط
یک نوبت درروزنامه کثیرانتشارچاپ ومنتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام ودرغیر این صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه
شما تعقیب خواهد شد تاریخ انتشار 1396/12/23:رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان م الف
660
سالم علیکم با احترام بدینوسیله آقای جاوید نعمت الهی که فعال مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد
که آقای محمدرضا بیاتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما تقدیم که به کالسه
960560ثبت وبرای روزدوشنبه 97/2/3ســاعت18وقت رسیدگی تعیین گردیده،لذا مراتب جهت
تقاضای خواهان دراجرای مقررات ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب
یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیر اال نتشار محلی همدان درج میگردد خوانده میتواند ظرف
یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست وضمائم به حوزه 126واقع
درهمدان میدان بیمه کوچه مشکی مراجعه ودرروز وساعت مقرره فوق درجلسه رسیدگی حاضر
وهر گونه دفاعی دارد به عمل آورد واالشورا غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی صادرخواهد نمود
وچنانچه منبعدآگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود رئیس دبیر خانه حوزه 126
شوراهای حل اختالف شهرستان همدان م الف 659
ســام علیکم با احترام بدینوسیله آقای مهدی عافیتی رئوف که قبال مجهول المکان میباشد ابالغ
میگردد که آقای وحید رضایی اصف دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما تقدیم
که به کالسه 960792ثبت وبرای روز97/1/29ساعت 8/30وقت رسیدگی تعیین گردیده،لذا مراتب
جهت تقاضای خواهان دراجرای مقررات ماده73قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی
وانقالب یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی همدان درج میگردد خوانده میتواند
ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به حوزه119واقع
درانتهای کوچه مشکی مراجعه ودرروز وساعت مقرره فوق درجلسه رسیدگی حاضر وهرگونه
دفاعی داردبه عمل آورد واالشــورا غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی صادرخواهد نمودوچنانچه
منبعدآگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود .رئیس دبیرخانه حوزه119شوراهای
حل اختالف شهرستان همدان م الف 581
باســام احتراما عطف به پرونده کالســه 960805مطروحه درآن شــعبه موضوع دادخواســت
تقدیم خانم مرضیه غالمی حضانتا ازســوی فرزندش بنام نازنین زینب جاللی سرشت بطرفیت
آقای محســن جاللی سرشــت بخواســته مطالبه نفقه ازتاریخ 96/10/24لغایت اجرای حکم نظر
بااینکه قرارارجاع امربه کارشناســی صادرواینجانب نقی فالح بعنوان کارشناس انتخاب گردیده
ام کــه با حضوردردفتر حوزه 113ومطالعه پرونده ومالحظه ومداقــه دراوراق پرونده درتاریخ
1396/12/15با خوانده محترم با شماره همراه 09182913949تماس حاصل شد که نامبرده اظهار
داشــت ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان درامــد دارم وحاضرم حضانت فرزندم را به عهده بگیرم
علــی ایحال نظر به رعایت قانون مدنی وقانون حمایت خانواده که مقنن را مکلف به پرداخت نفقه
اقرارواجب النفقه اززمان مطالبه نموده است ونفقه اعم ازمسکن ،پوشاک،خوراک وسایر ضروریات
اولیه زندگی لذا ازطرفی نظر به تغیرشــاخص بهای کل قیمت کاال وخدمات ازسوی بانک مرکزی
نظریه خویش را به شــرح ذیل اعــام میدارم -1نفقه خواهان فرزند مشــترک بنام نازنین زینب
جاللی سرشت درســال 96ماهیانه مبلغ 18/000/000ریال تعیین میگردد  -2نفقه فرزندمشترک
درســال 97نیز 2/000/000ریال تعیین میشود که اززمان تقدیم دادخواست قابل محاسبه میباشد
کارشناس رسمی دادگستری –نقی فالح م الف 669
سالم علیکم با احترام بدینوسیله آقای آرش دبیری مهر که فعال مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد
که آقای پرویز فامیل بابایی دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما تقدیم که به کالسه
960878ح 114ثبت وبرای روز 97/2/5ساعت 10صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده،لذا مراتب جهت
تقاضای خواهان دراجرای مقررات ماده73قانون آئین دادرســی مدنی دادگاهای عمومی وانقالب
یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی درج میگردد خوانده میتواند ظرف یک ماه
ازتاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به حوزه 114واقع درمیدان
بیمه انتهای کوچه مشکی مراجعه ودرروز وساعت مقرره فوق درجلسه رسیدگی حاضر وهرگونه
دفاعی دارد به عمل آورد واالشورا غیابا رسیدگی وتضمیم مقتضی صادر خواهد نمود وچنانچه
منبعدآگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد شد رئیس دبیرخانه حوزه114شوراهای
حل اختالف شهرستان همدان م الف 674

