با حضور سعيدي كيا
انجام شد:

ح فاز
افتتا 
اول پروژه
احياء  500هکتار
ي سرخهحصا ر
اراض 
در قالب کشاورزي
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فاز اول و استخر ذخيره آب پروژه احياء  500هکتار از اراضي سرخه حصار پاکدشت با ظرفيت ۵۰۰
هزار متر مکعب با حضور رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي به بهره برداري رسيد.به گزارش مرکز
روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان،فاز اول و استخر ذخيره آب پروژه احياء  500هکتار
از اراضي سرخه حصار پاکدشت با ظرفيت  ۵۰۰هزار متر مکعب با حضور رئيس بنياد مستضعفان
انقالب اسالمي به بهره برداري رسيد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان
فاز اول و استخر ذخيره آب پروژه احياء  500هکتار از اراضي سرخه حصار پاکدشت با حضور محمد
سعيدي کيا رئيس بنياد مستضعفان بنياد و هيئت همراه به بهره برداري رسيد.فضل اله خدايي،
مدير عامل شرکت کشت و صنعت شهيد مطهري در خصوص بهره برداري از اين استخر گفت:
اين استخر خاکي با پوشش ژئوممبران و با ظرفيت  500هزار متر مکعب احداث شده است.خدايي
افزود :اين استخر به منظور تامين آب مورد نياز براي پروژه سرخه حصار پاکدشت توسط شرکت

اجتماعي

» خبر

کشت و صنعت شهيد مطهري احداث شده است .همچنين طرح آبرساني شامل خط انتقال آب از
سد ماملو به طول  ۳.۶کيلومتر ،کانال و حوضچه رسوب گير به حجم هزار مترمکعب ،ايستگاه پمپاژ
و فيلتراسيون و شبکه برق رساني  ۲۰کيلووات است.فاز اول و استخر ذخيره آب پروژه احياء 500
هکتار از اراضي سرخه حصار پاکدشت به بهره برداري رسيدگفتني است بنياد مستضعفان با هدف
کمک به توليد دانه هاي روغني و خودکفايي در توليد روغن خوراکي براي احداث  ۵هزار هکتار
باغ زيتون در استان هاي مستعد کشور اقدام کرده است.پروژه سرخه حصار پاکدشت در دو فاز،
شامل احداث  200هکتار باغ زيتون  ۱۵۰ ،هکتار باغ پسته و  ۱۵۰هکتار براي کشت گندم،کلزا
و ذرت علوفه اي مي باشد و پس از تکميل و بهره برداري به طور متوسط قابليت توليد  ۱۵۰۰تن
زيتون ۲۷۰ ،تن پسته ۴۴۵ ،تن گندم ۱۷۰۰ ،تن ذرت علوفه اي و  ۲۰تن کلزا را دارد .اين طرح
براي  ۸۶نفر به صورت تمام وقت اشتغال زايي مي کند.

ترکي خبر داد؛

ورود سازمان مديريت استان تهران
براي مقابله با ريزگردهاي تهران

»
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فرشيدي ؛

سردار رحيمي اعالم کرد؛

رسانههاي بيگانه روي فرهنگيان متمرکز شدند

سليمي خبر داد؛

آغاز طرح امداد و نجات ويژه اربعين از  ۲۱مهر
رئيس سازمان امداد و نجات ،از آغاز طرح امداد و نجات اربعين از  ۲۱مهر ۹۷
خبر داد و گفت :اين طرح تا  ۱۱آبان ادامه دارد.به گزارش مهر ،مرتضي سليمي
با اشاره به اين مطلب که طرح امداد و نجات ويژه راهپيمايي اربعين از  ۲۱مهر به
مدت  ۲۱روز تا  ۱۱آبان اجرا مي شود ،گفت :مدت زمان اجراي اين طرح نسبت
به سال قبل  ۶روز افزايش يافته است.وي با اشاره به اقدامات سازمان امداد و نجات
در ايام اربعين ،افزود :فعال سازي ستاد مرکزي در مرکز کنترل و هماهنگي عمليات
در (اي او سي) سازمان امداد و نجات ،هماهنگي براي ايجاد  ۴قرارگاه مرزي اربعين
حسيني در مرزهاي مهران ،شلمچه ،چذابه و خسروي ،استقرار نمايندگان سازمان
امداد و نجات در قرارگاه هاي پايانه مرزي مهران ،شلمچه ،چذابه و خسروي ،حضور
يک نفر به عنوان نماينده سازمان امداد و نجات در ستاد ملي اربعين حسيني
وزارت کشور ،اعزام و در حالت آماده نگهداشتن تجهيزات مورد نياز قرارگاه ها با
هماهنگي سازمان امداد و نجات ،استقرار  ۲۰دستگاه آمبوالنس آماده عمليات
در قرارگاه هاي مرزي ،استقرار  ۴دستگاه خودروي ارتباطات تيپ يک در قرارگاه
ها و استقرار  ۴فروند بالگرد در قرارگاه هاي مرزي خسروي ،مهران ،شلمچه و
چذابه در دستور کار قرار گرفته است.

دبيرکل کانون تربيت اسالمي گفت :بايد مسائل فرهنگ و
آموزش و پرورش را رصد کنيم زيرا اکنون رسانههاي بيگانه
مثل صداي آمريکا ،راديو زمانه و بي بي سي روي فرهنگيان
متمرکز شدند و اميدوارند که اينها به عنوان لشکر دشمن
عمل کنند.به گزارش فارس ،محمود فرشيدي دبيرکل
کانون تربيت اسالمي اظهار کرد :يک موسسه نظرسنجي
اعالم کرده است نفرت مردم منطقه از آمريکا بين  ۶۵تا
 ۹۶درصد است که در عربستان  ۶۵درصد مردم از آمريکا

پيگيري افتتاح  40کالنتري جديد

متنفرند ،در ترکيه  ۹۹درصد و در ايران نيز  ۸۶درصد است.
وي ادامه داد :بايد مسائل فرهنگ و آموزش و پرورش را
رصد کنيم زيرا اکنون رسانههاي بيگانه مثل صداي آمريکا،
راديو زمانه و بي بي سي روي فرهنگيان متمرکز شده اند
و اميدوارند که اينها به عنوان لشکر دشمن عمل کنند اما
به حمداهلل همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند تا به
حال بيشترين مقاومت را فرهنگيان داشتند.فرشيدي با
بيان اينکه اين رسانهها تالش ميکنند تا از سردمداران
تشکلهاي غيرقانوني به عنوان چهره تجليل کنند ،گفت:
به عنوان مثال شاهد هستيم از کساني که سابقه زندان
داشتند و در آموزش و پرورش هم در ردههاي پايين
بودند و معلم هم نبودند ،به عنوان الگو مطرح مي کنند.
وي افزود :يکي ديگر از کارهايي که انجام مي شود اين
است که هويت و رويکرد معلم از فرهنگي بودن به سياسي
ضد انقالب تبديل شود و تالش مي کنند معلم را به وادي
سياست آن هم مقابله با نظام بکشانند.

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينکه در
دوره آقاي افشاني شاهد حرکت رو به جلو و پيشرفت
و پويايي در شهر هستيم ،گفت :يکي از درخواست هاي
ما از مسئوالن در حوزه شهري پيگيري افتتاح
 40کالنتري جديد است .بيش از  10سال است که راه
اندازي کالنتري هاي جديد در تهران تصويب شده و
شهرداري تهران نيز در اين زمينه مسئوليت هايي براي
عهده دارد .در اين خصوص تاکنون جلسات بسياري با
حضور نمايندگان شهرداري ،استانداري و فرمانداري برگزار
شده که متاسفانه تاکنون نتيجه اي به همراه نداشته
است.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،سردار حسين
رحيمي افزود :البته در اين ميان همکاري با شهرداري
به شکل ويژه مورد توجه بود؛ چرا که از گذشته اين
نقل قول مطرح بود که همکاري بلديه و نظميه به طور
حتم عمران ،آبادي و رونق شهر را به همراه مي آورد.وي
با تاکيد بر ارتباط بسيار خوب شهرداري تهران با نيروي

سخنگوي سازمان غذا و دارو:

کمبودهاي دارويي نهايتا تا آبان
ادامه خواهد داشت

دبير شوراي عالي فضاي مجازي کشور گفت:مورد
تهاجم نظام غارتگري در فضاي مجازي هستيم.
ويبا بيان اينکه  ۹۵درصد مردم ايران از گوگل
استفاده ميکنند ،گفت :در حوزه پيام رسانها
تقريبا صد درصد مردم کابران اين فضا هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساري ،
سيدابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي
فضاي مجازي کشور در گردهمايي فرماندهان
بسيج سازمانهاي تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي در ساري گفت :براساس آمار جمعيت
شهرنشين به طور متوسط سه ساعت درگير
فضاي مجازي هستند.وي با بيان اينکه ضريب
نفوذ در دنيا و منابع اقتصادي کافي نداريم ،افزود:
در حال حاضر به دنبال ملي کردن پلتفرمهاي
فضاي مجازي هستيم تا از سلطه غربي فضاي
مجازي خارج شويم.دبير شوراي عالي فضاي
مجازي کشور گفت :رسانههاي فضاي مجازي
هم در توليد محتوا و هم در تعداد کاربران نياز
به فعاليت کاربران بسيجي دارد.فيروزآبادي با
بيان اينکه دنيا به زودي به سمت اقتصاد خدماتي

سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت :کمبودهاي دارويي نهايتا تا آبانماه ادامه
خواهد داشت.کيانوش جهانپور در گفت وگو با ايسنا منطقه اصفهان ،با بيان
اينکه قيمت اقالم دارويي در سامانه سازمان غذا و دارو اعالم عمومي ميشود،
اظهار کرد :افزايش قيمت دارو در آخرين قيمتگذاريها ،حداکثر  ۹/۷درصد
بوده که از تورم سال گذشته هم کمتر است.سخنگوي سازمان غذا و دارو علت
اين افزايش قيمت را هزينههاي جانبي عنوان کرد و گفت :بستهبندي شامل
ارز دولتي نميشود ،لذا بخشي از هزينهها براي شرکتهاي توليد کننده گرانتر
تمام خواهد شد و اين مسئله در افزايش قيمت هم در نظر گرفته شده و به
تدريج اعالم خواهد شد.جهانپور کمبود دارو را در همه جوامع امري عادي و
معمول خواند و ادامه داد :فهرست اقالم کمبودي متغير است و در بهترين
شرايط هم  ۲۵تا  ۳۰قلم کمبود دارو هميشه وجود داشته است ،با اين حال
کمبودهاي دارويي به صورت روزانه در سطح داروخانهها مورد رصد قرار ميگيرد
و اقالمي که موجودي کمتر از نياز دو تا سه ماه داشته باشند ،نسبت به "واردات
فوري" آنها در سريع ترين زمان ممکن اقدام ميشود.وي در مورد ليست انواع
داروهايي که در حال حاضر درگير کمبود هستند ،گفت :آمار سيار است و
امکان دارد دارويي امروز در ليست اقالم کمبودي باشد و روزهاي آينده از اين
ليست خارج شود و برعکس.

پيش ميرود ،گفت :شکل صنعت تغيير خواهد
کرد و اقتصاد کشاورزي و توليدي کاهش پيدا
خواهد کرد.وي با اشاره به اينکه جامعه به سمت
سالمندي پيش ميرود گفت :اقتصاد اشباع شده
است و براي جلوگيري از رکود و بيکاري دنيا
ناگريز به سمت اقتصاد خدماتي پيش ميرود.وي
افزود :ضروري است بسيج در مقابل روباتهايي

که توليد اليک و کامنت ميکنند فعال باشد و
جبهه انقالب را با توجه به عظمت ظرفيتهاي
انقالب بازيابي کنند.دبير شوراي عالي فضاي مجازي
کشور با اشاره به رواج ارز ديجيتال گفت :پشت
پرده پيامرسانها باوجود کارکردشان ،مجهول و
مبهم است.فيروزآبادي افزود :در فضاي مجازي
مورد تهاجم نظام غارتگري هستيم که به دنبال

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان تهران از ورود اين
سازمان با بهره گيري از فناوري جديد براي مقابله با ريزگردهاي
پايتخت خبر داد.نعمت اله ترکي در گفت و گو با ايسنا ،در تشريح
روند عملياتي شدن طرح پژوهشگاه ملي ژنتيک براي مقابله با
ريزگردهاي جنوب پايتخت گفت :سازمان مديريت وبرنامه ريزي
استان تهران براي مقابله با ريزگردها با استفاده از ظرفيت هاي
علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک طرح ويژه اي را تعريف
کرده است.وي افزود :جلسه اي براي بررسي طرح "تثبيت زيستي
خاک با هدف مهار ريزگردها" در تهران ميان سازمان مديريت
وبرنامه ريزي استان تهران و پژوهشگاه ملي ژنتيک برگزار شد و
براي اولين بار در سازمان مديريت و برنامه ريزي ،طرح پژوهشگاه
ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري براي مقابله با ريزگرد هاي
استان تهران عملياتي شد.

افشاني:

فقط استفساريه مجلس را درباره
بازنشستگي قبول ميکنم
انتظامي ادامه داد :به نيروي انتظامي ابالغ کردم که تمام
قد در خدمت شهرداري هاي مناطق باشند و در همين
راستا روزانه صدها ماموريت در کنار شهرداران مناطق و
معاونت هاي شهرداري انجام مي شود .فرمانده نيروي
انتظامي تهران بزرگ ،در نشست مشترک شهردار تهران
با فرماندهان نيروي انتظامي ،گفت :از ابتداي حضورم در
پليس ،بر ايجاد تعامل و هم افزايي اين ارگان با ساير
دستگاه ها تاکيد کرده ام.

فيروز آبادي:

مورد تهاجم نظام غارتگري در فضاي مجازي هستيم

خبر »

حکومت و بردگي ما است و اين رفتار طبيعي
آمريکا در حال حاضر است.وي گفت :فضايي که
محرمانهترين و خصوصيترين مسائل زندگي
انسان را بدون هيچ مسئوليتي منتشر ميکند،
تعريف آزادي در قانون اساسي را زيرسوال برده
است.وي با بيان اينکه رسانههاي فضاي مجازي
هم در توليد محتوا و هم در تعداد کاربران نياز
به فعاليت کاربران بسيجي دارد ،افزود:ضروري
است بسيج در مقابل رو رباتهايي که توليد اليک
و کامنت ميکنند فعال باشد و جبهه انقالب را
با توجه به عظمت ظرفيتهاي انقالب بازيابي
کنند.وي گفت:در هرجايي که ميتوانيد از توئيتر
و اينستاگرام گرفته تا درج کامنتهاي حمايتي،
حضور همه جانبه و پررنگ داشته باشيد و جبهه
انقالبي را تقويت کنيد.دبير شوراي عالي فضاي
مجازي کشور گفت :تقريبا صد درصد مردم ايران
کاربران فضاي مجازي و پيام رسان ها هستند،
بنابراين در حوزه اليه ارتباطي کشور با توجه
به بيگانه بودن اين پيام رسان ها در معرض
تهاجم هستيم.

افشاني  ،شهردار تهران با اشاره به اينکه هر پاسخي که مجلس به
استفساريه در مورد قانون منع به کارگيري بازنشستگان بدهد مورد
پذيرش است و بايد به آن تمکين کرد،گفت :بنده هيچ کانال تلگرامي
در فضاي مجازي ندارم.به گزارش تسنيم سيدمحمدعلي افشاني درباره
اظهارات مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس ،ديوان محاسبات و وزير
کشور درباره قانون منع به کارگيري بازنشستگان در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :ديوان محاسبات يک نظر دارد شوراي شهر يک نظر دارد ولي
ي است.وي تصريح کرد :هر پاسخي که
نهايتا مجلس مبناي تصميم گير 
مجلس به استفساريه بدهد مورد پذيرش است و بايد به آن تمکين کرد.
شهردار تهران ادامه داد :با توجه به اينکه قانون مرتبط با وزير کشور است
قاعدتاً وي آگاهترين فرد در اين حوزه است چون نهاتيا وزير کشور است
بر اساس نتيجه نهايي تصميم ميگيرد.

سردار مهري خبر داد؛

ضرورت نصب  ۶هزار دوربين
درجاده ها
رئيس پليس راهور ناجا ،گفت :سامانه هاي هوشمند نقش ويژه اي
درکاهش تخلفات و حوادث جاده اي دارند.به گزارش خبرگزاري مهر،تقي
مهري رئيس پليس راهور ناجا در خصوص ضرورت استفاده از تجهيزات
هوشمند و پيشرفته در جاده ها و معابر بين شهري ،گفت :در تمامي
دنيا براي کنترل رفت وآمدها و ترددها از سامانه هاي هوشمند استفاده
مي شود ،بنابراين اگر به دنبال کنترل رفتار رانندگان و در همين راستا
کاهش تخلفات درسطح جاده ها هستيم ،بايد سامانه هاي کنترلي
درسطح جاده ها افزايش پيدا کند؛ به ويژه سامانه هاي هوشمند که
نقش ويژه اي درکاهش تخلفات و حوادث جاده اي دارند.وي با اشاره
به اينکه در طي  3سال گذشته اقدامات موثر و قابل قبولي درخصوص
هوشمند سازي جاده ها توسط وزارت راه و شهرسازي انجام شده است،
افزود :خوشبختانه با عملکرد مناسب وزارت راه بيش از هزار و 800
دستگاه دوربين ثبت تخلف در سطح جاده ها نصب شده که بيش از
هزار و  300دوربين به بهره برداري رسيده است ،اميدواريم دوربين ها
در ساير جاده هاي کشور نصب شود.

آگهي تجديد مزايده عمومي

آگهي تجديد مناقصه عمومي

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/5259مورخه  96/11/7شوراي اسالمي شهر قرچك به منظور رفاه حال شهروندان،
نسبت به اجاره كافيشاپ به مساحت  110مترمربع واقع در پارك وليعصر منطقه سه از طريق تجديد مزايده عمومي براي مدت دو سال با
اجاره ماهيانه  7/000/000ريال به افراد حقيقي و حقوقي داراي صالحيت واگذار نمايد .متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ انشتار آگهي تا
پايان وقت اداري  97/08/14جهت دريافت اسناد تجديد مزايده به واحد امور قراردادها يا براي مطالعه به سايت  www.gharchak.irشماره
تلفن  02136151580الي  4تماس حاصل نمايند.
 -1دستگاه مزايدهگزار :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در تجديد مزايده :معادل  %5قيمت پيشنهادي به صورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب
 0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3مستاجر ميبايست نسبت به بازسازي كافيشاپ طبق برآورد اعالمي اقدام و هزينه آن را پس از تاييد شهرداري با مبلغ اجاره تهاتر نمايد.
 -4محل دريافت اسناد تجديد مزايده :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن
 4الي 021-36151580
 -5مهلت اخذ اسناد تجديد مزايده از مورخه  97/07/21لغايت  97/08/14و زمان تحويل پاكات پيشنهادات  97/07/21لغايت  97/08/14به
دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
 -6تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز دوشنبه مورخه  97/08/14راس ساعت  15در
محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -7به پيشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و كمتر از قيمت كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -9برندگان اول و دوم و سوم تجديد مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -10ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مزايده قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده تجديد مزايده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/7/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/28 :
د ت97/7/21 :

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/6557مورخه  96/12/18شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به
روكش آسفالت خيابانها و معابر و مناطق يك دو و سه شهر قرچك اقدام نمايد .متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ انشتار
آگهي تا پايان وقت اداري  97/08/20جهت دريافت اسناد تجديد مناقصه به واحد امور قراردادها يا براي مطالعه به سايت
 www.gharchak.irشماره تلفن  02136151580الي  4تماس حاصل نمايند.
 -1موضوع تجديد مناقصه :روكش آسفالت معابر مناطق سهگانه
 -2مبلغ برآورد آوليه  14/478/029/329ريال و سپرده شركت در تجديد مناقصه به مبلغ  730/000/000ريال به صورت ضمانتنامه
بانكي يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3تحويل و تسليم اسناد از تاريخ  97/07/21تا پايان وقت اداري  97/08/20است.
 -4محل تحويل اسناد دبيرخانه شهرداري قرچك و مدت قرارداد  6ماه است.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز يكشنبه مورخه  97/08/20راس
ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -7به پيشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8برندگان اول ،دوم و سوم تجديد مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده تجديد مناقصه
ميباشد.

نوبت اول

محسن خرمي شريف  -شهردار قرچك

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده8/697/97 :
وقت رسيدگي 97/8/22 :ساعت  9صبح
خواهان :بانك سينا با وكالت نگين متاني
خواندگان :علي عليزاده  -روحاهلل زاهدي رودپشتي  -عليرضا خدادي  -هر سه مجهولالمكان
خواسته :مطالبه طلب  108/500/000ريال با احتساب خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حقالوكاله
وكيل و خسارت تاخير تاديه بر مبناي  %24در سال بر مبناي مندرج در قرارداد
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه هشتم حل اختالف ارجاع
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهانم و دستور
دادگاه و و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم
رساند چنانچه بعدا ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه هشتم شوراي حل اختالف قائمشهر
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم جيران تاالري داراي شماره شناسنامه  5819810643شرح دادخواست به كالسه /1/322/97م از
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحومه نرگس محمدي
به شماره شناسنامه  5819808246در تاريخ  90/5/10در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ،ورثه
حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
رديف

نام و نام خانوادگي

كد ملي

صادره

اسم پدر

نسبت متوفي

1

مرتضي تاري

5819809571

ملكشاهي

اسمعيل

فرزند

2

جيران تاري

5819810643

ملكشاهي

اسمعيل

فرزند

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
علي پاشا صيادي  -رئيس شعبه اول مجتمع
تاريخ انتشار97/7/21 :
شوراي حل اختالف دادگستري ملكشاهي
د ش97/7/21 :

آگهي ابالغ مالحظه نظر كارشناس به آقايان  -1محسن رضائي  -2مجيد گودرزي
خواهان شركت رشد كار با مديريت منوچهر نظري با وكالت آقاي محسن الماسي دادخواستي به
طرفيت خواندگان آقايان  -1محسن رضايي  -2مجيد گودري به خواسته مطالبه طلب به مبلغ
 130/000/000ريال با احتساب كليه خسارات دادرسي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره
پرونده كالسه  9509980853500731شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان چرداول
ثبت شده است .با توجه به ارجاع امر به كارشناس و نيز وصول نظريه كارشناسي حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خواندگان
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان
ظرف يك هفته پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود،
نسبت به اخذ نظريه كارشناسي در اين دادگاه حاضر گردند.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي)  -شهرستان چرداول  -حيدر
نظري
آدرس :استان ايالم ،شهرستان چرداول ،جنب ميدان امام خميني(ره) ،تلفن 0843423020
حيدر نظري  -مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان چرداول
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي داود پروين داراي شماره شناسنامه  489به شرح دادخواست به كالسه  1042/97/5از اين
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فوزيه جمشيدزاده
به شماره شناسنامه  4500128093در تاريخ  1395/10/12در اقامتگاه دامي خود بدرود زندگي
گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1داود پروين فرزند اسد شش  616989890908متولد  1362فرزند متوفي
 -2افسانه پروين فرزند اسد شش  3329799684متولد  1357فرزند متوفي
 -3مريم پروين فرزند اسد شش  3320031295متولد  1369فرزند متوفي
 -4مهدي پروين فرزند اسد شش  3329910461متولد  1366فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به
شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان ايالم  -جميل شوهاني
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :

نوبت اول

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/28 :
خ ش97/7/21 :

محسن خرمي شريف  -شهردار قرچك

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده8/699/97 :
وقت رسيدگي 97/8/22 :ساعت  9/30صبح
خواهان :بانك سينا با وكالت نگين متاني
خوانده :عسگري اكبري خطير مجهولالمكان
خواسته :مطالبه طلب  66/500/000ريال با احتساب خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حقالوكاله
وكيل و خسارت تاخير تاديه بر مبناي  %33در سال بر مبناي مندرج در قرارداد
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه هشتم حل اختالف ارجاع
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهانم و دستور
دادگاه و و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم
رساند چنانچه بعدا ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه هشتم شوراي حل اختالف قائمشهر
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :
با توجه به اينكه خانم ساناز محمدنژاد فرزند نصرتاله به طرفيت آقاي آرش جاسمي فرزند رحمان
دادخواستي به خواسته طالق تقديم اين دادگاه نموده كه تحت كالسه  970312در اين دادگاه ثبت شده
است ،لذا حسب درخواست مدعي و دستور دادگاه وفق ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ
مجهولالمكان بودن خوانده (زوج) مراتب ابالغ وقت رسيدگي مورخ  1397/08/28ساعت  9/30با
موضوع طالق را يك نوبت آگهي انجام و نتيجه به همراه نسخهاي از روزنامه در تاريخ نشر آگهي به اين
مرجع قضايي ارسال گردد.
موضوع جلسه :استماع شهادت شهود عسر و حرج زوجه راجع به طالق
رئيس شعبه اول دادگاه خانواده ايالم  -شهابي
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :
آگهي احضار
آقاي عادل نوروزيان فرزند قربانعلي به كد ملي  4160127266متولد  1369/06/24به اتهام صدور چك
بالمحل و كالهبرداري در پرونده كالسه  970283شعبه نهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان
زنجان حسب شكايت آقاي علي احمدي بدينوسيله به نامبرده ابالغ ميگردد ظرف مهلت يك ماه از تاريخ
انتشار آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه بازپرسي حضور يابد در هنگام حضور ضامن معتبر
به همراه داشته باشد و همچنين وكيل نيز ميتواند داشته باشد .بديهي است در صورت عدم حضور با توجه
به محتويات پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه  9بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب زنجان  -بيگدلو
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :

دادنامه
به تاريخ  1397/07/01در وقت فوقالعاده پرونده كالسه  174/97/9شماره دادنامه 97/7/3-358
مرجع رسيدگي شوراي حل اختالف ايالم شعبه نهم
خواهان :آقاي سبزعلي بيگنظر فرزند پيرمراد به آدرس :ايالم  -جانبازان  -خ ملكالشعرا  -ك
شهيد سرآهنگ
خوانده :آقاي عليرضا زرگوشي فرزند جمعه به آدرس :ايالم  -نوروزآباد  -مسجد كوثر  -ك عليهم
خواسته :مطالبه طلب
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به
اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده/مقرر ،شورا با توجه به محتويات
پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد:
«راي شورا»
خواسته خواهان آقاي سبزعلي بيگنظر طي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي عليرضا درويشي تقاضاي،
مطالبه طلب به مبلغ  40000000ريال قرار به عنوان اصل خواسته ،مبلغ  748000ريال به عنوان هزينه
دادرسي و خسارت تاخير در تاديه ميباشد .نظر به اينكه خواهان به تصوير مصدق دو سفته به شمارههاي
خزانهداري كل  0144359و  0333429استناد نموده كه مصون از تعرض و تكذيب مانده است .بنابراين
شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقي و به استناد مواد  228 ،221 ،220 ،219قانون مدني و مواد
 522 ،519 ،515 ،198 ،194قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ
 40000000ريال به عنوان اصل خواسته ،مبلغ  748000ريال به عنوان هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه
از تاريخ تقديم دادخواست ( )1397/04/04لغايت زمان اجراي حكم كه محاسبه و اجراي آن بر عهده
اجراي احكام مدني بر مبناي تغيير شاخص ساالنه اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
ميباشد در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد .راي شورا غيابي محسوب و ظرف  20روز از تاريخ ابالغ
قابل واخواهي در اين شورا و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف مدت  20روز قابل تجديدنظرخواهي
در محاكم عمومي حقوقي شهرستان ايالم ميباشد.
تاريخ انتشار97/7/21 :
مهدي وليپور  -قاضي شعبه نهم
د ش97/7/21 :

شوراي حل اختالف شهرستان ايالم

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مرسل شعباني فرزند قنبرعلي
خواهان پستبانك زنجان با وكالت بهار نادري دادخواستي به طرفيت خواندگان معصومه حسيني و مرسل
شعباني به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  970344شعبه 1
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1397/08/23ساعت  12:30تعيين
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن
خوانده مرسل شعباني و درخواست وكيل خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميگردد تا خوانده مرسل شعباني ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان  -محمد بيات
تاريخ انتشار97/7/21 :
د ش97/7/21 :

