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آسفالت  85درصد از راهها
و معابر روستایی خوانسار
فرماندار خوانســار گفت :با تالش مسئوالن
بیش از  85درصد راههای روستایی و معابر
در روستاهایشهرستانآسفالت کاریشدهاست که
تحولــی در راه روســتایی خوانســار اســت .بــه گزارش
فــارس ،ســید حســن شــفعتی در حاشــیه افتتــاح
پروژههای راه روستایی «ویست» و «ارجنک» اظهار
کرد :بــه برکت ایــن نظام هر ســال آبادانی و پیشــرفت
شهرســتان خوانســار را شــاهد هســتیم .وی افــزود:
در دهــه فجر امســال  20پــروژه بــا اعتباری بالــغ بر 44
میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که عمدهترین آن
پروژههای عمرانی ،اقتصادی و خدماتی بوده است.
فرماندار خوانسار گفت :با تالش مسئوالن بیش از 85
درصــد راههــای روســتایی و معابــر در روســتاهای
شهرستان آسفالت کاری شده است که تحولی در راه
روســتایی خوانســار اســت .وی خاطرنشــان کــرد:
بــا اجــرای فــاز دوم عملیــات زیرســازی و آســفالت
روستای ارجنک ا کنون  95درصد راههای این روستا
آسفالتریزی شده است .شفعتی اذعان داشت :در
سال جاری 17هزار متر مربع زیرسازی و آسفالتکاری
و سه هزار و  150متر مربع جدولگذاری و کانیوگذاری
با صرف اعتبار  550میلیون تومان اعتبار با همکاری
بنیاد مســکن و بخشــداری در مــدت یک مــاه انجام
شده است .وی اضافه کرد:در سال جاری 110هزار متر
مربع در روستاهای بخش مرکزی خوانسار با مشارکت
بنیاد مسکن آسفالتریزی شده است؛ طی دو سال
اخیر در کل روســتاهای بخش مرکزی خوانســار 440
هزار مترمربع آسفالتکاریشدهاست.شفعتیادامه
داد :طی  9ماهه گذشته امسال در روستاهای بخش
مرکزی از محل اعتبــارت دهیاری یک میلیــارد و 500
میلیــون تومــان و از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی
با مشــارکت بنیاد مســکن بالغ بر یــک میلیــارد و 500
میلیون تومان در روستاهای بخش مرکزی خوانسار
پروژه طــرح هادی انجام شــد که در کل ســه میلیارد
تومــان در این روســتاها هزینه شــده اســت .وی ابراز
داشت :در روستای ویست  24هزار متر مربع آسفالت
معابــر و کانــال کشــی بــرای دفــع آبهای ســطحی،
 27هزار متــر مربع جدولگذاری و کانیوگــذاری و هزار
و 100متر مربع آسفالتکاری و جدولگذاری با اعتباری
بالغ بر 850میلیون تومان انجام شده است .در ادامه
حسین رضاقلیان بخشــدار مرکزی خوانسار در آیین
افتتاح خانــه عالم در روســتای «دوشــخراط» عنوان
داشت :ســاخت این خانه عالم در زمین به مساحت
 90متر مربع طی مدت یک سال با اعتبار  110میلیون
تومان به بهرهبرداری رسید؛ این خانه عالم به همت
خیریــن و دهیــاری و بخشــداری مرکــزی خوانســار
ســاخته شــده اســت .وی اضافــه کــرد :ا کنــون در
روســتاهای «رحمتآبــاد»« ،ویســت»« ،خمپیــچ»
و «دوشخراط» خانه عالم برای حضور امام جماعت
احداث شده است.

شهردار زرين شهر تا كيد كرد:

شهردار شاهينشهرخبرداد:

صنايعدستی،ظرفيتیبرایتوسعهزرينشهر

توسعهحملونقلعمومیدر شاهینشهر
همزمــان بــا ســالگرد پیــروزی
شــکوهمند انقــاب اســامی
ایران ،آییــن های افــزودن پنج دســتگاه
اتوبــوس جدیــد بــه نــاوگان اتوبوســرانی
شاهینشهروحومه ،کلنگزنیدوپروژه
عملیــات اجرایــی شــبکه جمــع آوری
فاضالب محله امام حســین (ع) و مرمت
و ایمن ســازی قنات های بلوار شهید صیاد شــیرازی برگزار
شــد .شــهردار شــاهین شــهر در این آیین ها گفت  :توسعه
بخــش حمــل و نقــل شــاهین شــهر یکــی از دغدغــه هــای
شــهرداری اســت و خوشــبختانه در این راســتا تعــداد پنج
دستگاهاتوبوسجدیدبهچرخهناوگانسازماناتوبوسرانی
شاهین شهربا اعتباری بالغ بر 25میلیارد ریال اضافه شد.
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عيســی بهمنــی افــزود :اتوبــوس هــای
خریداریشدهاز محلصرفهجوییهای
هزینه های مازاد تامین شده است .وی
اظهــار داشــت :یکــی از نیازهــای اصلــی
ســا کنان محلــه امــام حســین (ع) وجود
شــبکه فاض ـ ـ ــاب شهـ ـ ــری بـ ـ ــود کــه
خوشــبختانه با پیگیری هــای مدیریت
شهری به نتیجه رسید .وی اعتبار اولیه شبکه جمع آوری
فاضــاب محلــه امــام حســین(ع) را شــش میلیــارد و 600
میلیون ریال و طول شــبکه را حــدود  3700متر اعــام کرد.
بهمنیهمچنیناعتبار تخصیصیافتهبرایمرمتوایمن
سازی قنات بلوار شــهید صیاد شــیرازی را  12میلیارد و 500
میلیون ریال و طول آن را حدود 1000متر عنوان کرد.

شهردار زرين شهر گفت :امروزه
دیگــر تنهــا آثــار تاریخی وســیله
جــذب گردشــگر بــه کشــورهای در حــال
توســعه کــه بیشــتر دارای تمدنــی کهــن
هســتند ،نیســت بلکه همــراه آن صنایع
دستی با طرح و اصالت ویژه مطرح بوده
یهــای تاریخی
و مــی تواند مکمــل دیدن 
هرشهرباشد.ميثممحمدیدر حاشیهبازدیداز نمایشگاه
صنایعدستیبانواندر فرهنگسرایشهرداریزرینشهر
افزود :شهرســتان لنجان و به طبــع آن زرین شــهر به دلیل
مهاجرپذیر بــودن از حضــور اقــوام و آداب و رســوم مختلف
بهرهمند بوده و فرهنگ و هنر اصیل این شهر زبانزد خاص
و عام است و در صنایع دســتی و هنر های سنتی استعداد

و پتانسیل های خاصی دارند .وی با بیان
ع دستی بستری برای معرفی
اینکه صنای 
بهتر فرهنگ و هنر است ،ادامه داد :باید
توجــه داشــت صنایع دســتی پلــی میان
اقتصــاد و فرهنــگ اســت از ایــن رو بایــد
در مسیر توســعه آن گام برداشت؛ چرا که
با تحقق این مهم نه تنها به اشتغال زایی
و اقتصاد کمک کردهایم ،بلکه گام بلندی در جهت معرفی
فرهنگاصیلزرینشهربرداشتهایم.محمدیاضافه کرد:
ارتقای حوزه صنایع دستی ظرفیتی برای توسعه اقتصادی
زرین شــهر اســت و برگــزاری ایــن گونــه نمایشــگاهها قطعا
در معرفیصنایعدستیاینشهروجذبنیرویجوانبرای
فعالیت در این حوزه تاثیرگذار خواهد بود.
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شهردار سده لنجان:

نقشبانواندر برنامههایشهریپررنگترمیشود
شـهردار سـده لنجـان بـا ابـراز خرسـندی
از تالش بانوان شـهر سـده لنجان و کسـب
نتایـج درخشـان در عرصـه هـای مختلـف بـه ویـژه
حـوزه علـم و ورزش گفت :با توجه به اينکه سـتون
اصلـی یـک جامعـه خانـواده اسـت و بنیـان اهداف
زندگـی خانواده نیز توسـط زنان طرح ریزی می شـود
بنابرایـن مـی بایسـت تالش هـای زیـادی در راسـتای
موفقیـت بانـوان کـه نیمـی از جامعـه را تشـکیل
میدهند ،صورت گیرد.
ناظم الرعايا در نشســت هم اندیشــی بانــوان فرهیخته
و فعــال در عرصــه هــای فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
با مدیریت شــهری كه در شــهرداری ســده لنجان برگزار
شد ،با اشاره به شعار خود مبنی بر توسعه عدالت محور
تصریح کرد:از ابتدایتصدیبهعنوانشهردار اینشعار
را ســرلوحه کار خــود قــرار داده ام و در عمل ســعی کردم
به آن پایبند باشــم ،بنابراین ضمن توجه به کل شــهر،
پروژههایعمرانیرادر کنار پروژههایفرهنگیبااولویت
به بخش بانوان به صورت یکســان دیده ایم .وی ادامه
داد :ســعی داریم که شهرداری ســده لنجان در مباحث
عمرانی،فرهنگیواجتماعیپیشتازوسرآمدباشد.
شهردار ســده لنجان گفت :امروزه با توجه به مشکالت
مالــی شــهرداری هــا ،ایــن شــهرداری نیــز بــا دشــوراری

دادنامه
کالســه پرونده / 796/96شــماره دادنامــه 1050 :تاریــخ رســیدگی - 96/11/7:مرجع رســیدگی:
شــعبه  36شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهــان :حمید جمشــیدیان فرزند اصغر به نشــانی:
براآن شمالی روستای جوزدان نبش کوچه شــاهد  / 7خواندگان :نبی کاظمی خرم فرزند موسی
به نشانی :مجهول المکان /خواســته :مطالبه وجه چک  /گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این
شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونــی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شــورا
ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دادخواست حمید جمشیدیان به طرفیت نبی کاظمی خرم به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000
ریال وجه یک فقره چک  761451به عهده بانک کشاورزی شــعبه بازار نرگسیه ساری به انضمام
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت
وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و بــا توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه
 96/10/30و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارایه نگردیده فلذا با توجه به نظریه
مشــورتی اعضا شــورا به شــرح صورتجلســه مورخ  96/10/30و با احراز اشــتغال ذمــه ی خوانده و
استحصاب دین و مستندا به ماده  11قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310و311و 313از قانون
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشــخیص مصحلت نظام به مــاده  2قانون صدور چک و
مواد 198و519و 522قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به صورت تضامنی
به پرداخت مبلغ  50/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه نشر آ گهی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم براساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک
مرکزی و پرداخــت  155/000ریال هزینه دادرســی و نشــر آ گهی در حــق خواهان صــادر و اعالم می
گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل واخواهی در همین شــعبه می باشــد
و ظرف مدت بیســت روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظر در یکــی از محا کم حقوقی اصفهان می
باشد .م الف36137/
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونده / 792/96شــماره دادنامه 1026 :تاریخ رســیدگی - 96/10/30:مرجع رســیدگی:
شــعبه  36شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهــان :حمید جمشــیدیان فرزند اصغر به نشــانی:
براآن شــمالی روســتای جوزدان نبــش کوچه شــاهد  / 7خوانــده :انیســه زنجریــون اصفهانی به
نشــانی :مجهول المکان /خواســته :مطالبه وجه چک  /گردشــکار :پس از ارجاع پرونــده به این
شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونــی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شــورا
ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دادخواست حمید جمشــیدیان به طرفیت انیســه زنجریون اصفهانی به خواســته مطالبه مبلغ
 131/000/000ریال وجه دو فقــره چک  756255-756254عهده بانک حکمت ایرانیان شــعبه
شهید کشوری به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در
جلسه رسیدگی مورخه  96/10/27و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکــه از ناحیه خوانده دلیلی که
حکایــت از پرداخت وجه چک نمایــد ارایه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به
شرح صورتجلسه مورخ  96/10/27و با احراز اشتغال ذمه ی خوانده و استحصاب دین و مستندا
به ماده  11قانون شــوراهای حل اختــالف و مــواد 310و311و 313از قانون تجــارت و تبصره الحاقی
مصوب مجتمع تشــخیص مصحلت نظــام به مــاده  2قانون صدور چــک و مــواد 198و519و522
قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بــه محکومیت خوانــده به صــورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ
 131/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا
زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت در حق خواهان صادر
و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه
می باشد و ظرف مدت بیست روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظر در از محا کم حقوقی اصفهان
می باشد .م الف36133/
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  488-95شماره دادنامه  95/7/25-746مرجع رسیدگی :شعبه  31شورای حل
اختالف اصفهــان  /خواهان :ســید محســن خدایی نشــانی :اصفهــان  ،خ امام خمینــی بابوکان
روبروی بهداری پارسیان پالست  /خوانده :ستار محمدی عبده وندی نشانی :مجهول المکان/
خواســته :مطالبه وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره  95/2/17-283385بانک ســپه بــه مبلغ
 27/000/000ریال بیســت و هفت میلیون ریال /بــا عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی
اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتــی مبادرت به صــدور رای مــی نماید .رای
قاضی شــورای حــل اختــالف :در خصوص دعوی آقای ســید محســن خدایــی بطرفیت

در اجرای پروژه ها مواجه اســت که ســعی داریــم با کاهش
و صرفه جویی درهزینه ها و تعریف کدهای درآمدی جدید
این مســیر را احیا کنیــم .ا گر چه شــهرداری در حــال حاضر
به طــور مســتمر نســبت بــه اجــرای برنامــه هــای فرهنگی
از جمله برنامه های آموزشــی در فرهنگ ســرا و سالن گلزار
شــهدا بــا حداقــل هزینــه جهــت بــاال بــردن شــور و نشــاط
اجتماعی خانواده ها اقداماتی انجام داده اســت .درادامه
برنامه ،رئیس شورای اسالمی شهر سده لنجان نیز با اشاره
به الگوهای زنان ما در جامعه ،نظیــر حضرت فاطمه(س)

خوانده ســتار محمدی عبــده وندی به خواســت مطالبــه مبلــغ  27/000/000ریال وجــه چک به
شماره های  283385مورخ  95/2/17به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی ،با
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات
مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  310و  313قانون تجارت
و  522 ،519،515 ،198قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 27/000/000ریال بابت اصل خواسته و  2/890/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه قانونی و خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف  95/2/17تا تاریخ
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل
تجدید نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف36067/
شعبه  31شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونده  960866شــماره دادنامه  96/10/28-9609976794104257مرجع رســیدگی:
شــعبه  11شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :بانک قرض الحســنه رســالت ســهامی عام به
مدیریت عاملی و حق امضا آقای محمد حسین حسین زاده نشانی :اصفهان  ،خ چهارباغ خواجو
جنب خیابــان منوچهری نبــش بن بســت حکیم نظامی ســاختمان قرض الحســنه طبقه ســوم
 /وکیل -1 :آقای حســین محمدیــان  -2خانم نفیســه عرب زاده نشــانی :اصفهان خیابان شــیخ
صدوق شمالی ،ساختمان بانک تجارت ارغوان طبقه سوم واحد  / 18خوانده :یعقوب ابراهیمی
کیا فرزند علی نشــانی :مجهول المکان /خواســته :مطالبه مبلغ  44/000/000ریال وجه یک فقره
چک به شــماره  9407/131821عهده بانک ملی ایران به انضمام کلیه خســارات دادرسی اعم از
هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت وصول بدوا صدور قرار تامین
خواســته  /با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شــورای حل اختــالف :در خصوص دعوی
بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به مدیریت عاملی و حق امضا آقای محمد حسین حسین
زاده با وکالت آقای حســین محمدیان و خانم نفیســه عرب زاده به طرفیت یعقــوب ابراهیمی کیا
فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ  44/000/000ریال وجه چک به شماره های 9407/131821
مــورخ  96/6/22به عهده بانک ملــی به انضمام مطلق خســارات قانونی ،با توجــه به محتویات
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی
رغم ابالغ قانونی (نشــر آ گهی) در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحــه و دفاعیات
مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  310و  313قانون تجارت
و  522 ،519،515 ،198قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 44/000/000ریال بابت اصل خواسته و  1/695/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه قانونــی و هزینه درج آ گهی و خســارت تاخیــر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف
 96/6/22تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس
از اتمام مهلــت واخواهی ظرف بیســت روز قابــل تجدید نظر خواهــی در محا کــم عمومی حقوقی
اصفهان می باشد .م الف36081/
شعبه  11شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونده  /)950701( 1136/95مرجع رســیدگی :شــعبه  52شــورای حل اختــالف اصفهان
 /خواهــان :مرتضــی آ کوچکیان نشــانی :اصفهــان  ،خ بزرگمهر عالمــه امینی غربــی مجتمع نگین
طبقه  / 4خوانــدگان -1 :میثم جعفری فتح نشــانی :مجهول المکان  -2ســید هادی محمودی
نشانی:دلیجان رازی کوچه استخر امید آرایشگاه محمودی
خواسته :مطالبه مبلغ  15/000/000ریال بابت چک به شماره  9137/321235مورخ 94/11/20
به انضمام مطلق خســارات قانونی  /بــا عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شــورا
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دعوی مرتضی ا کوچکیان به طرفیت -1میثم جعفری فتح  -2سید هادی محمودی به خواسته
مطالبه مبلــغ  15/000/000ریال وجه چک به شــماره های  9137/321235مــورخ  94/11/20به
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی ،با توجه به محتویــات پرونده و بقای اصول
مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی عــدم پرداخت توســط بانک محــال علیه کــه ظهور در
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ
قانونی در جلسه رســیدگی حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی

و حضرت زینــب(س) ،آنهــا را اســوه حجاب ،صبــر و اخالق
اســامی عنوان کرد و گفت :با وجــود این گوهرهــای تابان
در تاریــخ اســام اســت کــه مــی بینیــم زنــان جامعــه مــا
در عرص ههــای مختلف ملــی و بین المللی چهــره مطلوبی
از اسالم به جهانیان عرضه می دارند .
حمید رضا ادیبی با بیان مسائل و مشکالت بانوان در عصر
حاضر،اذعانداشت:در گذشته کارهایمربوطبهخانواده
مختص زنان جامعه بود که با گذر از بخش سنتی به مدرن
شــاهد نقش آفرین آنان در عرصه هــای مختلف اجتماعی

هستیم که این بخش به انضمام توقعات سنتی ،فشار
مضاعفیرابرزنانواردمی کند .ویتشکیلاینجلسهرا
فرصتخوبیبرایتوجهبهحوزههایمختلففرهنگ،
اقتصاد ،خانواده ،سالمت ،ورزش و افزایش توانمندی
بانوان دانســت و پیشــنهاد داد :کمیته هایــی با حضور
بانوان فرهیخته و فعال در عرصه های مختلف تشکیل
ومشکالتاینبخشاز جامعهتوسطخودآنهادر قالب
تیم های مشــارکتی بررســی شــود؛ چرا که مســئله یابی
و طــرح مســئله توســط کســانی صــورت مــی گیــرد کــه
از نزدیک مشکل را لمس کرده اند ،بنابراین حل مسئله
از اینطریقنتیجهمطلوبیبههمراهدارد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :با نگاهــی کــه همکارانمان
در شــورای اســامی شــهر نســبت بــه جایــگاه بانــوان
شــهر دارند ایــن مــژده را می دهــم کــه بتوانیم پــروژه ها
و برنامههای خوبی را برای این قشر از جامعه به تصویب
برسانیم.
اديبــی گفت:اميــدوارم ایــن جلســه مقدمــه ای بــرای
هماندیشــی بانــوان فرهیختــه و فعــال در عرصــه های
فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی و انتقال تجــارب و طرح
مسائلومشکالتآناندر راستایاولویتبندیپروژهها
و برنامه هــای ویــژه بانــوان و در نظــر گرفتن تســهیالت
و بســته هـ ـ ــای حمایتــی بـ ـ ــرای ایـ ـ ــن قش ـ ــر از جامعه
باشد.

در مقام اعتراض نســبت بــه دعوی خواهــان از خود ابــراز و ارایه ننمــوده لذا دعــوی خواهان علیه
خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد  310و  313قانون تجارت و 522 ،519،515 ،198
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان تضامنی به پرداخت مبلغ 15/000/000
ریال بابت اصل خواســته و  515/000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آ گهی طبق تعرفه ی
قانونی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف  94/11/20تا تاریخ اجرای حکم
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صــادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهــی در همین مرجــع و ظــرف  20روز پــس از آن قانــون اعتــراض در محا کم عمومــی حقوقی
اصفهان می باشد .م الف36101/
شعبه  52شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده /960583شماره دادنامه - 96/10/26-9609976795703207 :مرجع رسیدگی:
شعبه  27شورای حل اختالف اصفهان
خواهان :فرشــته رفیعی به نشانی :ابتدای هشــت بهشت شــرقی جنب داروخانه دکتر عبداللهی
مجتمع بهار واحد  / 1خواندگان :مصطفی جابری به نشانی :مجهول المکان /خواسته :مطالبه
وجه چک  96/1/11-821249و  96/1/15-821242جمعا به مبلغ  1/885/000تومان به انضمام
مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه /گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را
اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست فرشته
رفیعی به طرفیت مصطفی جابری به خواسته مطالبه مبلغ  18/850/000ریال وجه دو فقره چک
 821242-821249به عهده بانک ملی شــیخ کلینی به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجــه چک از ناحیه بانک محال علیه و با
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه  96/10/19و عدم حضور خوانده در جلسه
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده
و ظهور در اشــتغال ذمــه وی دارد و نظر بــه اینکــه از ناحیه خوانــده دلیلی که حکایــت از پرداخت
وجه چــک نماید ارایــه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شــرح صورتجلســه
مورخ  96/10/19و با احراز اشتغال ذمه ی خوانده و اســتحصاب دین و مستندا به ماده  11قانون
شــوراهای حل اختالف و مــواد 310و311و 313از قانون تجــارت و تبصره الحاقــی مصوب مجتمع
تشخیص مصحلت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و519و 522قانون آیین دادرسی
مدنی حکم به محکومیت خوانــده و به پرداخت مبلــغ  18/850/000ریال بابت اصل خواســته و
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک  96/1/11و  96/1/15تا زمان اجرای حکم
براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت  325/620ریال هزینه دادرسی در حق
خواهان صــادر و اعالم می گــردد .رای صادره غیابــی و بمــدت  20روز پس از آن قابــل واخواهی در
همین شعبه می باشد و ظرف مدت بیست روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظر در محا کم حقوقی
اصفهان می باشد .م الف36089/
شعبه  27شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
پرونده کالســه  757/96شــماره دادنامه 96/11/10 -1088:مرجع رسیدگی :شــعبه  36شورای
حل اختالف اصفهان  /خواهــان :آقای حمید جمشــیدیان فرزند اصغر به نشــانی اصفهان براآن
شــمالی روســتای جوزدان نبش کوچه شــاهد  /7خوانده :آقای حسین ساعی نشــانی :مجهول
المکان  /خواســته :مطالبه مبلــغ  100/000/000ریال وجه یک فقره ســفته گردشــکار :با عنایت به
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل
مبادرت بصدور رای می نماید.
رای شورا :در خصوص دعوی حمید جمشیدیان بطرفیت آقای حسین ساعی بخواسته مطالبه
مبلغ  100/000/000ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره
خزانه داریکل ( 0923588سری/ن) به مبلغ  100/000/000ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه
دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به
عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارایه ننموده است .لذا دعوای خواهان
را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  519-515-198و  522ق آ
د م  ،خوانده را به پرداخت مبلغ  100/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  25/000بابت هزینه
دادرســی و  120/000ریال هزینه نشــر آ گهی و خســارت تاخیر تادیه قابل محاســبه در واحد اجرای
احکام از تاریخ  96/7/30در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدید نظر در محا کم
عمومی اصفهان می باشد .م الف36144 /
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه
مشــخصات محکوم له/محکــوم لهم :نــام و نــام خانوادگی :ســید محســن خدائی نام پدر :ســید

فراخوانجذبخبرنگار
روزنامــه اصفهــان زیبــا در نظــر دارد
از بیــن عالقــه منــدان بــه خبرنــگاری
در شهرســتان ه ـ ــای كاشــان ،خمینــی شــهر،
شــهرضا ،نجف آباد ،شــاهین شــهر ،فوالدشــهر،
مباركه ،لنجان ،زرین شــهر و گلپایگان ،خبرنگار
آزاد جذب کند .از ج ــمله شــرط های همکاری،
دارا بــودن سابق ــه ک ــار م ــطبوعاتی یــا آشــنایی
بــا حرفــه خبرنــگاری و س ـ ــكونت در منطقـ ــه
موردنظــر اســت .عالقــه مـن ــدان مــی توانن ـ ــد
برای كســب اطالعات بیشــتر و نحــوه همكاری،
همــه روزه به جــز ایــام تعطیــل در ســاعت اداری
با شــماره  03132218182داخلی ( 207منتشلو)
تماس بگیرند.
خبر

كوتاه

تکمیل رینگ های ترافیکی
شهر نجف آباد
شهردار نجف آباد با اشاره به ادامه سیاست
شهرداری در خصوص تکمیل رینگ های
ترافیکی شهر گفت :در همین راستا عملیات تعریض
و ســاماندهی خیابــان شــهدا حدفاصــل ۱۵خــرداد
تا آیت به طول پانصد و عرض ۲۵متــر با هزینه یک و
نیم میلیارد تومانی عملیاتی شده و طی آن اقداماتی
مانند سه هزار متر جدول گذاری ،سیصد و چهل متر
مکعــب بلــوک چینــی و تکمیل سیســتم روشــنایی
انجام گرفته است.
مســعود منتظــری از احداث بلــوار بســیج منطقه 5
بــه مســاحت هفت هــزار متــر مربــع و هزینه ســیصد
میلیــون تومانــی بــه عنــوان دیگــر اقــدام عمرانــی
ماههــای اخیــر نــام بــرد و بیــان داشــت :احــداث
خیابان محــدوده چهارشــنبه بازار قدیــم در همین
منطقه با مســاحت ۲۳هــزار متــر مربــع و هزینه یک
میلیــارد تومانی کــه بــا اقداماتی همچــون ۲۶۰۰متر
جدولگــذاری و بیش از هشــتصد متر اجــرای جوی
در کنار اجــرای تقاطــع شــریعتی و خاقانی بــا هزینه
ششــصد میلیون تومان از دیگــر اقدامــات قابل ذکر
محسوب می شوند.
وی گفــت :اولیــن فــاز احــداث کشــتارگاه صنعتــی
نجفآباد به عنوان بزرگ ترین مجموعه غرب استان
با هزینــه هشــت میلیــارد تومــان از محــل اعتبارات
عمرانــی دفتــر مقــام معظــــــم رهبـــــری ادامــه دارد
و همزمــان مراحــل مربــوط بــه مناقصــه دومیــن
فــاز آن بــا پیش بینــی اعتبــار ۱۲میلیــارد تومانــی نیز
در دستور کار قرار گرفته است.
فــاز دوم پــروژه کشــتارگاه شــامل خریــد تجهیــزات،
تکمیل ابنیــــه و تصفیـــــــه خــــانــــــه در کنـ ـــار نصــب
و تکمیــل زیرســاخت هــای الکتریکــی و مکانیکــی
است.

مصطفی نشانی :اصفهان خ امام خمینی خ بابوکان روبروی بهداری پارسیان پالست  /مشخصات
محکــوم علیه/محکوم علیهم :نــام و نام خانوادگی :محســن محمدی نشــانی :مجهــول المکان
 /محکــوم بــه :بموجب درخواســت اجــراي حکــم مربوطه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه
 9509976796100733محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال
بابت اصل خواســته و دو میلیون و چهارصد و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر
آ گهی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( )95/04/15تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت
نیم عشــر حق االجرا / .محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجراییه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا
به موقع اجرا گــذارد( .ماده  34قانون اجرای احــکام مدنی) -2ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به
بدهد-3 .مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت
همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات ااو از اشخاص ثالث و نیز
فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای
اعســار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضایی ارایه نمایــد و اال به درخواســت محکوم له
بازداشت می شود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی
دارد ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م .آو ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود0 .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارایه شــود آزادی محکوم علیــه از زندان منوط به
موافقیت محکوم له با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1ماده 3
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  .)1394م الف 36069 /شماره بایگانی  950386و 486/95
شعبه 31حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  / 960300شماره دادنامه / 96/11/10-9609976793403270 :مرجع رسیدگی:
شــعبه  4شــورای حل اختالف اصفهان /خواهان :خانم فرانک بویری نشانی :اصفهان خ حکیم
نظامی دفتر وکالت حمید بابایی جنب بانک پارسیان پ /1وکیل :حمید بابایی نشانی :اصفهان
چهارراه حکیم نظامی  /خوانده :بابک قنواتی نشانی :مجهول المکان /خواسته :مطالبه نفقه /
گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای تصحیحی :در خصوص دعــوی خانم فرانک بویری بــا وکالت حمید بابایی بــه طرفیت آقای
بابک قنواتی به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ  92/12/5لغایت صدور حکم علی الحساب
مقوم به ده میلیون ریال که منجر به صدور دادنامه به شماره  3232مورخ  96/11/8گردیده نظر
به اینکه در دادنامه خواسته مطالبه مهریه ذکر گردیده ولی خواسته مطالبه نفقه برده و اینکه در
دادنامه نام وکیل بابک قنواتی ذکر گردیده ولی نام وکیل حمید بابایی می باشد و اینکه در دادنامه
نام خوانده حمید بابایی ذکر گردیده ولی نام خوانده بابک قنواتی می باشد لذا دادنامه تصحیح
می شــود به اســتناد ماده  309ق آ د م اینکه خواســته مطالبه نفقه می باشــد و نام وکیل خواهان
حمید بابایی و نام خوانده بابک قنواتی می باشــد و قســمت دیگر دادنامه ثابت می باشد و ابالغ
دادنامه بدوی اصالحیه موجزی می باشد.
دادنامه :کالســه پرونده  960300شــماره دادنامه  / 96/11/8 -9609976793403232مرجع
رسیدگی :شعبه چهارم شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :فرانک بویری نشانی :اصفهان
خ حکیم نظامی دفتر وکالت حمید بابایی جنب بانک پارسیان پ  / 1وکیل :حمید بابایی نشانی:
اصفهان چهارراه حکیم نظامی  /خوانده:بابت قنواتی نشانی :مجهول المکان خواسته :مطالبه
مهریه  /گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی خانم فرانک بویری با وکالت آقای بابک قنواتی به
طرفیت آقای حمید بابایی به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ  92/12/5لغایت صدور حکم
علی الحساب مقوم به ده میلیون ریال ابتدا با احراز رابطه زوجیت به موجب فتوکپی مصدق سند
نکاحیه و مقوم به دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ  96/6/12خوانده با وصف ابالغ قانونی
در جلسه حضور نیافته و الیحه ای به شعبه ارایه ننموده است لذا شورا با توجه به نظر کارشناس
رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض مانده است و الیحه خواهان به شماره
 2710مورخ  96/10/25و با اســتناد بــه مــواد  1106و  1107ق م خوانده را به پرداخت مبلغ بیســت
میلیون تومان بابت نفقه زوجه از تاریخ  92/12/5لغایت ( 96/10/25تاریخ صدور حکم) محکوم
می نماید .رای صادره غیابی و در مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس
از آن ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر در محا کم خانواده می باشد .م الف35475 /
شعبه چهارم شورای حل اختالف اصفهان

