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اخبار کوتاه

سرنوشت نامعلوم کتب  ۷۰۰ساله ندوشن

نمایشگاه طال میزبان مردم نصفجهان میشود

گروه شهرستانها :دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت فلزات گرانبها،
طال و ســنگهای قیمتی در اصفهان برگزار میشود تا پل شهرستان را به مرکز
طراحی ،ســاخت و خدمات این صنعت تبدیل کند .این نمایشگاه طی روزهای
 24تا  29تیرماه امســال و به مدت شــش روز برپا خواهد شــد تا فعاالن حوزه
ســاخت و فروش طال ،فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی به ارائه توانمندیهای
خود بپردازند .در این نمایشگاه مشارکتکنندگانی از استانهای اصفهان ،تهران،
آذربایجان شرقی ،یزد ،خراســان رضوی ،فارس ،سمنان ،هرمزگان و اردبیل در
فضایی بالغ بر  8500مترمربع فضای نمایشــگاهی به ارائه آخرین دستاوردهای
خود در زمینه ماشینسازی و ابزارآالت ،مصنوعات طال ،جواهر و نقره ،سنگهای
تزئینی و تجهیزات و صنایع وابسته میپردازند .همچنین مراکز علمی و آموزشی
مرتبط نیز در این نمایشــگاه حضور دارند و باعث افزایش مرتبه علمی نمایشگاه
طالی اصفهان شــدهاند .یکی از اصلیترین ویژگیهای دوازدهمین نمایشــگاه
بینالمللــی صنعت فلزات گرانبها ،طال و ســنگهای قیمتــی اصفهان ،حضور
مســتقیم  10شــرکت ایتالیایی اســت که در فضایی بالغ بر  120مترمربع به
نمایــش محصوالت خود خواهند پرداخت .از جمله مهمترین برندهای ایتالیایی
که در نمایشــگاه طالی اصفهان حضور دارند میتوان به AFEMO، CIMO
SRL، FASTI INDUSTRIALE SPA، MAGIMEX ITALIA
و OROSTUDIO ITALY SRLاشــاره کرد .همچنین برندهای صالحی
ماشــین ایرانیان ،ایران تریدی ،افزار ماشین ،جواهریان وثوق ،اکسید ماد ،تندر
ماشــین و گالری هومن نیز از جمله برندهای داخلی حاضر در این نمایشگاه به
شمار میروند .این نمایشگاه که گالریهای تولیدکننده طال و جواهر بیشتری را
نسبت به دورههای پیشــین در خود جای داده ،با برگزاری همایش فرصتها و
چالشهای صنعت طال در اتاق بازرگانی اصفهان آغاز خواهد شــد و پس از آن
از ســاعت  16الی  22روزهای  24تا  29تیرماه در محل برپایی نمایشــگاههای
بینالمللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان ادامه خواهد یافت.

حملونقل ریلی ،اولویت نخست مدیریت شهری مشهد
رئیس شــورای اسالمی شهر مشــهد با بیان اینکه حملونقل ریلی ،اولویت
نخست مدیریت شهری است ،گفت :برای مدیریت شهری ،حملونقل ریلی اولویت
نخست است و از همینرو خطوط قطار شهری رو به گسترش و افزایش است.به
گزارش ایسنا« ،محمدرضا حیدری» در آئین رونمایی از تعمیر اساسی ناوگان خط
یک قطار شــهری مشهد اظهار کرد :یکی از علل شکست خوردن و ناکام ماندن
دشمنان ،اتکا به نیروی جوانان ایرانی است .ما میتوانیم در زمینههایی چون نانو
و انرژی هستهای و زمینههای مختلفی از متخصصین ،مهندسان ،دانشجویان و
دانشــگاهیان کمک و بهره بگیریم.وی افزود :در دنیای امروز دشمنان حاضر در
میدان برای زمین زدن و نمایش بی اعتباری و عدم توانایی دســت به هر کاری
میزنند .این جوانان ،کارکنان و مهندســان که به آرمانهای کشور و اعتقادات
قلبی خودشان پایبند بودند که میشود این پایبندی را در امتداد توانمندیها و
شجاعتهای سربازان و شهدای هشت سال دفاع مقدس دانست .رئیس شورای
اسالمی شهر مشهد ادامه داد :خلق نخستین ابتکارها ،فداکاریها و خالقیتها در
همان  8سال جنگ رخ داد .در حوزه حمل و نقل ریلی سرمایهگذاری سنگینی
صورت میگیرد.حیدری تشریح کرد :در کنار فعالیتهایی که حملونقل ریلی
قطار شهری و کارکردها ،آثار و پیامدهای مثبتی نظیر ایمنی به چشم میخورد،
رابطه مستقیمی بین ایمنی و استانداردهای کار وجود دارد .خارج شدن شماری
از خطوط از سیســتم حمل و نقل قطار شهری باعث به وجود آمدن مشکالت و
معضالتی میشــود .وی افزود :به غیر از صرفهجویی در هزینه ،مهمترین بخش
این کار توانمندی و غلبه مهندسان و کارکنان ما برای به انجام رساندن این پروژه
به ویژه در شــرایط تحریم است .این نقطه قوتی است چراکه میتوان به جوانان
اعتماد و تکیه کرد و اعتماد به نفس آنها را ارتقا داد .رئیس شورای اسالمی شهر
مشــهد یادآور شد :برای مدیریت شهری ،حملونقل ریلی اولویت اول است و از
همینرو خطوط قطار شهری رو به گسترش و در حال افزایش است.

اجرای  19پروژه بهداشتی درمانی در دورود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اجرای  ۱۹پروژه در دورود با اعتبار ۱۰
میلیارد تومان خبرداد.به گزارش ایسنا ،دکتر کوروش ساکی در مراسم کلنگزنی
بیمارستان فوق تخصصی  ۲۵۰تختخوابی گهر دورود با بیان اینکه احداث پروژه
 ۱۰۰هزار مترمربعی ســاخت مراکز بهداشتی درمانی در لرستان دستاورد طرح
تحول نظام سالمت بوده اســت ،افزود ۱۹ :پروژه در دورود با اعتبار  ۱۰میلیارد
تومان در دســت اجرا داریم.وی ادامه داد :این پروژهها شــامل مراکز اورژانس،
بهورزی ،جامع سالمت و خانه سالمت و  ...هستند.ساکی با بیان اینکه امیدواریم
تا پایان ســال این پروژهها به سرانجام برسند ،افزود :بیمارستان هفت تیر دورود
قدیمی و مستهلک است و با وجود جمعیت  150هزار نفری دورود نیاز به ایجاد
بیمارستان جدید ضروری است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد:
در بیمارستان هفت تیر بخش  ICUو اورژانس اضافه و عملیات اجرایی فاز دوم
اورژانس آن نیز شــروع شده است.وی بیان کرد :تاکنون  20میلیارد تومان برای
توسعه این بیمارســتان هزینه شده اما همچنان نیاز به ایجاد بیمارستان جدید
ضروری است.

اختصاص  8میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل بیمارستان  32تختخوابی بهمئی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
در مالقاتی که بــا مدیرکل منابع فیزیکی و مدیــرکل بودجه و پایش عملکرد
وزارت بهداشــت داشتیم تفاهمنامه تأمین  6میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل
بیمارســتان بهمئی در ســالجاری و  2میلیارد تومان برای سال  1398در نظر
گرفته شــد.به گزارش خبرنگار ایســنا«،امیناهلل بابویی» افزود :در این سفر که
مدیران بودجه و منابع فیزیکی دانشگاه نیز حضور داشتند ،در خصوص پپیشرفت
این پروژه ملی صحبتهایی مطرح و جهت تکمیل آن ،این بودجه در نظر گرفته
شد.وی تکمیل همه پروژههای عمرانی دانشگاه در تمام شهرستانهای استان را از
اولویتهای این معاونت برشمرد و افزود :با بازدید از این پروژهها و نظارت مستمر
تمام تالش خود را خواهیم کرد که پروژهها در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند
که در این موارد رایزنیها و پیگیریهای مناسبی هم با وزارت داشتهایم.سرپرست
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین اختصاص
مبلغ یک میلیــارد و 700میلیون تومان را جهت تکمیــل و خرید تجهیزات و
تأسیســات کلینیکهای دهدشت و گچســاران را از دیگر دست یافتههای این
ســفر عنوان کرد.بابویی یادآور شد :امید اســت با بهرهبرداری از بیمارستان 32
تختخوابی شهرســتان بهمئی از مراجعه و ایاب و ذهاب به سایر شهرستانهای
همجوار کاسته و بتوانیم خدمات مناسبی به مردم شریف این شهرستان در حوزه
سالمت ارائه دهیم.

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استانهای یزد
خوزستان ،لرستان و خراسان رضوی

کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در استانهای یزد ،خوزستان،
لرستان و خراسان رضوی برگزار شد.به گزارش «ایثار» ،غالمرضا طائبی مدیرکل
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور تیم کمیسیون
پزشــکی بنیاد بهمنظور بررســی پروندههای ماده  22و  26ایثارگران و خانواده
معظم شهدا در اســتان لرستان گفت :این کمیســیون در تاریخ  9تیرماه طی
 4جلسه فشــرده در شهرستان خرمآباد به پرونده  197نفر از متقاضیان گرامی
رسیدگی کرد.وی در خصوص برگزاری این کمیسیون در استان خراسان رضوی
نیز گفت :کمیسیون تعیین درصد استان خراسان رضوی با حضور تیم تخصصی
متشــکل از متخصص داخلی و چشــم ۲ ،متخصص اعصاب و روان و متخصص
 ENTو متخصص ارتوپدی و جراحی عمومی برگزار شد و تعداد  414نفر از این
عزیزان مورد ویزیت قرار گرفتند .همچنین  30نفر از جانبازان عزیز مدافع حرم
نیز در طول  2روز برگزاری این کمیسیون مورد ویزیت متخصصان قرار گرفتند.
مدیرکل کمیســیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد :اعضای تیم
کمیسیون پزشکی متشکل از متخصصین ،دبیر و کارشناسان این اداره کل برای
بررسی و ویزیت جانبازان استان یزد در تاریخ  14تیرماه به شهرستان یزد اعزام
شدند و طی برگزاری  ۴جلسه به بررسی و ویزیت  ۲۰۹نفر از جانبازان این استان
پرداختند.طائبی در پایان گفت :کمیسیون پزشکی تعیین درصد استان خوزستان
نیــز در روزهای  14و  15تیرماه با دعوت از متقاضیان و جانبازان تعیین درصد
مجدد و حق پرستاری موضوع ماده  ۲۶قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
در محل کمیســیون پزشکی اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران منطقه  ۲اهواز
برگزار شــد .این کمیســیون با حضور  7نفر از متخصصین ،دبیر و  2کارشناس
کمیسیون پزشکی تشکیل شد و  347نفر از متقاضیان بر اساس نوع مجروحیت
و بیماریهای غیرجنگی ،توسط متخصصین مربوطه ویزیت شدند.

ندوشن از کهنترین شهرهای ایران و بهرهمند از میراث
و آثار ارزشمندی است که از جمله آنها میتوان به قرآنهای
خطی  ۷۰۰ساله اشاره کرد اما نبود فضای مناسب ،این آثار
را به ســمت یزد روانه کرد .به گزارش مهر ،ندوشن یکی از
کهنترین و قدیمیترین شهرهای ایران به شمار میرود که
در فاصله  ۸۰کیلومتری از مرکز استان یزد و در شهرستان
میبد واقع شــده و جمعیت ساکن در آن به حدود  ۲هزار و
 ۵۰۰نفر میرســد .همانطور که از قدمت این شهر تاریخی
بر میآید ،آثــار و میراث تاریخی گرانبهایی در این منطقه
وجــود دارد که بافت تاریخی و منبر چوبی مســجد جامع
ندوشــن تنها بخشی از آنها به شــمار میرود .گرچه بافت
تاریخی ندوشــن با مشکالت ریز و درشت بسیاری دست و
پنجه نرم میکند و منبر چوبی  ۷۰۰ســاله نیز در فضایی
نامناســب و در معرض تعرض نگهداری میشــود که خود
نیاز به مجالی جداگانه برای بحث و بررســی دارد ،اما شاید
بتوان بافت تاریخی ندوشــن را یکی از بکرترین بافتهای
تاریخی کشور دانست .در کنار این آثار ،مردم ندوشن سالها
از گنجینههای عظیمی محافظــت کردند که از جمله آنها
میتوان به مجموعهای از کتابهای خطی  ۷۰۰ساله اشاره
کرد ،کتابهایی که سالها در انباری یک مسجد نگهداری
شد و تا مرز متالشی شــدن پیش رفت اما گزارش مهر در
ســال  ۸۸سبب شد تا این کتابها به مکان دیگری منتقل
شــود .گرچه نبود موزه و حتی یک فضای اســتاندارد برای
نگهداری این کتابها ســبب خروج این میــراث گرانبها
از ندوشــن شــد ،اما مردم دلخوش به این بودند که از این
گنجینه در فضایی مناسب نگهداری میشود.
اکنــون خبرها حاکی از آن اســت که ایــن کتابها در
گنجینه میراث فرهنگی یزد نگهداری میشوند اما از کم و
کیف نگهداری آنها خبری در دست نیست و مردم ندوشن
پس سالها اکنون پیگیر وضعیت این کتب هستند.
ماجرای این کتابها از این قرار بود که در گوشــهای از
انباری مسجد جامع ندوشن ،تعدادی کتاب خطی که همه
آنها کتاب قرآن بودند و حاشی ه نگاریهای آنها با طال نگاشته
شده بود ،در شــرایطی نامطلوب و غیراستاندارد نگهداری
میشــدند که این شــرایط ،کتابها را در معرض متالشی
شــدن قرار داده بود .این قرآنهــای خطی به اذعان برخی
کارشناســان قدمتی  ۷۰۰ســاله دارند و برای برخی از آنها
نمیتوان قیمتی تعیین کرد و ارزش برخی از آنها به چندین
میلیارد تومان میرسد.تا چند سال پیش ۱۴۵ ،نسخه خطی
توســط کارشناســان میراث فرهنگی مستندسازی شد و

کهنترین شهر ایران موزه ندارد

برای آنها شناسنامه صادر شــد اما نگهداری از آنها تا سال
 ۸۹ســاماندهی نشــد و نگهداری از این کتابهای ارزشمند
همانگونه که به آن اشاره شــد در انباری در گوشه مسجد
بدون حفاظ ویژهای صورت میگرفت تا چند ســال پیش،
 ۱۴۵نســخه خطی توســط کارشناســان میراث فرهنگی
مستندسازی شــدند و برای آنها عملیات صدور شناسنامه
و شــماره گذاری صورت گرفت اما نگهداری از آنها تا سال
 ۸۹ســاماندهی نشــد و نگهداری از این کتابهای ارزشمند
همانگونه که به آن اشاره شــد در انباری در گوشه مسجد
بدون حفاظ ویژهای صورت میگرفت.
برای به تماشــا گذاشــتن این قرآنهــای خطی نیز از
رحلهایی روی میزهایی در فضای مسجد استفاده میشد
و لمس این آثار توســط بازدیدکنندگان به راحتی صورت
میگرفت .این امر از آن حیث مورد انتقاد بود که کتب کامال
فرسوده و برگههای آنها در شرایط نامطلوبی قرار داشت و با
هر ورق زدن کتاب ،امکان متالشی شدن آن وجود داشت.
فضای نگهــداری از این کتب به انــدازهای نا امن بود و
میراث فرهنگی به اندازهای نســبت به آن بیتفاوت بود که
حتی تعداد زیادی از این کتابها سرقت شدند.
پس از بازدید جمعی از خبرنگاران در ســال  ۸۸از این
کتابها در سفر به شهر ندوشــن ،خبرگزاری مهر سلسله

گزارشهایی از وضعیت این کتب منتشــر کرد که این امر
سبب تا میراث فرهنگی برای انتقال این کتابها اقدام کند.
مقاومت مردم برای خروج کتب خطی از ندوشن ،سبب
شــد تا مسئوالن میراث فرهنگی یزد قول احداث یک موزه
و بازگردانــدن این کتب را بدهند و تا آن زمان ،قرار شــد
که این کتابهای ارزشمند در گنجینه میراث فرهنگی یزد
نگهداری شــود .اکنون حدود  ۱۰سال است که انتقال این
کتابها میگذرد اما هیچ خبری از احداث موزه نیســت و
حتی میراث فرهنگی سایر آثار تاریخی این شهر را نیز نادیده
گرفته و توجهی به آن ندارد.
برخی مردم ندوشن این روزها پیگیر وضعیت کتابها به
عنوان میراث شهر خود هستند اما خبری جز نگهداری آنها در
گنجینه میراث فرهنگی یزد نمیشوند اما برخی کارشناسان
میراث فرهنگی ،مکان نگهداری این کتب را حتی در شرایط
فعلی نیز ،غیراســتاندارد میدانند .مردم ندوشن این روزها
در کنار همه دغدغههای اقتصادی خویش ،وعده مسئوالن
برای احداث مــوزه را فراموش نکردهاند و با مراجعات مکرر
به بخشداری ،خواستار احداث موزه و بازگرداندن کتابها به
ندوشن و فراهم آوردن شرایط مساعد برای نگهداری از منبر
چوبی قدیمی و دیگر آثار تاریخی این شهر شدهاند.
تــاش خبرنگار مهر بــرای برقراری ارتبــاط با میراث

فرهنگی استان یزد بینتیجه ماند و برخی کارشناسان میراث
فرهنگی نیز از وضعیت و سرنوشت کتابها بیاطالع بودند.
بخشداری ندوشن اکنون تنها مرجعی است که مردم به
آن مراجعه کرده و درخواســتهای خــود را در این زمینه
مطرح میکنند .بخشــدار ندوشن در این زمینه به خبرنگار
مهر گفت :ندوشن با وجود اهمیت و جایگاهی که در میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی دارد ،متاسفانه از وجود
نمایندگــی اداره میراث فرهنگی بیبهره اســت و این امر
مشــکالت بسیاری را در این منطقه تاریخی به وجود آورده
است .سید بهروز موسوی عنوان کرد :این بیتوجهی سبب
شــد تا بســیاری از بناهای تاریخی و قدیمی آن به سمت
ویرانی و نابودی برود و مردم نیز مرجعی به جز بخشــداری
برای مراجعه به منظور رسیدگی به این وضعیت ندارند.برای
ساختمان موزه ندوشــن ،یکی از خانههای قدیمی و بسیار
زیبا و ارزشــمند در بافت تاریخی در نظر گرفته شــده که
امیدواریــم با اختصاص  ۲میلیارد ریــال ،فضای فیزیکی و
فرآیند بازسازی آن به سرانجام برسد
وی در مورد کتابهای خطی گفت :در ندوشــن کتب و
قرآنهای خطی که برخی از آنها با آب طال نگاشته شده بود،
وجود داشت اما به به دلیل نبود موزه و مکان مناسب برای
نگهداری ،به مرکز استان و اداره کل میراث فرهنگی استان
انتقال داده شــد که انتظار میرود این میراث ارزشمند به
نحوی شایسته و مطلوب مراقبت و پاسداری شود.
موســوی خاطرنشان کرد :در این مدت نیز پیگیریهای
بسیاری برای تکمیل ،تجهیز و راهاندازی موزه ندوشن شده
که امیدواریم در سال جاری این مهم با حمایت فرماندار میبد
و اهتمام اداره میراث فرهنگی شهرســتان میبد به سرانجام
برســد .بخشدار ندوشــن عنوان کرد :برای ساختمان موزه
ندوشن ،یکی از خانههای قدیمی و بسیار زیبا و ارزشمند در
بافت تاریخی در نظر گرفته شده که امیدواریم با اختصاص
 ۲میلیــارد ریال ،فضای فیزیکی و فرآیند بازســازی آن به
سرانجام برســد .وی افزود :ندوشن با توجه به غنای میراث
فرهنگی و گردشــگری آن ،پتانسیل تبدیل شدن به مرکز
مهم جذب گردشگر و توریست را دارد که در صورت تکمیل
جاده ورزنه ـ ندوشــن ،این مهم تقویت و زمینه اشــتغال و
رونق اقتصادی در خور توجهی فراهم خواهد شد.
امید مــیرود پیگیریهای مردم ندوشــن برای اطالع
از وضعیت کتب خطی و بازگرداندن آن به ندوشــن نیز به
ســرانجام برسد و مسئوالن میراث فرهنگی ،پاسخی دلگرم
کننده برای مردم این منطقه داشته باشند.

یک بام و دو هوای شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در پارک ملی «خبر»
در حالی که مدیرکل دامپزشــکی استان کرمان معتقد است از هفته گذشته
تاکنون مورد جدیدی از تلفات ناشی از شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در
پارک ملی «خبر» در دامها به دامپزشکی گزارش نشده ،مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان کرمان از شیوع دوباره این بیماری در منطقه خبر داد و اظهار کرد:
متاسفانه از روز گذشته (سهشــنبه  19تیرماه) بیماری طاعون نشخوارکنندگان
در منطقه دوباره مشــاهده شده است« .حسین رشــیدی» مدیرکل دامپزشکی
اســتان کرمان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،در خصوص شیوع بیماری طاعون
نشخوارکنندگان در پارک ملی «خبر» گفت :اوایل تیرماه سالجاری ،تلفات حیات
وحش در پارک ملی «خبر» توسط محیطبانان گزارش شد .وی ادامه داد :بالفاصله
پس از اعالم این گزارش ،تیمهای امنیت و بررسی بیماریهای دام به منطقه اعزام
شدند که حدود شش راس الشه دام در منطقه «روچون» مشاهده شد اما به علت
گندیده بودن الشهها امکان کالبد شکافی از همه الشهها وجود نداشت و تنها در
یکی از الشهها امکان کالبد شکافی بود که آزمایشگاه پس از کالبد شکافی وجود
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک( )pprرا تائید کرد .مدیرکل دامپزشکی
استان کرمان این بیماری را یک بیماری مشترک بین انسان و دام ندانست و عنوان
کرد :بیماری نشــخوارکنندگان کوچک هیچ مشکلی برای انسان ایجاد نمیکند.
وی به تاریخچه شــیوع این بیماری اشــاره و اظهار کرد :این بیماری به صورت
بومی از ســال  1373در دامهای کشــور گزارش شده و تنها گوسفند و بز به این
بیماری مبتال میشــوند .به همین علت همه ســاله در مناطقی که این بیماری
گزارش شــود ،واکسیناسیون انجام میشــود .رشیدی با تاکید بر اینکه دامی که
این واکســن را دریافت میکند تا پایان عمــر از این بیماری مصون خواهد ماند،
افزود :به علت حساسیت این موضوع هر ساله گوسفند و بز که در حاشیه حیات
وحش پارک ملی «خبر» که شــامل مناطق بافت و ارزوئیه است ،واکسیناسیون
 ptrدریافت میکنند و در سالهای اخیر موردی در دامهای اهلی منطقه مشاهده
ل جاری و افزایش ورود
نشده است .وی بیان کرد :باتوجه به خشکسالی شدید سا 
دام عشــایری به مناطق ییالق اســتان از جمله بخش «خبر» ،سبب شده شیوع
این گونه بیماریها نگران کننده شــود زیرا تراکم دام در منطقه یک عامل خطر

سرنوشت نامعلوم
پروژه قطار سریعالسیر اصفهان-تهران
رییس اتاق بازرگانی اصفهان متاسفانه ساالنه میلیونها دالر از منابع انسانی
خود را از دســت میدهیم ،گفت :متاســفانه سرنوشت پروژه قطار سریع السیر
اصفهان-تهران نامعلوم است .به گزارش خبرنگار ایسنا ،عبدالوهاب سهلآبادی
در جلســه شورای اداری اســتان اصفهان ،با بیان اینکه قرار بود امروز رونمایی
برند گردشگری اصفهان در اتاق بازرگانی با حضور معاون اول انجام شود ،اظهار
کرد :قرار بود کارشــناس ما در خصوص برند اصفهان توضیح دهد ،متاسفانه به
دلیل کمبود وقت این اتفاق نیفتاد و حتی وقت اجازه ارائه داده نشد .وی با بیان
اینکه برند گردشگری اصفهان طی  6سال گذشته در کمیسیون گردشگری اتاق
اصفهان مورد مطالعه و طراحی قرار گرفت ،گفت :متاســفانه رئیس جمهور در
سفرانتخاباتی خود به اصفهان وعده جاری شدن زایندهرود را داد که هیچ کدام
از این قولها محقق نشد و دلیل آن را هم عنوان نمیکنند .رئیس اتاق بازرگانی
اصفهان با تاکید بر اینکه زایندهرود به عنوان یکی از زیرساختهای اصفهان ،امروز
جاری نیســت ،افزود :اگر ادبا و عرفا مدتی از عمر خود را در اصفهان گذراندند،
به دلیل جاری بودن زایندهرود بود .وی از معاون اول رییس جمهور خواســت تا
وعده غیر عملیاتی ندهد ،در خصوص معطل ماندن قطار سریعالســیر اصفهان-
تهران گفت :تنها  20دقیقه زمان برای توجیه پروژه به ما بدهید .متاســفانه این
طرح قرار بود ابتدا با ســرعت  300کیلومتر اجرایی شود که سرعت آن به 250
کیلومتر کاهش یافت و امروز نیز سرنوشت آن نامعلوم است .وی با انتقاد بر اینکه
متاسفانه ســاالنه میلیون دالر از منابع انسانی خود را از دست میدهیم ،افزود:
متاسفانه امروز چند هزار نفر در نوبت خروج از کشور و اقامت در کانادا هستند،
اما نباید با وجود مدیران الیق ،مردم احســاس نارضایتی کرده و کشور را ترک
کنند .سهلآبادی با اشــاره به کاهش سن امید به زندگی در تهران از  70سال
به  50ســال ،خاطرنشان کرد :مشاهده کنید چقدر رانت برای برخی ایجاد شده
اســت و برای گرفتن یک کد  14رقمی یک جوان اصفهانی که با اســتارتآپ
تبدیل به صادرکننده نمونه شــده بود در صف  500نفری قرار گرفته است .وی
در خصوص افزایش رانت در کشور به خصوص از ابتدای امسال تاکنون ،تصریح
کرد :اگر جلوی فساد گرفته نشود ،مردم آسیب میبینند ،متاسفانه مردم اصفهان
از شرایط امروز خسته شده اند در حالیکه به حمایت نیاز دارند.
در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان
اینکه مطابق آمارهای شــاخص ملی ،اصفهــان در بخشهای مختلف رتبههای
برتر کشــور را دارد ،اظهار کرد :این آمارها گویای این اســت که اوضاع اصفهان
خوب اســت ،اما علیرغم این زیرساخت ،نرخ بیکاری استان  2.3درصد بیشتر از
کشور است .محمدعلی شجاعی افزود :از جمله دغدغههای مهم استاندار اصفهان
موضوع آب و همچنین رفع مشــکل بروکراسی اداری بود .وی با تاکید بر اینکه
امروز بروکراسی ســنگین اداری در اصفهان شکسته شده است ،گفت :با ایجاد
پرتال سرمایه گذاری اصفهان ،مجوزهای الزم برای سرمایهگذاری در مدت چند
دقیقه صادر میشود .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت :به
زودی تمامی پروژههای استان را با مجوز در اختیار سرمایهگذار قرار خواهیم داد.

برای انتشار بیماریها محسوب میشود .مدیرکل دامپزشکی استان کرمان اظهار
کرد :بــا توجه به اهمیت موضوع اکیپهای بیماری یاب دامپزشــکی و مراقبت
از بیماریها ،در منطقــه مذکور روزانه حضور پیدا کنند ،ضمن آنکه توصیههای
بهداشــتی به اداره کل محیط زیست استان انجام شده و مواد ضد عفونی کننده
برای ضد عفونی آبشخورهای حیات وحش در اختیار این نهاد قرار داده شده است.
وی خاطرنشان کرد :خوشبختانه از هفته گذشته تاکنون مورد جدیدی از تلفات
به دامپزشکی گزارش نشده است .اما «رضا جزینیزاده» مدیر کل حفاظت محیط
زیســت استان کرمان درباره آخرین وضعیت بیماری طاعون نشخوارکنندگان به
ایسنا گفت :با توجه به تالشهای گستردهای که توسط اداره کل حفاظت محیط
زیست طی چند روز گذشته و بدون کمکهای استانی مخصوصا مدیریت بحران
استان ،انجام شد ،منطقه پایش و تا روز گذشته بیماری کنترل شد .وی از شیوع
دوباره این بیماری در منطقه خبر داد و اظهار کرد :متاسفانه از روز گذشته بیماری
طاعون نشــخوارکنندگان در منطقه دوباره شیوع پیدا کرده است ،لذا الزم است
که مدیریت بحران استان به کمک محیط زیست بیاید زیرا اگر مدیریت بحران به
موقع اقدام نکند ،هزینههای بیشتری به بدنه دولت تحمیل خواهد کرد .مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان کرمان پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و عنوان
کرد :ســاعات اولیه و روزهای اولیه شــیوع بیماری ،ساعات و روزهای طالیی نام
دارند که اگر در این روزها اقدامات الزم صورت نگیرد ،هزینههای زیادی به استان
تحمیل خواهد شد.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان محمد یزدی و قنبر علی یزدی
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می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 36969منشی دادگاه حقوقی شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
دادنامه

پرونده کالسه  9609982161600814شعبه  80دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره خواهان:
آقای حسنعلی شهیدی فرزند علی به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران صادقیه جنب ا یستگاه طرشت ک رئیسی پ19
خوانده  :آقای محسن خدابنده به نشانی تهران خ ستارخان خ برادران توکلی کوچه خامنه پ 70واحد  6خواسته :استرداد سند (مالی)
گردشکار :خو اهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و
جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسنعلی شهیدی به طرفیت آقای محسن خدابنده
به خواسته استرداد اسناد و مدارک مربوط به مبایعه نامه عادی شماره  1345مورخ  87/9/5شامل دفترچه قرارداد شهرکهای صنعتی به
شماره  414 -448و الشه چک شماره  8946750عهده بانک ملی با احتساب خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره
 1354و دادنامه شماره  91/0200مورخ  91/3/7صادره از این دادگاه با این توضیح که به موجب دادنامه شماره صدر الذکر حکم به ا بطال
معامله منعقده فی مابین صادر گردیده است لیکن به رغم قطعیت دادنامه خوانده از استرداد مدارک مربوط به آن امتناع می نماید خوانده
به رغم ابالغ مراتب حضور نیافته و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق و احراز ابطال معامله به موجب
حکم قطعی این دادگاه و مسئولیت خوانده در قبال خواهان مبنی بر استرداد مدارک ایشان دعوی مطروحه را به طرفیت خوانده وارد و
ثابت دانسته و مستندا به ماده  1257قانون مدنی  198و  519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مدارک
خواهان شامل دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی به شماره  414 -448و یک فقره چک به شماره  894675عهده بانک ملی با احتساب
خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و ا عالم می نمایند .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و
ظرف  20روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

 36950رئیس شعبه  80دادگاه عمومی حقوقی تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی چراغی فرزند

خواهان آقای  /خانم صندوق کارافرینی امید دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی چراغی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609980227700924شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/06/25ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 36952منشی دادگاه حقوقی شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  /خانم شبنم صباحی کوچکسرائی فرزند
محمد

خواهان بانک صادرات دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شبنم صباحی کوچکسرائی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709980227700073شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1397/05/30ساعت  10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 36954منشی دادگاه حقوقی شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  /خانم اطمه جواهری  -غالمرضا جواهری
– شکوه ُمشکی  -حمیدرضا جواهری – راضیه جواهری  -مریم جواهری

خواهان آقای محمد زاهدی فر  -محمدرضا صغیرا دادخواستی به طرفیت خوانده خانم اطمه جواهری – غالمرضا جواهری  -شکوه
ُمشکی – حمیدرضا جواهری  -راضیه جواهری  -مریم جواهری به خواسته خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9709980227700076شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/05/16ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 36959منشی دادگاه حقوقی شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139660301059003470/92/159مورخ  96/12/21هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای ســلیمان نصیر پور فرزند بهرام فرزند محمد به شماره شناسنامه 18صادره از سراب به شماره ملی
 1652787291نسبت به  6دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  92متر مربع به پالک  23215فرعی از
46اصلی مفروز و مجزا شده در قسمتی از پال ک  17فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد بخش  12تهران
خریداری از مالک رسمی ،سید رضا میر شریفی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  ۲ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم
نموده و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد.م/الف 666
تاریخ انتشار نوبت اول- 1397/04/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/04/21 :
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهرسادات حسینی

وی ضمن قدردانی از حساســیت سرپرست استانداری کرمان به این موضوع
تصریح کرد :سرپرســت اســتانداری کرمان دســتورات الزم را صــادر کرد ه که
امیدواریم دســتورات وی اجرایی شــود و برای جلوگیری از خطر نابودی حیات
وحش و دام اهلی ،اقدام بهموقع انجام گیرد.
جزینیزاده از مذاکرات این ســازمان با مدیریت بحران استان سخن به میان
آورد و مطرح کرد :ضمن تماسهای مکرر با مدیریت بحران ،چندین نامه نیز برای
آنها ارسال کردهایم که امیدواریم هرچه زودتر اهمیت این موضوع روشن شود تا از
بحرانی که احتماال در آینده نزدیک بوجود خواهد آمد ،جلوگیری شود.
وی به علل انتقال این بیماری به حیاتوحش اشــاره کرد و ادامه داد :با توجه
به رصد و پایش و کنترلهای انجام شده ،حیات وحش ما پاک بوده و انتقال این
بیماری از طریق دامهای اهلی که واکسیناســیون نشدهاند یا از طریق دام قاچاق
بوده است ،همچنین خشکسالی بر تشدید این بیماری میافزاید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان حیات وحش استان را نماد تنوع
زیستی کشور دانست و به ایسنا گفت :استان کرمان بهترین ویترین تنوع زیستی
کشور را در خود جای داده و همانند عضوی از خانواده ما محسوب میشود و همه
در قبال این ذخایر ارزشمند مسئولیم ،لذا باید آگاهی خود را در قبال مسئولیتی
که در زمان بحران برعهده داریم ،بیشــتر کرده و مسئولیتپذیر و جوابگو باشیم
ودر غیراینصورت نوع عملکرد برخی مســئوالن جفا به محیط زیست و نسلهای
آینده خواهد بود.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مولود معمار نجومی  -ربابه نیکوبخت –
زهرا هدایتی نیک فکر – محمد هدایتی نیک فکر

خواهان آقای حسنو حسین و عباس و علی همگی جعفر شعرباف و محموداقا جعفر شعرباف دادخواستی به طرفیت خوانده
آقای مولود معمار نجومی – ربابه نیکوبخت  -ز هرا هدایتی نیک فکر – محمد هدایتی نیک فر به خواسته الزام به تنظیم
سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709980227700127شعبه  17دادگاه
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/06/14ساعت  09:30تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 36961منشی دادگاه حقوقی شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
آگهی

بدینوسیله به آدنا یدیدسیون و البرت یدیدسیون – رضا مجرد کلخوران ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم تجدید نظر خواهی خیراله پور افشار نسبت به دادنامه  0927در پرونده کالسه  940968 -950426و پاسخ به آن
ظرف ده روز از انتشار این آگهی به دفتر این دادگاه به نشانی تهران خ انقالب خ قدس روبروی پور سینا مجتمع قضایی
شهید مدنی تهران شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی تهران مراجعه نمایند .در غیر اینصورت پرونده با همین کیفتی به
دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.

 36966مدیر دفتر شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی تهران
دادنامه

پرونده کالسه  9609980231200071شعبه  147دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران تصمیم
نهایی شماره  9709970231200239خواهان :آقای حسین رضا زاده سفیدئی فرزند جمشید با وکالت آقای حسن زمانی
فرزند علی به نشانی تهران خ خاوران خ جنگروی پ 8ط اول جهت سهولت در امر ابالغ خواندگان .1 :آقای محمد
اسحق محمدی فرزند جعفر به نشانی تهران خ نبرد جنوبی خ اقاجانلو گلستان  11پالک  .2 ، 73اصغر سریانی طبسی
فرزند غالمحسین مجهول المکان  .3آقای داود محمدی فرزند عینعلی  .4آقای اسداله میرزایی فرزند حیدرآقا  .5آقای
خسرو محبوبی نیه فرزند یعقوب  .6خانم ربابه حکیمی کلخوران فرزند میرکریم همگی به نشانی مجهول المکان  .7اداره
کل راه و شهرسازی استان تهران به نشانی تهران خ استاد نجات اللهی شمالی پالک  303اداره کل راه و شهرسازی استان
تهران خواسته ها .1 :الزام به تنظیم سند رسمی ملک  .2مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای
حسین رضا زاده سفیدئی فرزند جمشید با وکالت آقای حسن زمانی به طرفیت  .1محمد اسحق محمدی فرزند جعفر .2
اصغر سریانی طبسی فرزند غالمحسین  .3داود محمدی فرزند عینعلی  .4اسداله میرزایی فرزند حیدرآقا  .5خسرو محبوبی
نیه فرزند یعقوب  .6ربابه حکیمی کلخوران فرزند میر کریم  .7اداره کل راه شهرسازی استان تهران به خواسته الزام به تنظیم
سند رسمی ملک سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین شماره  465بلوک  16پالک  4476به انضمام خسارات دادرسی مقوم به
 51/000/000ریال دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوی و اخذ و استماع اظهارات وکیل قانونی خواهان
به شرح صورتجلسه دادرسی و مالحظه اسناد و مدارک ابرازی از جمله مبایعه نامه شماره  69مورخه  82/4/24تنظیمی
فیمابین خوانده ردیف ششم ربابه حکیمی کلخوران فرزند کریم با خواهان که حکایت از واگذاری ملک به پالک ثبتی فوق
الذکر دارد و با ام عان نظر به پاسخ استعالم شماره /96/400/55901ص مورخه  96/10/27اداره کل راه شهرسازی استان
تهران و استعالم شماره  139785601054005708مورخه  1397/3/7اداره ثبت اسناد و امالک منطقه خاوران تهران و
سند شماره  16174مورخه  82/5/22تنظیمی در دفترخانه  501تهران و سند شماره  15795مورخه  82/4/12تنظیمی
در دفترخانه  501تهران و سند شماره  46583مورخه  81/5/26تنظیمی در دفترخانه  403تهران و سند شماره 33899
مورخه  79/10/18تنظیمی در دفترخانه  403تهران و سند شماره  16043مورخه  79/5/15تنظیمی در دفترخانه 383
تهران و حاکمیت اصل اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها دادگاه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه را وارد و ثابت تشخیص
و با استناد به مواد  519 ،198قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  10و  219و  220و  223و  224و  225و  362و 1257
و  1258و  1301قانون مدنی حکم به الزم به محکومیت خواندگان ردیف های اول و دوم و هفتم محمد اسحق محمدی
فرزند جعفر و اصغر سریانی طبسی فرزند حسین و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به حضور در دفترخانه اسناد و رسمی
مورد توافق طرفین و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین شماره  465بلوک  16پالک  4476و نیز
محکومیت خوانده ردیف ششم ربابه حکیمی کلخوران فرزند کریم از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و نیز پرداخت
حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .اما در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت
خواندگان ردیف های سوم و چهارم و پنجم داود محمدی و اسداله میرزایی و خسرو محبوبی نیه به خواسته صدر الذکر
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی متوجه خواندگان اخیر الذکر نیست دادگاه با استناد به ماده  89قانون
آئین دادرسی مدنی ناظر به بند  4ماده  84قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و ا عالم می نماید .رای صادره
نسبت به خوانده ردیف هفتم اداره کل راه و شهر سازی استان تهران حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل
اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد رای صادره نسبت به سایر خواندگان غیابی
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در ا ین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و
تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
 36947رئیس شعبه  147دادگاه عمومی حقوقی تهران
آگهی ابالغ وقت دادرسی

در خصوص دادخواست آقای حسین شاه نظری فرزند احمد به طرفیت آقای سید حسین حسینی
که به شــماره  960488ثبت بایگانی این شعبه گردیده است این دادگاه وقت رسیدگی برای روز
مورخه  97/7/25ســاعت  12تعیین نموده اســت اینک باتوجه به مجهولالمکان بودن خوانده و
حســب درخواست خواهان مذکور و دستور دادگاه به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
وقت رســیدگی جهت ابالغ یک نوبت از طریق جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد خوانده از
تاریخ نشــر ظرف مدت یک ماه موظف به حضور در دفتر دادگاه و اعالم نشــانی محل اقامت
خود و اخذ نســخه ثانی دادخواست و ضمائم و نیز حضور در جلسه فوق الذکر میباشد در غیر
اینصورت دادگاه وقت رســیدگی را ابالغ شــده تلقی و مبادرت به اخذ تصمیم مقتضی خواهد
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