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دادنامه
پرونده كالسه 9609982313900591 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
مهديشهر (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709972321400221- شاكى: 
آقاى محمد ذوالفقارى كمرودى فرزند ذوالفقار به نشــانى اســتان ســمنان ، شهرستان 
مهدى شهر ، شهر شهميرزاد ، شهرك كالهدوز ، خيابان دانش ، پالك 226- متهم: آقاى 
مهــدى درويــش زاده فرزند رمضان مجهول المكان ، اتهام: كالهبــردارى رايانه اى ، به 
تاريخ 1397/4/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
مهديشــهر (101 جزايى ســابق) بتصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنايت به محتويات پرونده به شــرح ذيل گردشــكار 
تهيه و تنظيم مى گردد. ، گردشگار و جريان پرونده: به داللت محتويات پرونده مالحظه 
مى شــود كه در اين پرونده آقــاى محمد ذوالفقارى كمرودى فرزند ذوالفقار شــكايتى 
عليه آقــاى مهدى درويش زاده داير بر برداشــت اينترنتى غيرمجاز از حســاب تقديم 
دادســراى عمومى وانقالب ســمنان نموده است و در توضيح بيان داشته است به دليل 
برداشــت اينترنتى غيرمجاز از كارت وى به شــماره 5892101134742523 از آقاى 
مهدى درويش زاده دارنده كارت به شــماره 6277601223962794 اعالم شــكايت 
نمــوده اســت و پس از اخذ اظهارات شــاكى ، اســتعالم به عمل آمــده از بانك ، و انجام 
تحقيقات به عمل آمده از طريق پليس تبادل اطالعات مشخص گرديده كه مبلغ برداشتى 
10/000/000 ريال در دو مرحله به وسيله تلفن همراه 09301868776 متعلق به 
آقــاى يحيى پور مارز داراى شــماره ملى 3161226097 واقــع در آدرس بندر عباس 
بلوكى نرسيده به سه راه دلگشاه پالك 1 توسط سامانه آسان پرداخت پرشين به كارت 
بانكى به شــماره 6277601223962794 متعلق به آقاى مهدى درويش زاده داراى 
شماره ملى 0421383178 واريز گرديده است پس از تكميل تحقيقات و احضار متهم 
از طريق نشر آگهى و عدم حضور وى در دادسرا النهايه ، مقام محترم دادسرا به داللت 
قرار شماره 9609982313900591 در مورخه 96/12/10 جلب به دادرسى متهم 
موصــوف به اتهام كالهبردارى رايانه اى به مبلغ 10/000/000 ريال صادر و متعاقب 
آن دادستان محترم به داللت كيفرخواست صادره به شماره 9610432312704125 
مورخــه 96/12/13 تقاضاى كيفرمتهم موصوف را از دادگاه نموده اســت ، پرونده به 
شعبه 104 دادگاه كيفرى سمنان ارسال و مقام محترم قضائى در مورخه 96/12/20 
با اين اســتدالل كه حســب اعالم شاكى كه وجه از حســاب وى برداشت شده است در 
حوزه قضائى مهديشــهر مى باشــد و به موجب مفاد راى وحدت رويه شماره 729 مورخ 
91/12/1 هيــات عمومــى ديوانعالى كشــور دادگاهــى كه بانك افتتاح كننده حســاب 
زيانديده از بزه كه پول به طول متقلبانه از آن برداشــت شــده اســت در حوزه قضائى 
مهديشهر قرار دارد در نتيجه با نفى صالحيت از خود قرار عدم صالحيت به اعتبار اين 
دادگاه صادر نموده است پرونده به اين شعبه ارسال گرديده است و پس از تعيين وقت 
دادرســى و احضار متهم از طريق نشر آگهى به جهت مجهول المكان بودن و عدم حضور 
هر يك از طرفين در جلسه مورخه 97/4/9 و با اعالم كفايت رسيدگى دادگاه با بررسى 
جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى 
نمايــد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى مهدى درويــش زاده فرزند رمضان داراى 
شماره ملى 0421383178 (الزم به ذكر است متهم به جهت عدم حضور وى در دادسرا 
و نيز دادگاه اطالعات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد) دائر بر كالهبردارى از طريق 
سيســتم رايانه اى و مخابراتى و برداشــت وجه به مبلغ 10/000/000 ريال ، موضوع 
شكايت آقاى محمد ذوالفقارى كمرودى ، با عنايت به محتويات پرونده كيفرخواست صادره 
از دادســراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان به شــماره 9610432312704125 
مورخه 96/12/13 استعالم به عمل آمده از پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات  استان 
سمنان و واريز وجه مورد اشاره به حساب متهم ، استعالم به عمل آمده از بانك سپه و 
نيز پست بانك سمنان  و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله احضار متهم و 
عدم حضور وى عليرغم نشر آگهى بزه انتسابى به شرح فوق محرز و مسلم بوده و دادگاه 
مســتندا به ماده 19 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و مــاده 741 قانون جرايم 
رايانه اى متهم موصوف را عالوه بر رد مال ماخوذه به صاحب آن به تحمل سه سال حبس 
تعزيرى نيز محكوم مى نمايد راى دادگاه غيابى بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شعبه و سپس در مهلت مقرر قانونى قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان سمنان مى باشد.
على نادر نژاد – رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان مهديشهر

دادگسترى كل استان تهران
((راى دادگاه))

درخصوص اتهام اقاى ســعيد صفرى و خانم زهرا حســينى مقدم هر دو دائر بر مشــاركت در ايراد صدمه 
بدنى عمدى موضوع شكايت خانم معصومه مرادى عربلو فرزند على متولد 65 با عنايت به شكايت شاكى و نظريه 
پزشــكى قانونى و اظهارات گواه تعرفهشده برابر صفحه 7 و گزارش كالنترى 13 گلستان اظهارات شاكى به تاريخ 
1394/10/01 نزد دايار محترم دادسرا نتيجه تحقيقات محلى مامورين به تاريخ 1394/10/14 كه اهالى محل 
اظهار داشتند كه روزى كه شاكيه با برادرش داخل منزل درگير شده بود برادرش او را با چاقو مصدوم كرده بود 
و به حالت بيهوش افتاده بود و امبوالنس به محل امد و او را به بيمارستان انتقال دادند صفحه 14-اظهارات گواه 
تعرفه شده به تاريخ 1394/10/19 نزد داديار محترم دادسرا صفحه 17 عدم حضور متهمين در مراحل تحقيق 
در داســرا و مرجع انتظامى قرار جلب به دادرســى و كيفرخواست دادسراى شهرستان بهارستان و همچنين عدم 
حضور متهمين در جلسه دادرسى 1396/12/21 على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى دادگاه در مجموع اتهام 
انتســابى به متهم را محرز و مســلم دانسته و از بابت ديه صدمات وارده به شاكى متهمين را متساويا به پرداخت 
1- خراشيدگى در حال التيام حارصا باالى ابروى چپ مستندا به بند الف ماده 709 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392/02/01 به پرداخت يك صدم ديه كامل 2- خراشيدگى در حال التيام حارصه زير ابرئى چپ مستندا به 
بند الف ماده 709 قانون مجازات اســالمى به پرداخت يك صدم ديه كامل 3- خراشــيدگى در حال التيام حارصه 
زير چشم چپ مستندا به بند الف ماده 709 قانون مجازات اسالمى به پرداخت يك صدم ديه كامل 4-كبودى در 
حال تغيير رنگ پلك فوقانى چشــم چپ مســتندا به ماده 714 قانون مجازات اسالمى به پرداخت سه هزارم ديه 
كامل 5-كبودى درحال جذب آرنج چپ مستندا به ماده قبل به پرداخت يك و نيم هزارم ديه كامل 6- خراشيدگى 
در حال التيام آهيانه راست مستندا به بند الف ماده 709 قانون مجازات اسالمى به پرداخت يك صدم ديه كامل 
محكوم مينمايد كه به اســتناد ماده 488 قانون فوق الذكر مكلفند ظرف يكســال از زمان ايراد صدمات نسبت به 
پرداخت آن اقدام نمايند و از لحاظ جنبه عمومى جرم نظر به اين كه صدمات وارده مشمول ماده 614 و تبصره 614 
قانون مجازات اسالمى مصوب 75 نمى باشد اعمال مجازات از بابت جنبه عمومى جرم منتفى مى باشد. راى صادره 
غيابى و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضا موعد واخواهى به لحاظ اينكه ديه 

صدمات بيشتر از يك دهم ديه كامل مى باشد قطعى مى باشد. م الف/345
احمد فتحى- رئيس شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران 
((راى دادگاه))

درخصوص اتهام اقاى ســيد فاضل نقــى زاده فرزند خيراله دائر بر كالهبــردارى از طريق مال غير موضوع 
شكايت اقاى قلى دوازده رخ فرزند توكل متولد 55 با عنايت به شكايت شاكى مالحظهم بايعه نامه فى مابين اقاى 
ســيد فاضل نقى زاده و قلى دوازده رخ به عنوان فروشــنده و خريدار صفحه 3 اســتعالم به عمل امده از اداره 
راهنمايى و رانندگى كه خودرو پالك مدل 85 با مالكيت اقاى قاســم دادرســى شــندر شاهى فرزند خيراله اعالم 
گرديده صفحه 7 –اظهارات شــاكى در مرجع انتظامى –اظهارات گواهان تعرفه شــده برابر صفحات 9و10 گزارش 
كالنترى 11 ســلطان اباد –اظهارات شاكى به تاريخ 1395/8/5 نزد بازپرس محترم –عدم حضور متهم در مراحل 
تحقيق در دادسا و مرجع انتظامى –قرار جلب به دادرسى و كيفر خواست دادسراى بهارستان –اظهارات شاكى در 
جلسه دادرسى 96/11/24 و عدم حضور متهم در جلسه اخيرالذكر دادگاه اتهام انتسابى به متهم را محرز و مسلم 
دانســته به ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين و 
ارتشاء و كالهبردارى مصوب 1367 متهم را عالوه بر رد وجه ماخوذه به شاكى ب مبلغ  نه ميليون تومان به دو سال 
حبس و به پرداخت مبلغ نه ميليون تومان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايند .راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضا موعد واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد. م الف/ 346
احمد فتحى- رئيس شعبه 1047 كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى منصور پرنده افشار دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان و خانم ها 1- ناصر 2- غالمحسين 
3- مهرى 4- ايران 5- منصور همگى كريم آبادى فرزندان حبيب اله 6- مژگان 7- ميترا 8- محسن 9- مصطفى 
همگى شهريار پناه به خوسته تجديدنظر خواهى از دادنامه شماره 9609973420001300 دادگاه عمومى ماهان 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609983420000071 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر 
اســتان كرمان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/14 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/854
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى سعيد زمانيان بشماره شناسنامه 167 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970249 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم عصمت قمى توكلى 
به شماره شناسنامه 32 در تاريخ 1393/4/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى سعيد زمانيان فرزند محمود به شناسنامه شماره 167 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى 
منصور زمانيان فرزند محمود به شناســنامه شماره 8 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى حميد زمانيان فرزند 
محمود به شناسنامه شماره 170 صادره از دماوند پسر متوفى 4- آقاى وحيد زمانيان فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 21 صادره از دماوند پسر متوفى 5- آقاى حاجى مجيد زمانيان فرزند محمود به شناسنامه شماره 41 صادره 
از دماوند پســر متوفى 6- آقاى امير زمانيان فرزند محمود به شناســنامه شماره 8 صادره از دماوند پسر متوفى ، 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5332/1
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســعيد زمانيان داراى شناسنامه شماره 167 به شرح دادخواست به كالســه 970427 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود زمانيان بشناسنامه 2884 در تاريخ 
76/2/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- وحيد زمانيان 
به ش ش 21 صادره از دماوند 2- حميد زمانيان به ش ش 170 صادره از دماوند 3- امير زمانيان به ش ش 8 
صادره از دماوند 4- حاجى مجيد زمانيان به ش ش 41 صادره از دماوند 5- سعيد زمانيان به ش ش 167 صادره 
از دماوند 6- منصور زمانيان به ش ش 8 صادره از دماوند (پسران متوافى) 7- عصمت قمى توكلى به ش ش 32 
صادره از دماوند همســر دائمى متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5334/2
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دماوند

آگهى احضار متهم و ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى
نظر به اينكه در پرونده كالســه 970102 آقاى رضا آزادى فرزند سيف معروف به رضا نمكى متهم به كيف 
زنى حسب شكايت خانم زهره پرويزى و غيره مجهول المكان ميباشد لذا در راستاى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى حســب اين آگهى به نامبرده يــك نوبت ابالغ ميگردد تا جهت دفاع در روز رســيدگى مورخ 1397/6/18 
ســاعت 9 صبح در اين دادگاه واقع در شــهر رودهن حاضر گردد ، در صورت عدم حضور راى غيابى صادر خواهد 

شد. م الف/5326
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومى رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت شــش دانگ پالك شماره 2 فرعى از 3054 باقيمانده بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر امالك 
جلد 26 صفحه 166 بشــماره ثبت 1170 به نام فاطمه دهائى صادر و تســليم گرديده است سپس ورثه مالك با 
ارائه دو برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده اســت كه ســند مالكيت به علت عدم تحويل ســند توسط آقاى شاه 
حسينى مفقود گرديده لذا برابر تبصره سه ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و 
يا مدعى انجام معامله اى مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك 
شــاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند 1540 مى باشد. تاريخ انتشار 97/5/3
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 19216 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش دو سيستان 
مزار جديد آيت اله بختيارى محله شيخ آباد بختيارى 9 مورد تقاضا معصومه فرزانگان فرزند  غالمرضا و در تاريخ 
شــنبه 97/5/27 در ســاعت 8 صبح  محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى 
ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت 
پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت 
بعمــل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف 
مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى 
مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط 
معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت 
پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد 

شد. تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/5/3- م الف/730
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

مفقودى 
بــرگ ســبز وانت پيكان مــدل 1393 رنگ ســفيد بشــماره پــالك ايــران 32-153ج53 بشــماره موتور 
118P0048041 و شــماره شاســى NAAA36AA0EG649591 بنام رضا باشــتنى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز ســوارى پژو 405 مدل 1384 رنگ نوك مدادى بشــماره پالك ايران 21- 894 ى 35 بشــماره 
موتور 12484118387 و شماره شاسى 16218768 بنام مريم بازقندى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار)

اصل سند خودروى پيكان سوارى به شماره پالك ايران 85-648ص22به نام محمد گمشاد زهى به كدملى 
3710139368 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زاهدان 

اينجانــب فيــاض جبار پور مالك خودرو به شــماره شاســى NAAN01CA39K751710 و شــماره موتور 
12488014303 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايند بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر  اقدام خواهد شد. پارس اباد مغان

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز) خودرو پژو پارس به شــماره انتظامى 91-299س92 و به شــماره شاسى 
NAAN01CA39K751710 و شــماره موتور 12488014303 به نام فياض جبار پور مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

اينجانب حيدر على اســدى مالك خودرو به شــماره شاســى NAAM11VE8GK462578 و شماره موتور 
124K0884553 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايند بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر  اقدام خواهد شد. پارس اباد مغان

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز) خودرو پژو 405 به شــماره انتظامى 91-195س84 و به شــماره شاسى 
NAAM11VE8GK462578 و شماره موتور 124K0884553 به نام حيدر على اسدى مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

ســند كمپانى و شناسنامه خودرو وانت پيكان تيپ 1600I مدل 1389 به شماره موتور 11489062510 
و شماره شاسى NAAA36AA1BG228815 به شماره پالك ايران 34-667د15 متعلق به شمس اله ستايش 

زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. هنديجان

اينجانب زينب لزومى  مالك خودرو ســوارى پژو پارس به شــماره شاســى NAAN01CA3CE850226و 
شماره موتور 12490303759 بعلت فقدان برگ كمپانى و اسناد فروش  تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را 
نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار 

ســند خــودرو ســوارى رنو مــدل 1389 بــه شــماره انتظامــى 823س23- ايــران 19 به شــماره موتور 
K4MA690w035201 به شــماره شاســى NAPLSRALD91069457 به نام يداله رستمى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مجوز حمل ســالح گلوله زنى 5 تير گلنگدنى كاليبر 92/7 به شــماره ســالح ك 385 04749   ساخت ايران 
به نام صفدر شــناور فرزند احمد به شماره شناســنامه 376 و كد ملى 4269407409 مفقود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. نوبت  دوم

دادنامه
شــاكى:زهرامنصورى فرزند بهرام به نشانى:گلســتان خ مخابرات جنب مخابرات مجتمع سامين پ 19 واحد 
دوم- متهم:اقــاى مهدى قاســم اتهام:ايراد صدمه بدنى عمــدى  (((راى دادگاه))) در خصــوص اتهام اقاى مهدى 
قاســمى فرزند محسن دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شــكايت خانم زهرا منصورى فرزند بهرام متولد 
56 با عنايت به شــكايت شاكى –نظريهپزشكى قانونى –گزارش كالنترى 13 گلستان –نتيجه تحقيقات نامحسوس 
مامورين به تاريخ 1395/05/10 كه اهالى محل اظهار داشتند خانم زهرا منصورى با شوهر خود مهدى قاسمى اكثر 
موارد درگير هستند و درگيرى ايشان داخل منزل مى باشد فقط ما سروصداى انها را ميشنويم كه فحاشى ميكنند 
حتى يكى از همســايگان بخاطر ســروصداى آنها نقل مكان كرده  ص 10 اظهارات شاكى به تاريخ 1395/06/08 
نزد دايار محترم و عدم حضور متهم در مراحل تحقيق در دادســرا و مرجع انتظامى قرار جلب به دادرســى و كيفر 
خواست شهرستان بهارستان و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى 1396/04/14 على رغم ابالغ قانونى از طريق 
نشر آگهى و اظهارات شاكى در جلسه دادرسى اخيرالذكر دادگاه در مجموع اتهام انتسابى به متهم را محرز و مسلم 
دانســته از بابت جنبه خصوصى جرم پيرامون ديه صدمات و جراحات وارده به شاكى متهم را به پرداخت 1-جرح 
بخيه شــده داميه خلف فرق سر مستندا به بند ماده 709 قانون مجازات اسالمى 1392/02/01 به پرداخت دو 
صدم ديه كامل 2- كبودى در حال محو شــدن قدام ثلث فوقانى بازوى چپ مســتندا به ماده 714 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392/02/01 به پرداخت 1/5 هزارم ديه كامل 3- خراش در حال التيام حارصه ثلث فوقانى 
ساعد دست چپ مستندا به بند الف ماده 709و710و635 قانون مجازات اسالمى به پرداخت 0/5 صدم ديه كامل 
4- كبودى در حال جذب كمى پايين تر از آرنج دست چپ مستندا به ماده 714 قانون مجازات اسالمى به پرداخت 
1/5 هزارم ديه كامل 5- كبودى در حال جذب آرنج دســت راســت مستندا به ماده قبل به پرداخت 1/5 هزارم 
ديه كامل 6-كبودى مختصر در حال جذب شقيقه چپ مستندا به ماده 714 قانون مجازات اسالمى به پرداخت 1/5 
هزارم ديه كامل 7-ارش تورم مختصر آهيانه چپ مستندا به ماده 449و559 قانون مجازات اسالمى به پرداخت 
1 دهم درصد ديه كامل محكوم مينمايدكه به استناد ماده 488 قانون اخيرالذكر مكلف است ظرف يكسال از زمان 
ايراد صدمات نســبت به پرداخت ان اقدام نمايد و از بات جنبه عمومى جرم نظر به اينكه صدمات وارده مشمول 
ماده 614 قانون مجازات اسالمى مصوب 75 نمى باشد دادگاه در اين خصوص مواجه با تكليفى نبوده .راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضا موعد واخواهى ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/341
احمد فتحى-دادرس شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000651-1397/2/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نعمت اله لك خواه فرزند عزيز اله بشماره شناسنامه 1205 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 190/61 مترمربع در قسمتى از پالك 723 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان 
شــهر زابل خيابان پاســداران – پاســداران 32 خريدارى از مالك رســمى آقاى رضا چوبى و شهردارى زابل محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/705– تاريخ انتشار نوبت اول: 

سه شنبه 1397/4/19 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1397/5/3
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

دادگسترى كل استان تهران
در خصوص متهم اقاى مجتبى حسينى فرزند رضا متولد اهل ساكن-سبزدشت 20مترى اصلى گلهاى هشت 
پ 123- دائــر بــر نگهدارى 8 گرم ترياك و شــيره مطبوخ به ميزان 2 گرم و 70 ســانت تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان بهارستان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دادگاه انقالب شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه كيلومتر 
25 نسيم شهر ميدان هفت تير ابتداى بلوار خير اباد خيابان دادگسترى دادگسترى شهرستان بهارستان ارجاع و به 
كالســه 9709982987300080 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/06/14 ساعت 08:30 تعيين شده 
اســت.به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/333
كريمى منش – مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
آگهى ابالغ وقت رســيدگى خواهان اداره جهاد كشــاورزى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى حسين بهزاد به 
خواســته تغيير كاربرى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982986901041 شعبه 
104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به عل مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از نشر آگهى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/334
شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
آگهى ابالغ  وقت رســيدگى خواهان اقاى كامران نظرى ســاالر آبادى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى مهدى 
غفارى به خواسته تحصيل مال مسروقه گوشى تلفن همراه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9509982986101440 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرســتان بهارســتان (104 جزايى سابق ) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/07/11 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنــى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكــى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخ ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/335
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
آگهى ابالغ وقت رســيدگى خواهان اقاى ســيد احمد ميرزاده دادخواســتى بطرفيت خوانده اقاى حمزه امامى 
بخواســته صدور چك بالمحل مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982986200030 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/01 ساعت 08:30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخ ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/336
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
بدينوســيله خانم زهرا فراهانى مجهول المكان كه حســب شــكايت اقاى حســن خليل زاده و شماره پرونده 
960186 دادگســترى شهرســتان بهارســتان  به اتهام توهين پرونده وى به شــعبه 104 كيفرى دو ارجاع و وقت 
رســيدگى براى مورخه 1397/07/10 ســاعت 12 تعيين گرديده لذا مراتب وفق ماده 344 قانون آيين دادرسى 
كيفرى در اين روزنامه آگهى تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نمايد در صورت عدم حضور دادگاه وفق 

قانون به صورت غيابى راى صادر مى گردد. م الف/337
شعبه 104 كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
آگهى ابالغ وقت رسيدگى خواهان اقاى طاهر اسالمى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى سجاد رحمتى به خواست 
هايراد صدمه بدنى عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982986501156 شعبه 
104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان (104 جزايى سابق )ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/11 ساعت 
08:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه  ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/338
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
آگهى ابالغ وقت رسيدگى خواهان اقاى فرزاد شعبانى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى الناز مايلى- احسان 
ميكائيلى به خواسته رابطه نامشروع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982990400464 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان (104 جزايى  سابق ) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/17 
ســاعت 13:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه  ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/339
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
آگهى ابالغ وقت رســيدگى خواهان اقاى عزيزاله ومحســن رحيمى و محرمعلى احمد پور دادخواستى بطرفيت 
خوانده اقاى ســعيد عيســى بيگلو به خواســت هســرقت مطرحكه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9609982986800727 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرســتان بهارســتان (104 جزايى سابق ) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/06/31 ساعت 08:30 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنــى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكــى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه  ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/340
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
 ((راى دادگاه))

درخصوص اتهام اقاى ابوالفضل عبدى دائر بر فك پلمپ غير قانونى موضوع شكايت اتحاديه شاكى –ااخطاريه 
پلمپ-صورتجلسه پلمپ-صورتجلسه فك پلمپ غير قانونى اعالم شكايت پليس امنيت عمومى شهرستان بهارستان 
عدم حضور متهم در مراحل تحقيق در دادســرا و مرجع انتظامى قرار جلب به دادرســى وكيفر خواســت داســراى 
شهرستان بهارستان و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى 1397/02/01 على رغم ابالغ قانونى دادگاه در مجموع 
اتهام انتســابى به متهم را محرز و مسلم دانسته مســتندا به ماده 543 قانون مجازات اسالمى مصوب 75 متهم را 
بــه يك ســال حبس محكوم مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف 20  روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه 
و پــى از انقضــا موعد واخواهى ظرف 20روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان تهران مى 

باشد. م الف/341
فتحى- رئيس شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

شھرستان ھا10 چهارشنبه 3 مرداد 1397  شماره4799 

همكارى 40 مگاواتى صنايع استان گيالن 
جهت كاهش بار مصرفى

ــركت برق منطقه اى گيالن از عقد  مدير عامل ش
تفاهم نامه با صنايع بزرگ استان گيالن براى مديريت 

پيك تابستان خبر داد.
مهندس «عظيم بلبل آبادي» مدير عامل شركت 
ــهامي برق منطقه اي گيالن در اين خصوص گفت:  س
ــركت برق منطقه اي  ــنگين ش ــتركين صنايع س مش
ــيمان خزر، مجتمع فوالد  ــركت س ــامل؛ ش گيالن ش
گيالن، صنايع سيمان گيالن سبز، مجتمع فوالد خزر 

در برنامه هاي پاسخگويى بار مشاركت خواهند كرد.
ــترك صنايع سنگين استان  وى افزود: چهار مش
ــركت برق  ــه اى با ش ــم نام ــا امضاى تفاه ــالن ب  گي
ــتاي استفاده بهينه از انرژى  منطقه اي گيالن در راس
ــاي ذخيره  ــراي  برنامه ه ــائى با اج ــرق و پيك س ب
ــده در روزهاي  ــى وكاهش بار برنامه ريزي ش عمليات
اوج بار تابستان پيش رو و كاهش بار مصرفي تا ميزان 
ــبكه، همكاري و اعمال مديريت  40 مگاوات از نياز ش

بار خواهند نمود .
مهندس عظيم بلبل آبادي با بيان اينكه از تمامى 
ــتفاده بهينه از انرژى برق بهره  ــاز و كارها براى اس س
ــط صنايع  ــم برد،گفت: اعمال مديريت بار توس خواهي
ــاي ذخيره  ــب طرح ه ــالن در قال ــتان گي بزرگ اس
ــده 24  ــش يا قطع بار برنامه ريزي ش ــى، كاه عمليات
ــاعته و كاهش بار برنامه ريزي شده در ساعات اوج  س

بار صورت گرفت. 

 همكارى علمى پژوهشى شركت برق
 منطقه اى سمنان با دانشگاه دامغان 

ــعه  ــتفاده از توانمنديهاى علمى و توس به منظور اس
ــگــاه در  ــرق و دانش ــوزه صنعت ب ــكارى هاى ح هم
ــتگاه تستر  ــى و تحقيقاتى، يك دس محورهاى پژوهش
ــبكه برق  قدرت از سوى شركت  رله هاى حفاظتى ش
ــگاه  ــمنان ، تحويل نمايندگاه دانش برق منطقه اى س

دامغان گرديد. 
ــاون برنامه ريزى  ــنگى ، مع ــدس محمود س مهن
ــمنان با اشاره  ــركت برق منطقه اى س و تحقيقات ش
ــترك با دانشگاه  ــى مش به تفاهم نامه علمى ، پژوهش
دامغان در سال گذشته ، افزود : در راستاى بسترسازى 
ــگاههاى دانشگاههاى در  ــى و تجهيز آزمايش پژوهش
ــتگاه تستر جامع رله  ــطح استان سمنان ، يك دس س
-AMT ــدرت مدل ــبكه ى برق ق هاى حفاظتى ش
ــروژه تحقيقاتى "  ــتفاده در انجام پ ــت اس 105    جه
ــبكه انتقال و فوق توزيع سمنان به منظور  مطالعه ش
ــت رله هاى حفاظتى در حالت  هماهنگى بهينه و تس
ــاى مخابراتى،  ــتم ه ــا در نظر گرفتن سيس ــذرا و ب گ

تحويل نمايندگان دانشگاه  دامغان گرديد.

جلسه شوراى هماهنگى مديران اخبار ــتان با قـزوــين ــرق اس ــت آب و ب صنع
حضور نمايندگان مردم استان قزوين در مجلس شوراى 
ــن صنعت  ــكالت اي ــدف تبيين مش ــا ه ــالمى ب  اس

برگزار گرديد.   
ــوراى هماهنگى مديران  مهندس پويا رئيس ش
ــدف از برگزارى  ــتان در ابتدا ه صنعت آب و برق اس
ــه را هم فكرى و هم انديشى با نمايندگان  اين جلس
ــوراى اسالمى در خصوص  مردم قزوين در مجلس ش
ــتان برشمرد و  ــائل آب و برق در اس مشكالت و مس
عنوان داشت: ميزان بارندگى در دشت قزوين نسبت 
ــته حدود 10درصد  كاهش داشته كه  به سال گذش
همين موضوع سبب شده كه تا در حال حاضر ذخيره 
ــد طالقان نسبت به سال گذشته چيزى حدود  آب س

80 ميليون متر مكعب كمتر باشد.
مهندس پويا با اشاره به طرح احياء و تعادل بخشى 
از منابع آبى استان اضافه كرد: با تالش و كوشش هاى 

ــى و انسداد  ــت و بازرس ــبانه روزى گروه هاى گش ش
ــال آبى 93 تاكنون  ــر مجاز از ابتداى س چاههاى غي
حدود 2050 حلقه چاه غير مجاز استان مسدود شده 
كه اين خود باعث حفظ و حراست 370 ميليون متر 
مكعب آب در سفره زير زمينى شده و سبب گرديده 
ــى از حدود 168  ــفره زير زمين ــطح آب س تا افت س
ــانتى متر در سال  ــانتى متر در سال 93 به 85 س س

جارى برسد.
ــاى آب و برق را  ــالح تعرفه ه ــدس پويا اص مهن

ضرورتى در جهت حفظ ارائه خدمات شايسته به مردم 
و فعال نگه داشتن تأسيسات صنعت آب و برق و تعمير 
ــاخت هاى موجود برشمرد و بيان  و نگهدارى زير س
ــرايط عادى  كرد: در خصوص تأمين آب و برق در ش
قرار نداريم و براى گذار از اين شرايط مى بايست برنامه 
ريزى دقيق همراه با راهكارهاى علمى و اجرايى داشته 
ــيم. در ادامه اين جلسه مهندس اله مرادى مدير  باش
عامل شركت برق منطقه اى زنجان عنوان داشت: در 
شرايط عادى ميزان توليد نيروگاههاى برقابى حدود 

ــا توجه به كاهش ميزان  ــزار مگاوات بوده كه ب 15 ه
ــال جارى به  بارندگى و افزايش گرما اين ميزان در س
حدود نصف كاهش پيدا كرده است.  ايشان ادامه داد: 
ــك درجه افزايش دما بايد حدود 1700  به ازاى هر ي

مگاوات به ميزان توليد برق اضافه شود.
مهندس باباصالح رئيس مجمع نمايندگان استان 
ــه با  ــالمى در ادامه اين جلس ــوراى اس در مجلس ش
اشاره به بحران آب و تغييرات اقليمى در سطح كشور 
ــرايط به گونه اى است كه بايد به سمت  بيان كرد: ش

استفاده از انرژى هاى نو حركت كنيم. ايشان استفاده 
ــيدى و احداث نيروگاههاى بادى  از پنل هاى خورش
ــب جهت توليد برق در شرايط   را از راهكارهاى مناس

فعلى برشمرد.
ــتان نيز با  دكتر طاهرخانى نماينده مردم تاكس
ــاره به شرايط كشور و بحران هاى اقتصادى پيش  اش
ــت كه بنا  ــرايط به گونه اى اس رو بيان كرد: امروزه ش
ــات مقام معظم رهبرى كارها بايد بصورت  به فرمايش
جهادى و انقالبى پيش برود و عملكرد ما بايد طورى 

باشد كه رضايت مردم در همه زمينه ها جلب شود.
ــردم قزوين، البرز و  مهندس زرآبادى نماينده م
ــالمى با اشاره به شرايط  آبيك در مجلس شوراى اس
ويژه و بحرانى كشور عنوان داشت: بايد در اين شرايط 
ــته باشيم و مسائل و مشكالت را با  عملكرد ويژه داش
زمانبندى و برنامه ريزى دقيق به نتيجه برسانيم. ايشان 
ــماند را به  ــترى و پس نگاه ويژه به بحث آبهاى خاكس

عنوان آبهاى جايگزين خواستار شد.

برگزارى جلسه شوراى هماهنگى مديران صنعت آب 
و برق استان با حضور نمايندگان مردم استان قزوين

۵۰ میلیون دالر کاال از شرکت ھای مستقر 
وین صادر شد در شھرک ھای صنعتی قز

ــهرك هاى  ش ــركت  ش مديرعامل  صنعتى استان قزوين گفت: در سه قــزويـن
ــال 97 بالغ بر 50 ميليون دالر كاال توسط  ماهه ابتداي س
ــهرك ها و نواحى  ــتقر در ش بيش از 25 واحد توليدى مس
صنعتى استان به كشورهاى خارجى از طريق گمرگ استان 
قزوين صادر كرده اند.  "حميدرضا خانپور" در جريان بازديد 
ــهرك صنعتي ليا  ــك واحد توليدي صادركننده در ش از ي
ــت: اعزام هيئت هاي تجاري به خارج از كشور،  اظهار داش
مطالعه بازارهاي هدف بصورت كلي و ارائه آن به واحدهاي 
ــي  صنعتي جهت بهره برداري، برگزاري دوره هاي آموزش
مديريتي، كارفريني و مهارتي و تخصصي، كمك به تشكيل 
ــيوم هاي صادراتي، كمك به ايجاد دفاتر و مراكز  كنسرس
ــه هاي حمايتي براي واحدهاي  فروش كاال از جمله برنام
توليدي كه با هدف صادرات فعاليت ميكنند در دستور كار 
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي قرار دارد.وى 
ــعه بازار  يكي از برنامه هاي حمايتي صنايع كوچك را توس
ــتان در  ــوالت بنگاههاي خرد و كوچك اس فروش محص
بازارهاي بين المللي عنوان كرد و افزود: تالش جهت جذب 
و هدايت سرمايه گذاران داخلى و خارجى با رويكرد استقرار 
صنايع صادرات محور، كمك و حمايت مالي به ميزان 50 
درصد به واحدهاي توليدي جهت حضور در نمايشگاههاي 
خارجي با هدف توسعه صادرات و ... را از مهمترين اقدامات 
ــاي توليدي  ــتاي حمايت از واحده ــركت در راس اين ش
صادراتي مي باشد. حميدرضا خانپور كشورهاي انگلستان ، 
روسيه، هلند، روماني، هند، تركيه ، قرقيزستان ، پاكستان، 
ــتان ،  ــتان ، ازبكس ــتان ، افغانس ــراق ، قزاقزس ــد، ع تايلن
ــتان، آذربايجان، چين،  را  ــتان ، امارات، تركمنس تاجيكس

مقصد كاالهاي صادراتي اين واحدهاي صنعتي عنوان كرد.

اجرای عملیات لوله گذاری و جمع آوری 
یک حلقه چاه در شھر واوان

ــهر واوان با  ــور آبفاى ش مدير ام ــت : آبفاى تهران اعالم خبر مذكور اظهار داش
ــرب و  با عنايت به فصل گرم و افزايش مصرف آب ش
ــتركين محترم به ارتقاء كمى و  نياز شهروندان و مش
ــاميدنى موجود مخصوصا در ايام پيك و  كيفى آب آش
ــتا و تاكيدات  ــرف آب ، عليهذا در همين راس اوج مص
ــر ارائه خدمات  ــركت مبنى ب ــر عامل محترم ش مدي
ــهروندان عمليات جمع آورى و انتقال 1  مطلوب به ش

حلقه چاه در شهر واوان انجام و به اتمام رسيد . 
اين عمليات با اعتبارى معادل 2 ميليارد و پانصد 
ــون ريال از محل اعتبارات جارى و داخلى و طى  ميلي
مدت زمان تير ماه جارى انجام گرديد . كه پس از حفر 
و تجهيز عمليات جمع آورى و انتقال آب استحصالى 
چاه شماره 14 به طول 1100 متر و با استفاده از لوله 
ــرى از محل چاه  ــايز 200 ميلى مت چدن داكتيل س
مذكور در خيابان گلهاى واوان تا مخزن 10 هزار متر 
ــهر انجام شد . و نهايتاً مرداد ماه جارى  مكعبى اين ش

نيز در مدار توزيع و بهره بردارى قرار گرفت . 
وى ساخت : آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين 
ــهر واوان با كميت و كيفيت مطلوب تامين  محترم ش
ــكلى در اين خصوص  ــع ميگردد و تابحال مش و توزي

وجود نداشته است . 
ــزان 25 ليتر بر  ــروژه به مي ــراى اين پ ــذا با اج ل
ــت و انتظار ميرود  ثانيه دبى موجود افزايش يافته اس
ــتركين محترم در راستاى استمرار  ــهروندان و مش ش
ــار آب در  ــدم قطعى و افت فش ــت موجود و ع وضعي
تمام مناطق شهر همچنان مديريت مصرف و پرهيز از 

مصارف غير ضرور را رعايت فرمايند .

وستایی برای  احداث ۱۶۶واحد مسکونی ر
مددجویان شھرستان گناوه استان بوشھر

رئيس كميته امداد امام خمينى(ره)  ــتان بوشهر از بـوشـهـر شهرستان گناوه اس
ــكن روستايى براى مددجويان اين  احداث 166 واحد مس
شهرستان تا پايان امسال خبر داد .                                                            
ــت بررسى روند اجراى  مراد شمس الدينى در نشس
ــكونى مددجويان با تاكيد بر تامين سرپناه  واحدهاى مس
افراد تحت پوشش اين نهاد اظهار داشت: نداشتن مسكن 
ــى مددجويان تحت  ــب و مقاوم از مشكالت اساس مناس
حمايت است كه با رفع اين مشكل بسيارى از خانواده ها را 
مى توان توانمند كرد.                                            

وى با بيان اينكه طى سالهاى اخير گام هاى خوبى در 
حوزه مسكن مددجويان برداشته شد، گفت: طبق تفاهم 
ــپاه پاسداران انقالب  نامه منعقده ميان كميته امداد و س
ــكونى براى مددجويان  ــال 166 واحد مس ــالمى، امس اس
ــت حمايت امداد  ــتاها و مناطق محروم تح ــاكن روس س
شهرستان گناوه احداث مى شود .    رئيس كميته امداد امام 
خمينى(ره) شهرستان گناوه با بيان اينكه هزينه هر واحد 
مسكونى 350 ميليون ريال است تصريح كرد: بيش از 58 
ــت  ميليارد ريال براى اجراى اين پروژه اعتبار مورد نياز اس
كه بخشى از آن تاكنون از محل كمك خيران و افراد نيكو 
ــده است.   شمس الدينى با اشاره به ساخت  كار تامين ش
ــهرى گناوه افزود: 15  ــكونى ويژه مددجويان ش واحد مس
واحد احداث مسكن شهرى امسال براى مددجويان تحت 
ــده است. وى با اشاره به ضريب  حمايت اختصاص داده ش
باالى محروميت در روستاها، خاطرنشان كرد: رسيدگى به 
مناطق محروم و دور افتاده در اولويت ارائه خدمات كميته 
ــت تا با افزايش حمايت ها و خدمت رسانى به اين  امداد اس

مناطق شاهد توسعه و پيشرفت آنها باشيم.

اجرای عملیات اصالح شبکه و ارتباط دھی 
در شھرستان بھارستان

ــكل افت فشار و  با هدف رفع مش ــانى ، آبفاى تهران ــبكه هاى آبرس ــت ش تقوي
ــبكه و ارتباط دهى در شهر گلستان  عمليات اصالح ش

اجراء گرديد . 
ــركت آب و فاضالب  ــه گزارش روابط عمومى ش ب
جنوب غربى استان تهران ، مدير امور آبفاى شهرستان 
ــتان با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : با عنايت  بهارس
ــركت مبنى بر ارتقاء  به تاكيدات مدير عامل محترم ش
ــاميدنى شهروندان و مشتركين  كمى و كيفى آب آش
ــا در ايام پيك مصرف آب و با توجه به قدمت  مخصوص
ــدم مطابقت اين  ــا و ع ــبكه ه ــودگى برخى ش و فرس
ــش به لحاظ قطر پايين  خطوط با جمعيت تحت پوش
ــذا عمليات لوله گذارى و  ــم جمعيتى باال، عليه و تراك
ــى از  ــبكه و همچنين ارتباط دهى در بخش اصالح ش
اين مناطق انجام شده و در بخشهاى ديگر نيز مطابق 
ــه ريزى صورت گرفته و اولويت در نظر گرفته در  برنام

حال انجام مى باشد . 
ــيد محمد رضازاده با اشاره به مشخصات پروژه  س
ــده در اين خصوص يادآور شد : اين عمليات   انجام ش
ــبكه ) در منطقه سبزدشت شهر گلستان و  ( اصالح ش
خيابانهاى اصلى و فرعيهاى مرتبط جمعاً به طول 360 
متر و با استفاده از لوله هاى 110 ميلى متر پلى اتيلن 
بجاى شبكه قديمى و فرسوده با قطر پايين انجام شد 
ــروژه ارتباط دهى خط 300 ميلى متر  . و همچنين پ
ــدن داكتيل به لوله 400 ميلى مترى چدن داكتيل  چ
ــكل افت فشار آب  در همين خيابان و با هدف رفع مش
آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم طى تير ماه 

جارى انجام و اتمام و وارد مرحله بهره بردارى شد . 


