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رفع ضعف فشار آب شرب روستاهاى 
ديوشل و طالش محله لنگرود گيالن

مدير امور آب و فاضالب روستايى لنگرود امروز گفت: 
با اجراى طرح مهندسى مجدد و بازسازى ايستگاه پمپاژ 
مجتمع آبرسانى ديوشل، فشار آب آشاميدنى اين 2 روستا 

تقويت شد. 
ــن عمليات، از  ــزود: با انجام اي ــا رحيمى پور اف رض
ــد. وى،  هدر رفتن 1,5 ليتر بر ثانيه آب نيز جلوگيرى ش
هزينه اجراى اين طرح را بيش از 85 ميليون ريال عنوان 
ــرد. رحيمى پور افزود: هم اينك بيش از يكهزار و 400  ك
مشترك روستاهاى ديوشل و طالش محله از نعمت آب 

شرب سالم و بهداشتى برخوردارند.

عمليات لوله گذارى و جمع آورى چاههاى 
شهر چهار دانگه

با هدف ارتقاء كمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان 
ــش از 1 كيلومتر عمليات ــه بي ــتركين چهاردانگ  و مش
ــتحصالى  ــه گذارى جهت جمع آورى و انتقال آب اس  لول

چاههاى اين شهر اجراء گرديد . 
اين خبر را مدير امور آبفاى شهر چهاردانگه اعالم كرد 
و گفت : پيرو تصميمات صورت گرفته در جلسات مديريتى 
ــاميدنى  ــش ميزان حجم آب آش ــركت مبنى بر افزاي ش
ــتركين على الخصوص براى فصول گرم  شهروندان و مش
ــاميدنى ، لذا در همين راستا  و ايام افزايش مصرف آب آش
ــز دو حلقه چاه جديد ــس از جابجائى و حفر و تجهي  و پ
 ( 10و 5 ) ، اجراى عمليات لوله گذارى جهت جمع آورى 
و انتقال آب استحصالى اين چاهها از منطقه حسين آباد در 

شهر چهاردانگه در دستور كار قرار گرفته و انجام گرديد . 
ــريح پروژه مذكور يادآورى  ــن آذرى ضمن تش محس
 شد:  اين عمليات جمعا به طول 1740 متر و با استفاده از 
ــايزهاى 200 و 250 ميلى  لوله هاى چدن داكتيل در س
مترى و عالوه بر تامين و خريد لوله و اتصاالت و تجهيزات 
ــرف هزينه اى معادل 650 ميليون ريال از  مورد نياز با ص
ــدت زمان تير ماه  ــل اعتبارات جارى و داخلى طى م مح

جارى اجراء و به اتمام رسيد .

ثبت 2670 فقره حادثه در سامانه امداد  و 
حوادث مركز ارتباطات مردمي 122 آبفاى گيالن

حميدرضا ناطقى رئيس مركز ارتباطات مردمى 122 
با بيان اينكه كل حوادث بخش آب مركز 122 در تير ماه 
سالجارى 2670 فقره اعالم شد تصريح كرد: از گزارشات 
ــره حادثه مربوط به  ــده در اين مركز، 1372 فق ثبت ش
ــت بوده كه با اعزام اكيپ امداد و حوادث  شهرستان رش

نسبت به رفع حادثه اقدام شد.
ــرد مناطق  ــرد: عملك ــان ك ــه خاطرنش وى در ادام
ــياهكل ، آستارا ، انزلى ، تالش ،الهيجان ، رضوانشهر،   س
ــر ، شفت و صومعه سرا در رفع حوادث مربوطه در  رودس

تير ماه بسيار مطلوب بوده است.

ــروگاه اخبار ني عمومى  ــط  مديررواب ــريحقـزويــن تش در  ــى  رجاي ــهيد   ش
ــركت گفت: اهميت   فعاليت هاى مردم محور اين ش
ــد ــتان موجب ش ــت مصرف برق در پيك تابس  رعاي
ــانى با اين محور به  ــت هايى در حوزه اطالع رس فعالي

مردم عزيز داشته باشيم.
به گزارش روابط عمومى شركت مديريت توليد برق 
شهيد رجايى، موسى اصلى بيگى مديرروابط عمومى 
نيروگاه با اشاره به افزايش مصرف انرژى الكتريكى در 
تابستان گفت: گرماى زودهنگام امسال در كنار تغيير 
ــد تا سطح ذخيره سدهاى  الگوى بارش ها، موجب ش
آبى، كاهش يافته و به دنبال آن از ميزان توليد برق در 

اين سدها كاسته شود. 
مديرروابط عمومى نيروگاه بيان داشت: با كاهش 
ــدهاى آبى، وظيفه  ميزان توليد انرژى الكتريكى در س
ــن كاهش،  ــراى جبران اي ــاى حرارتى ب ــروگاه ه  ني
ــبختانه نيروگاه  ــت كه خوش ــده اس ــنگين تر ش  س

ــت به تعهدات خود در اين  شهيد رجايى توانسته اس
خصوص عمل نمايد. به طورى كه ميزان آمادگى اين 
ــال جارى نسبت به مدت مشابه  نيروگاه در 4 ماهه س

سال گذشته به ميزان 3 درصد افزايش داشته است.
اصلى بيگى افزود: افزايش تقاضاى مصرف كنندگان 
انرژى الكتريكى براى مصرف برق بيشتر نسبت به سال 
گذشته، موجب خاموشى هاى با برنامه در استان هاى 
كشور شد كه البته مى توان با مديريت صحيح مصرف 

برق، از ميزان خاموشى ها در طول شبانه روز كاست.
ــروگاه در ادامه اظهار نمود:  مديرروابط عمومى ني
بنابراين، ضرورت رعايت الگوى صحيح مصرف برق براى 
ــى ها به ويژه در استان هاى  كاستن از ميزان خاموش
گرمسير كشور، ما را برآن داشت نسبت به اطالع رسانى 

و ايجاد شفافيت در حوزه توليد برق اقدام نماييم.
ــا،  ــل گرم ــاز فص ــا آغ ــت: ب ــى گف ــى بيگ  اصل
فعاليت هاى گسترده اى با محور اطالع رسانى از سوى 

روابط عمومى انجام شده است كه سخنرانى مديرعامل 
شركت در خطبه هاى نمازجمعه شهرستان آبيك براى 
ــريح  بيان تالش كاركنان نيروگاه در توليد برق و تش
فرآيند سخت توليد انرژى الكتريكى، نخستين گامى 
بود كه در اين مسير براى عموم برداشته شد. در ديگر 
اقدام همسو با اين هدف، برنامه ريزى، هماهنگى و انجام 
مصاحبه تلويزيونى بود كه اين مصاحبه از سيماى مركز 

استان و شبكه هاى سراسرى سيما پخش شد.

مديرروابط عمومى افزود: در مسير دست يابى به 
اين هدف، ديدارهايى با ائمه جماعت استان براى دعوت 
از ايشان براى ايراد سخنرانى با موضوع مصرف بهينه برق 
از طريق تريبون هاى مساجد و نماز جمعه داشته ايم؛ 
همچنين تهيه اطالعيه ها، بروشورها، پوسترها، چاپ 
كتاب با موضوعات محيط زيست و مصرف برق، دعوت 
از خانواده هاى كاركنان با هدف آشنايى با فرآيند توليد 
برق و دعوت از ايشان براى مديريت صحيح مصرف برق، 
برگزارى همايش پياده روى خانواده بزرگ صنعت آب 
و برق استان قزوين، تهيه كليپ هاى مختلف آموزشى 
براى آشنايى با ساعات پيك مصرف برق، دعوت از مردم 
استان قزوين و هموطنان به مديريت صحيح مصرف 
برق در پيك تابستان، پياده سازى سياست وزارت نيرو 
ــراى كاهش مصرف  ــرى روش هاى موثر ب در بكارگي
ــاى اجرايى، ادارات  ــتگاه ه برق در وزارت خانه ها، دس
 و ... از ديگر فعاليت هاى دفتر روابط عمومى در حوزه

 اطالع رسانى بود كه به انجام رسيد.

 مشروح فعاليت هاى نيروگاه شهيد رجايى 
در حوزه اطالع رسانى با محور مصرف صحيح برق 

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان 
وستای رانشی نرگس چال گلستان از ر

ــه گزارش روابط عمومى بنياد  بنا ب ــتان گـلسـتـان ــالمى اس ــكن انقالب اس مس
ــتان، در پى وقوع رانش در روستاى نرگس چال از  گلس
ــع آن پيگيرى بنياد  ــهر و به تب ــتان آزادش توابع شهرس
مسكن استان در خصوص اسكان موقت و تصويب طرح 
تثبيت و ايمن سازى روستاى فوق در شوراى فنى استان،  
ــات علمى و تخصصى مبنى بر اجراى طرح  انجام مطالع
ــتايى در  ــازى واحدهاى روس ــتا و مقاوم س تثبيت روس
ــتور كار قرار گرفت و بعد از تامين اعتبار طرح، پروژه  دس
شمع كوبى در سه نقطه شناسايى شده در اطراف روستا 
ــد و مهندس زمانى نژاد،  ــه تعداد 50 حلقه انجام گردي ب
ــتان و دكتر حسينى، فرماندار  مديركل بنياد مسكن اس
ــراه از اين پروژه ــهر باتفاق هيات هم ــتان آزادش  شهرس

 بازديد كردند.
ــد با تاكيد بر انجام  ــى نژاد در خالل اين بازدي  زمان
ــى در بنياد مسكن استان بويژه در مواردى  كار كارشناس
ــتاى  ــروكار دارد، تثبيت روس كه با جان و مال مردم س
ــوى و روحى و هم به  ــال را هم به لحاظ معن ــس چ نرگ
لحاظ مالى به نفع روستائيان دانستند. ايشان مقاوم سازى 
واحد هاى مسكونى روستايى با تخصيص تسهيالت ارزان 
ــكن در فاز  قيمت و بالعوض را از ديگر اقدامات بنياد مس
ــتا در دست  ــتند كه با همت مردم عزيز روس  دوم دانس

اقدام است.
ــد از بازديد  ــهر نيز بع ــتان آزادش ــدار شهرس  فرمان
 ميدانى از پروژه تثبيت روستا شامل شمع كوبى و احداث
ــكن استان   زهكش ها، از مديركل و مجموعه بنياد مس
تقدير و تشكر كردند و انجام كار كارشناسى و برنامه ريزى 

شده را يكى از ويژگيهاى برجسته بنياد دانستند.

جلسه ارتقاء ایمنی و بھداشت آب 
یم یست رباط کر آشامیدنی و محیط ز

ــط عمومى آبفاى  ــزارش رواب به گ ــه كه با آبفاى تهران جنوب غربى در اين جلس
ــت ،  ــز بهداش ــان مرك ــدگان و كارشناس ــور نماين حض
ــردارى آبفاى  ــت ، بهره ب ــاورزى ، محيط زيس جهادكش
ــتان رباط كريم و مدير آب منطقه اى شهرستان  شهرس
ــد . مواردى از جمله  ــهر برگزار ش در امور آبفاى نصيرش
ــاميدنى شهرستان  ــتى آب آش  وضعيت كيفى و بهداش
ــهر نصير شهر ، منابع تامين آب و موارد  رباط كريم و ش
احتمالى تهديد كننده بهداشت محيط و بهداشت منابع 
ــى ــورد بحث و بررس ــاميدنى م ــن كننده آب آش  تامي

 قرار گرفت .
در اين جلسه مدير امور آبفاى نصيرشهر ضمن خير 
مقدم با ارائه گزارش درخصوص ميزان كمى و كيفى آب 
ــالمت منابع تامين آب ، آب  ــاميدنى و همچنين س آش
ــهر را آبى مطلوب و سالم از حييث كيفى  شرب نصيرش
و بهداشتى عنوان كرد و گفت : با عنايت به بررسى هاى 
دقيق و آزمايشان مستمر از سوى مركز بهداشت شهرستان 
و همچنين آزمايشگاه مجهز شركت آبفاى جنوبغربى ، آب 
شرب شهروندان و مشتركين محترم نصيرشهر مطابق با 
استانداردهاى الزم تامين و توزيع ميگردد . و عليرغم فصل 
گرم و اوج مصرف آب الحمدهللا شاهد كمترين نارسائى و 

مشكالت بهداشتى و كمى وكيفى آب نبوده ايم .   
ــاره به ضرورت بهداشت آب و  مهندس صبرى با اش
ــكالت و عوامل تهديد كننده سالمت از طريق  بروز مش
آبهاى آلوده يادآور شد : عدم لحاظ استانداردهاى الزم و 
پايين بودن كيفيت آب بدليل نظارت ضعيف به آن مى 
تواند اثرات مخرب و آاليندگى ميكروبى جبران ناپذيرى 

در جامعه بوجود بياورد . 

 اقدامات شرکت گاز استان اصفھان 
در زمینه استفاده منطقی از انرژی

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان  ــالى هاى اصـفـهـان ــك س گفت: در پى خش
ــرايط جوى و كاهش ميزان ذخيره آب و توليد  اخير و ش
ــت همه دست به دست هم دهيم و با توجه  برق، الزم اس
ــژه به موضوع صرفه جويى انرژى و مديريت مصرف كه  وي
ــرايط موجود را  ــد، ش ــى از فرايض دينى نيز مى باش يك

مديريت كنيم.
سيد مصطفى علوى گفت: شركت گاز استان اصفهان 
توزيع كننده انرژى پاك و ارزشمند گاز طبيعى است كه در 
اقتصاد و رفاه عمومى مردم بسيار حائز اهميت با اين توضيح 
كه گاز طبيعى در توليد برق و سالمت محيط زيست جامعه 
نيز بسيار قابل مالحظه است. وى، بيان داشت: در شركت گاز 
استان اصفهان در راستاى صرفه جويى انرژى طى جلسات 
ــد كه  مختلف و تبادل نظر راهكار هايى اتخاذ و اجرايى ش
خوشبختانه نتايج موثرى در پى داشته است. نصب درايو 
راه انداز نرم بر روى الكتروموتورهاى موتورخانه مركزى كه 
باعث كاهش بار در زمان راه اندازى موتورها مى شود،كاهش 
ديماند برخى ساختمان هاى ادارى كه باعث ايجاد ظرفيت 
در شبكه برق شده و همچنين اصالح ساعات كار ادارى و 
تغيير زمان كاركرد موتور خانه ها،از اقدامات مهمى است 
ــتاى استفاده منطقى از انرژى انجام شده است.  كه در راس
همچنين، كاهش المپ هاى اضافى در اتاق ها و راهروها، 
استفاده از سامانه هاى تصفيه پساب در برخى ادارات براى 
استفاده در فضاى سبز آنها، تجهيز تعدادى از فضاى سبز 
ادارات به سامانه آبيارى قطره ايى، طراحى و ساخت سامانه 
تصفيه آب مصرفى ورزشگاه ايثار براى استفاده در فضاى 
سبز آن، استفاده از ديزل ژنراتور در ساعات پيك بار،  و ... از 

ديگر اقدامات اجرايى در شركت گاز استان اصفهان است.

یع برق  حضور مدیرعامل شرکت توز
 استان سمنان در مرکز سامد

مديرعامل شركت توزيع برق استان  سمنان در مركزسامانه الكترونيكى سـمـنـان
ارتباط مردمى و دولت (سامد) حضور يافت.

ــردم  ــا م ــاط ب ــور ارتب ــه منظ ــت: ب ــى اس  گفتن
ــمنان در زمينه پاسخگوئى به درخواست ها  استان س
ــماره تلفن 111 ، مديرعامل  ــكايات از طريق ش و ش
ــى  ــاى مردم ــن ه ــورد تلف ــه دو م ــركت  ب ــن ش  اي

پاسخگوئى كرد.
ــماره سه رقمى 111، يكى از  يادآور مى شود: ش
راه هاى ارتباطى مردم با مديران استان سمنان است 
ــاس هماهنگى به عمل آمده از سوى اداره كل  و براس
ــى و امور حقوقى استاندارى  مديريت عملكرد، بازرس
سمنان، مسئولين در محل سامانه حضور پيدا كرده و 

نسبت به پاسخگوئى مردمى اقدام مى نمايند.
ــتان در سوال  ــركت توزيع برق اس مديرعامل ش
احدى از شهروندان در خصوص جدول خاموشى هاى 
ــت: جدول مديريت اضطرارى بار ،  احتمالى بيان داش
ــايت اين شركت قابل  يك روز قبل و از طريق وب س
دسترسى بوده و مشتركان استان مى توانند اطالعات 

الزم را اخذ نمايند.
ــخ به پرسش  ــوى زاده در پاس ــيد محمد موس س
ــامانه در  ــاس گيرنده با اين س ــرى به محضر تم ديگ
ــى ادامه دارد  ــى ها تا چه زمان زمينه اين كه خاموش
ــى از ميزان دماى هوا  ــى ها تابع گفت: ميزان خاموش
ــر مقدار مصرف  ــا و از طرفى ديگ ــد نيروگاه ه و تولي
ــته  ــت كه به صورت زنجيره اى به هم پيوس مردم اس
ــت كه تا پايان  ــند و پيش بينى ها براين اس ــى باش م

مردادماه اين موضوع ادامه دارد.

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب آقاى نويد كشــكولى فرزند جبار به شماره شناسنامه  
8219 صادره از گچساران در مقطع كاردانى پيوسته رشته مكانيك خودرو صادره از واحد 
دانشگاهى گچساران به شماره 1583513مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك مذكور را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد گچساران 
به نشانى -گچســاران -مجتمع دانشگاهى-دانشگاه آزاد اسالمى  واحد گچساران ارسال 

نمايد- ياسوج / نوبت اول: 97/4/24 / نوبت دوم: 97/5/8/ نوبت سوم:97/5/23

اينجانب حسين بدوستانى مالك خودروى تاكسى سمند مدل 1384به شماره انتظامى 
15-623ت 16 و به شــماره شاسى14507935 و به شماره موتور12484016753 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايى در مورد خودرو مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى شــركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران- كرج  شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد 

شد. تبريز

ســند مالكيت و برگ ســبز خودرو پرايد مدل 1375 به شــماره انتظامى 782ج58- 
ايران 19 به شماره موتور 016019 و به شماره شاسى s1412275517903 بنام بهنام 

واحدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب شبنم شوهانى فرزند حيدر به شماره شناسنامه 1098 
و شــماره ملى 4501108924 صادره از ايالم در مقطع كاردانى رشــته معمارى صادره از 
واحد دانشــگاهى انديمشك با شــماره 8414012260 مفقود گرديده است فاقد اعتبار 
ميباشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد انديمشك 
به نشانى دانشگاه آزاد ارسال نمايد. نوبت اول 97/5/23 – نوبت دوم: 97/6/7- نوبت 

سوم 97/6/21

شناســنامه(برگ سبز) خودروسوارى سيستم سايپا تيپ 131LE مدل 1391 برنگ 
سفيد-روغنيبشــماره موتور 4723034 و شماره شاسى S1412291136905و شماره 
پالك ايران 65-759ق65به نامعنايت تاجيكى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ ســبز) و سند كارخانه خودرو سوارى سيســتم پژو تيپ405جى ال 
ايكــس آى8/1 برنگ نقره اى-متاليك مدل 1390 بشــماره موتــور 12490137984و 
شــماره شاســى NAAM01CAXBE206006و شــماره پالك ايران 84-753ص74به 

ناممريم پورعبداله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

متن آگهى
بدينوسيله به اقاى امير مرادى نبى زاده مجهول المكان كه حسب شكايت شاكى فاطمه 
چراغى نيا و شماره  پرونده 970274 دادگسترى بهارستان متهم است به توهين و تهديد 
به قتل عالن ميگردد پرونده وى به شــعبه 105 كيفرى دو ارجاع و وقت رســيدگى براى 
مورخه 1397/09/13 ســاعت 12 ظهر تعييــن گرديده لذا مراتب وفق ماده 180 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى در اين روزنامه آگهى تا نامبرده 
در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نمايددر صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غيابا 

راى صادر خواهد كرد.  م الف/417
آرزو آقا محمدى- متصدى دفترى شعبه 5 دادگاه كيفرى 2 شهرستان بهارستان

دادنامه
پرونده كالســه 9509982986500766 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
بهارســتان (105 جزايــى ســابق)تصميم نهايــى شــماره 9609972990501483 - 
شــاكى:اقاى اســداله حســينى فرزند رســتمعلى به نشــانى قاعه مير خ رجايى پ 412- 
متهمين:1-اقاى عارف عباسى به نشانى قلعه مير ارساگاز خ پاكزى روبه روى حسينه دست 
چپ كوچه درب يكى مانده به اخر-2-اقاى على عبدالهى به نشــانى قلعه مير خ 16 مترى 
ايثار قائم 9 منزل عبدالهى دســت راست دو طبقه سنگ نما-اتهام ها:ايراد صدمه بدنى 
– قــدرت نمايــى با چاقو ((راى دادگاه)) در خصوص اتهام اقايان 1-عارف عباســى دائر بر 
ايــراد صدمه بدنى عمــدى و قدرت نمايى با چاقو 2- على عبدالهى دائر بر قدرت نمايى با 
چاقو هر دو فاقد مشخصات بيشتر و مجهول المكان موضوع شكايت اقاى اسداله حسينى 
فرزند رســتمعلى دادگاه با توجه به صورت جلســه مــورخ 95/05/23 مرجع انتظامى كه 
بالفاصله پس از وقوع جرم تنظيم در محل شــده اســت گواهى پزشكى قانونى كه در آن 
ورود صدمه به شــاكى مورد تاييد قرار گرفته و ناشــى از اصابت جسم سخت اعالم شده 
است گواهى گواهان در مرحله تحقيق در مرجع انتظامى و دادسرا صورت جلسه تحقيقات 
محلى مورخ 95/06/1 مرجع انتظامى عدم حضور متهمان در مراحل تحقيق و دادرسى در 
دادسرا و دادگاه عليرغم احضار از طريق نشر اگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشار ارتكاب 
بزه هاى مزبور را از ناحيه مشــاراليهما محرز و ثابت تشــخيص از حيث ارتكاب بزه قدرت 
نمايى با چاقو هركدام از متهمان را به استناد ماده 617 قانون مجازات اسالمى 1375 به 
تحمل يك ســال حبس تعزيرى درجه شش و تحمل يازده ضربه شالق تعزيرى درجه هفت 
محكوم و اعالم مينمايد همچنين متهم رديف اول را از حيث صدمات وارده شاكى به استناد 
مواد 449و559و709و714و715 قانون مجازات اسالمى 1392 به پرداخت سه هزارم 
ديه كامل از بابت كبودى پلك فوقانى چشــم چپ و پرداخت نيم درصد ديه كامل از بابت 
ارش تورم شديد پلك فوقانى چشم چپ و پرداخت چهارصد ديه كامل از بابت شكستگى 
استخوان بينى كه بدون عيب جوش خورده است و پرداخت يك دهم درصد ديه كامل از 
بابت ارش تورم مختصر زير چشم و پرداخت يك دهم درصد ديه كامل از بابت ارش تورم 
مختصر پل بينى و پرداخت يك دهم درصد ديه كامل از بابت ارش تورم مختصر گونه چپ 
و پرداخت دو دهم درصد ديه كامل از بابت ارش خونريزى مختصر تحت ملتحمه چشم چپ 
و پرداخت سه هزارم ديه كامل از بابت كبودى مختصر زير چشم و پرداخت يك درصد ديه 
كامل از بابت ســائيدگى كوچك حارصه زير چشــم چپ و پرداخت سه هزارم ديه كامل از 
بابت كبودى مختصر پل بينى و پرداخت يك درصد ديه كامل از بابت خراش كوچك حارصه 
پل بينى و پرداخت جمعه شــش هزارم ديه كامل بابت كبوديهاى مختصر سمت چپ باالى 
پيشانى و قسمت ميانى باالى ابروى چپ و پرداخت يك درصد ديه كامل از بابت سائيدگى 
حارصه ســمت چپ چانه و پرداخت يك درصد ديه كامل از بابت جرح حارصه قســمت چپ 
مخاط لب تحتانى و پرداخت سه هزارم ديه كامل از بابت كبودى سمت چپ مخاط لب تحتانى 
و پرداخت سه هزارم ديه كامل از بابت كبودى زير چانه در حق شاكى محكوم و اعالم  مى 
نمايــد.راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ واقعى بــه هريك از متهمان قابل 
واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضا مهلت ابالغ واخواهى قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
م الف/418

حسين عرب ميستانى- رئيس شعبه 105 كيفرى دو دادگسترى شهرستان بهارستان

دادنامه
شاكى:اقاى منصور جمالى ليچائ فرزند عبداله به نشنى سلطان اباد انتهاى خيابان 12 
مترى امام سجاد به سمت خ مدرسه كوچه زنبق پ30- متهمين:1-خانم يلدا گنجى فرزند 
على اصغر به نشــانى تهران ســه راه اذرى خ 16 مترى اميرى ك بهفر پ 91- 23- اقاى 
منوچهر گلزارى فرزند ميكاييل به نشانى صالحيه خ 30 مترى 6 مترى بهارستان پالك 1- 
اتهام : تحصيل مال مســروقه  ((راى دادگاه)) در خصــوص اتهام 1-منوچهر گلزار فرزند 
ميكائيل ايرانى ساكن بهارستان فاقد مشخصات بيشتر دائر بر قاپيدن گوشى تلفن همراه 
و دو ميليون و پانصد هزار تومان وجه نقد در تاريخ 94/5/20 ســاعت 19 در گلســتان 
2- يلدا گنجى فرزند على اصغر ايرانى فاقد مشــخصات بيشتر دائر بر تحصيل يكگوشى 
تلفن همراه موضوع شــكايت اقاى منصور جمالى ليچائى صرفنظر از اينكه داسرا توصيف 
مجرمانه از عمل ارتكابى اقاى گلزار را تحصيل مال مســروقه ذكر نموده در حاليكه به نظر 
دادگاه توصيــف حقوقــى از عمل وى قاپيدن گوشــى و وجه نقد (موضوع جــرم ماده 657 
قانون مجازات اســالمى 1375 اســت)با توجه به شكايت شاكى اســتعالم به عمل امده از 
شركت ايرانسل و همراه اول درخصوص استفاده كنندگان از گوشى هاى همراه به شماره 
ســريال 86531202825361821 و 865312028242405 متــوارى شــدن متهــم 
منوچهر گلزارى از دادســراى پس از اطالع از موضوع اتهام خويش حســب صورت جلســه 
مورخ 92/9/10 بازپرس محترم دادسراى بهارستان و عدم حضور وى جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در مراحل تحقيق و دادرســى عدم حضور متهم يلدا گنجى در دادگاه جهت دفاع 
از اتهام انتســابى عليرغم احضار وى از طريق نشــر اگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشار و 
درراستاى اعمال ماده 347 قانون ايين دادرسى كيفرى و كيفر خواست صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب بهارســتان ارتكاب بزه مزبور را از ناحيه مشاراليه محرز و ثابت تشخيص 
به استناد مواد 657و662 قانون مجازات اسالمى 1392 متهم رديف اول را به نحمل دو 
ســال حبس درجه 6 و تا پنجاه ضربه شــالق تعزيرى درجه 6 ومتهم رديف دوم را به شش 
ماه حبس تعزيرى درجه 7 و ده ضربه شالق تعزيرى درجه هفت محكوم و اعالم مينمايد راى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ واقعى به متهمان قابل واخواهى در همين 
دادگاه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ انقضا مهلت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
م الف/419

حسين عرب ميستانى- رئيس شعبه 105 كيفرى دو دادگسترى شهرستان بهارستان

متن آگهى
بدينوســيله به اقاى حميد ملكى مجهول المكان كه حســب شــكايت شاكى اسماعيل 
شــفيعخانى با وكالــت اقاى احمد جعفــرى كرده و شــماره پرونده 970283 دادگســترى 
بهارستان متهم اســت به كالهبردارى و فروش مال غر عالن ميگردد پرونده وى به شعبه 
105 كيفرى دو ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/09/11 ساعت 12 ظهر تعيين 
گرديــده لذا مراتب وفق ماده 180 قانون ايين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى در اين روزنامه اگهى تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نمايد در 

صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غيابا راى صادر خواهد كرد.
م الف/420

آرزو آقا محمدى- متصدى دفترى شعبه 5 دادگاه كيفرى 2 شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت جلسه شعبه اول داديارى داسراى شهرستان بهارستان
بدينوسيله به اقاى محمد انصارى مجهول المكان حسب اعالم شاكى آرزو نعمت الهى و 
شكايت ايشان مبنى بر ايراد ضرب و جرح عمدى و ترك انفاق وفق ماده 174 قانون ايين 
دادرسى كيفرى در اين روزنامه كثيراالنتشار درج نموده لذا الزم است جهت رسيدگى در 
جلسه يك ماه پس از تاريخ نشر آگهى حاضر و از خود دفاع نمائيد و اال وفق مقررات غيابا 

رسيدگى و اعالم نظر خواهد نمود.
م الف/421

صابرى – داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

اگهى مزايده  مال منقول
 به موجب  پرونده   اجرايى شــوراى  حل اختالف  ياســوج  محكومه له  اقاى   جابر كام 
دوســت  فرزند نورعلى  تقاضــاى  مزايده  اموال توقيفى محكوم عليــه  اقاى  محمد مراد  
هاشــمى اصل فرزند صيدال  را نموده است  كه ميزان محكوميت  به مبلغ 77297473  
ريــال  بابــت محكــوم  بــه (اصل  خواســته)  و خســارت  دادرســى در حق محكــوم  له و 
مبلغ1860000 ريال بابت حق اجراء{ هزينه هاى اجرايى صندق دولت } ميباشد.  اينك  
برابر ماده 118 قانون اجرايى احكام مدنى  از طريق اگهى مزايده  در يكى  از روزنامه هاى  
كثير  االنتشار   سراسرى   (م/72ق.ا.ا .م)  روزنامه هاى محلى استان كهگيلويه وبويراحمد 
كه براى يك نوبت منتشر مى شود اعالم مى گردد در فاصله حداقل ده روز از تاريخ نشر 
آگهى و حداكثر يك ماه بعد از نشــر به شــرح زير مزايده اى برگزار مى شود لذا برابر ماده 
126 ق . ا. ا .م متقاضيان مى توانند در مدت 5 روز قبل از تاريخ مزايده به واحد اجرايى 
احكام مراجعه تا ضمن مالحضه مال توقيفى اطالعات الزم را بدست آورند . – برنده مزايده 
كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد كرده وده درصد بها را فى مابين المجلس بعنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسليم و بقيه بهاى ا موال را در مدت 30 روز ازتاريخ انجام مزايده 
پرداخت نمايند ( در صورت عدم پرداخت مابقى قيمت – ده درصد سپرده توديعى پس از 
كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد) . بر اساس نظر كارشناسى قيمت پايه 
براى شروع مزايده مبلغR 22/000/000 ريال بابت يك تخته فرش 12 مترى دستباف 
گونه كاشــان و مبلغR 53/000/000 ريال بابت دو تخته فرش نگين مشــهد 12 مترى 
500 شــانه تراكم 1200 و يك تخته فرش زمرد مشــهد 12 مترى 700 شــانه با تراكم 
پود هرفر1200 طرح 14064 و فرش 6 مترى نگين مشــهد 500 شــانه با تراكم 1200 
يك تخته  ريال مى باشــد و محل انجام فروش ياســوج خيابان سردار جنگل شمالى مجتمع 
شوراى حل اختالف بويراحمد – واحداجراى احكام شورا مى باشد . و تاريخ مزايده مورخه 
97/6/14 از ســاعت 10 تــا 12 برگزار مى شــود . اين مزايده در نوبــت اول برگزار مى 
شــود . نوع و مشــخصات مال توقيف شده {توصيف اجمالى} يك تخته فرش بافت كاشان 
دســتباف گونه 12 مترى 700 شــانه و تراكم پود 2400 به مبلغR 22/000/000ريال 
و دو تخته فرش نگين مشــهد 12 مترى 500 شــانه تراكم 1200 و ارتفاع خواب 11+1 
درجه يك (R 24/000/000ريال) و يك تخته فرش زمرد مشــهد 12 مترى 700 شــانه 
با تراكم پود هرفر 2100 طرح 14064 (R 22/000/000ريال ) و فرش 6 مترى نگين 
 مشــهد 500 شــانه با تراكــم 1200 كار كرده يــك تختــه  ( R 7/000/000 ريال) جمعاً   

   R 53/000/000ريال(به غير از فرش كاشان )
 (خدا بخش روزبه – مدير دفتر اجرايى احكام شوراهاى حل اختالف بويراحمد (ياسوج

دادنامه
در خصــوص اتهــام آقايان  1-فتحعلى ضعبانى 2- محســن شــعبانى هــر دو دائر بر 
كالهبردارى از طريق انتقال مال غير    موضوع شــكايت اقايان 1-هاشــم شــريفى فرزند 
افضل متولد 61. 2-حسين نظرى فرزند على  3-وحيد شيرينى فرزند افضل متولد 66 
هر ســه با وكالت اقاى حســن امام يارى و هاشــم قاسمس با عنايت به شكايت شكات سه 
برگ ســند رســمى تنظيمى به نام زهره قيطرانى صفحه 1و2و3 مالحظه قرارداد تنظيمى 
فى ما بين متهمين و اقايان حســين رهامى و حســن رهامى به تاريخ 90/5/10 به شماره 
471188 به عنوان فروشــندگان و خريداران گزارش كالنترى 12 بوســتان مبايعه نامه 
هاى تنظيمى فى مابين حسن و حسين رهامى و شكات به عنوان فروشندگان و خريداران 
صفحه 6 الى 10 اظهارات گواهان تعرفه شــده برابر صفحات 20و21و22 اظهارات وكيل 
شــكات به تاريخ 95/4/23 نــزد بازپرس محترم به عنوان نمود مشــتكى عنهم به تاريخ 
90/7/29 ملك مذبور را به صورت مبايعه نامه عادى انتقال داده بعد از يك سال مجددا 
ملك مذكور به صورت سند به نام زهره قيطرانى انتقال داده و ايشان نيز در حال حاضر در 
صدد تخليه ملكهاى مذكور مى باشد.صفحه 35.مالحظه تعهد نامه منتسب به اقاى فتحعلى 
شعبانى و مبايعه نامه هاى ضميمه شده به پرونده برابر صفحات 12و43و44 استعالم به 
عمــل امده از اداره ثبت اســناد و امالك رباط كريم به تاريــخ 95/8/11 كه اعالم گرديده 
سند شش دانگ يك دستگاه اپارتمان به مساخت 51 متر بخه نام زهره قيطرانى در تاريخ 
91/12/22 صادر و در رهن بانك مسكن مى باشد.و سند شش دانگ يك واحد اپارتمان 
55 متــر در تاريــخ 91/12/22 به نــام زهره قيطرانى صادر و در رهن بانك مســكن مى 
باشــد. و همچنين سند مالكيت 6 دانگ يه دستگاه اپارتمان به مساحت 52 متر در تاريخ 
91/12/22 به نام زهره قيطرانى صادر و در رهن بانك مسكن ميباشد. استعالم به عمل 
امده از شــهردارى نسيم شهر برابر پاسخ واصله به تاريخ 95/9/30 كه شهردارى اعالم 
نموده پروانه ســاهت و اســناد مالكيت اعم از ســند مالكيت به نام شركت پى ريز وصال 
بوده كه در تاريخ 86/4/25 به نام اقاى تقى على نســب انتقال يافته و نامبرده در تاريخ 
90/4/18 درخواست جواز ساخت صادر نموده و در تاريخ 90/7/13 قطعه مورد نظر به 
نام فتحعلى شعبانب انتقال يافته و نامبرده پس از احداث بنا در تاريخ 90/10/24گواهى 
عدم خالف دريافت و در تاريخ 90/11/25به نام زهره قيطرانى واگذار نموده است صفحه 
71 گزارش كالنترى 12 در خصوص جلب متهمين محســن و فتحعلى شــعبانى كه گزارش 
گرديــده به محــل اعزام نامبردگان از محــل متوارى شــدند.صفحه 79 احضار متهمين از 
طريق نشر اگهى در دادسرا و عدم حضور ايشان در مرجع انتظامى و دادسرا قرار جلب به 
دادرسى و كيفر خواست دادسراى شهرستان بهارستان و همچنين عدم حضور متهمين در 
جلسه ادرسى 97/2/18 على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى و اظهارات وكيل شكات 
در جلسه اخيرالذكر دادگاه در مجموع اتهام انتسابى به متهمين را محرز و مسلم دانسته 
مستندا به ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير موصوب 1308 وماده يك قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشــاء و اختالس كالهبردارى براى مصــوب 1368 متهمين را عالوه بر 
رد وجه ماخوزه به شــكات به صورت متســاوى به اقاى هاشم شــريفى سى و نه ميليون و 
هفتصد هزار تومان به اقاى حســين نظرى ســى و پنج ميليو تومان و به وحيد شريفى سى 
و چهــار ميليون و پانصد هزار تومان هركدام را به 3 ســال حبس و پرداخت يك صدو نه 
ميليون و دويســت هزار تومان جزاى نقدى و در حق صندوق دولت تقديم مينمايد . راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخخ ابالغ واقعى به متهم قابل واخواهى در همين دادگاه 
و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضا مهلــت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
م الف/427

احمد فتحى- رئيس شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى خواهان يونس ملك دوست 
دادخواســتى بطرفيت خوانده حامد بلورانى به خواســته ايراد صدمه بدنى غير عمد 
ناشــى از بى احتياطى در امر رانندگى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609982986301489 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/09/10 ســاعت 12:00 تعيين كه حســب دستور دادگاه 
طبــق موضوع ماده 73 قانون ايين داد رســى مدنى به علت مجهــول 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 اگهى 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/428

شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى خواهــان ميالد و غالمرضا هادى زاده .مريم حســينى.مهدى 
شاهى عرب لو. 

دادخواســتى بطرفيت خوانده اقاى وحيد هادى زاده به خواســته ايراد صدمه بدنى 
عمدى مطرح كه به اسن شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9509982986801233 شعبه 
104 دادگاه كيفرى دو شهرســتان بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/11 
ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين داد رسى 
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 اگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
م الف/429

شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

دادنامه
درخصوص اتهام خانم مهرى جعفرى فرزند ســعيد متولــد 68 دائر بر ايجاد مزاحمت 
تلفنى موضوع شــكايت اقاى مهران محمدى فرزند رمضان متولد 73 با عنايت به شــكايت 
شاكى نتيجه استعالم به عمل امده از شركت ايرانسل و اعالم مشخصات و فتوكپى كارت 
ملى ارسالى متهم از شركت ايرانسل اظهارات شاكى در مرجع انتظامى گزارش كالنترى 14 
صالحيه نتيجه نيابت ارسالى به دادگسترى شهرستان قم و عدم شناسايى متهم در ادرس 
اعالمى ايرانسل و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى 92/2/12 عليرغم ابالغ از طريق 
نشر آگهى دادگاه در مجموع اتهام انتسابى به متهمه را محرز و مسلم دانسته مستندا به 
مــاده 641 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 متهمه را بــا رعايت بند 2 ماده 3 قانون 
وصــول برخــى از درامدهاى دولت و مصرف ان در موارد معيــن به ده ميليون ريال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضا نهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم استان تهران مى باشد.
فتحى- رئيس شعبه 104 كيفرى دو دادگسترى شهرستان بهارستان

انحصار وراثت
اقاى امير حســين كشورى به ش ش 0020753586 مطابق دادخواست تقديمى به 
كالســه پرونده 243/10/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان صديقه محمدى سيف الدين به شماره شناسنامه  785 در تاريخ 
96/11/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- فاطمه كشورى كد ملى 0017611873 تاريخ تولد 1373 صادره از تهران 
نســبت بــا متوفى:فرزند 2- زهرا كشــورى كد ملــى 0019169583 تاريخ تولد 1375 
صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند 3- امير حسين كشورى كد ملى 0020753586 
تاريــخ تولد 1376 صادره از تهران نســبت بــا متوفى:فرزند 4- زهره كشــورى كد ملى 
6660510508 تاريــخ تولد 1382 صادره از تهران نســبت بــا متوفى:فرزند   5- صفر 
كشــورى ش ش 2118 تاريخ تولد 1335 صادره از تهران نســبت با متوفى:همســر 6- 
فاطمه جعفر زاده ش ش 4 تاريخ تولد 1311 صادره از هشترود نسبت با متوفى:مادر  و 
مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد 
ماده 361 قانون امور حســبى در يك نوبت اگهى 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 شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
م الف/1090

شوراى حل اختالف شعبه 10 شهرستان بهارستان 

آگهى رونوشت حصر وراثت 
خانم نيكى دهقان خلد داراى شناســنامه شــماره 10 بشــرح دادخواســت به كالسه 
970276 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان خالقداد داودى بشناســنامه 3 در تاريــخ 1384/9/27 اقامتــگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فيض محمد داودى 
فرزند خالقداد به ش ملى 3701376182 متولد 1356 پســر متوفى 2- فرهاد داودى 
فرزندخالقــداد به ش ملى 3690083470 متولد 1368 پســر متوفى 3- ماريه داودى 
فرزند خالقداد به ش ملــى 3690336627 متولد 1372 دختر متوفى 4- نيكى دهقان 
خلد فرزند كوريج به ش ملى 3701456917 متولد 1334 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مينمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد . 
 رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف سراوان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فيصل تميمى فرزند
خواهان آقاى حسين فيصل تميمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فيصل تميمى 
به خواســته صــدور حكم موت فرضى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609986310500205 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/31 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المــكان 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/1/342
منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى اخطار اجرايى (اصالحى)
مشــخصات محكوم عليــه: جواد خانعلى نــژاد مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: 
حميدرضا تلگرافى به نشــانى كاشــان كوى پنجه شــاه پيك موتورى پارس ، به موجب راى 
شــماره 62 تاريخ 96/7/29 حوزه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 50/000/000 ريــال بابت وجه دو فقره چك به شــماره 984372-
94/3/10 و 944272-94/1/15 و يــك طغرى ســفته به شــماره 677997 به همراه 
هزينه دادرسى به مبلغ خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد هر يك از چكها و براى سفته 
از تاريخ تقديم دادخواســت (96/3/16) لغايت اجراى حكم راى صادره غيابى است وفق 
تبصره 2 ماده 306 ق آ د م هزينه اجرا به ميزان نيم عشر در حق صندوق دولت پرداخت 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى 
كــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 

خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 434 فرعى از 3259- اصلى واقع 
در بخش 15 قطعه دو بلوچستان شهرستان نيكشهر روستاى امام آباد چاهان بنام آقاى على 
حسن كدخدايى فرزند محمد مورد تقاضاى آقاى عبدالجبار هوئى فرزند جان محمد بموجب 
وكالتنامه شــماره 14595 دفترخانه اسناد رسمى 17- نيكشهر تحديد حدود در روز سه 
شــنبه مورخه 97/06/13 محل شروع و بعمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين 
مستدعى ثبت ميرساند در تاريخ تعيين شده در محل حضور بهم رسانند در صورت عدم 
حضور مستدعى ثبت و نماينده قانونى وى تحديد حدود بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حدود 
تعيين شــده از طرف مجاورين بعمل خواهد آمد و اعتراض آنها برابر ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره دو قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ظرف مدت ســى روز از تاريخ 
تحديد ميتوانند اعتراض خود را مستقيما به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر 
تســليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواســت خود را به مرجع 
ذيصالح قضايى تقديم و گواهى مربوطه را به اداره ثبت ارائه نمايد و چنانچه بين متقاضى 
ثبت و ديگرى قبل از تاريخ تحديد در مراجع قضايى اقمه دعوى شده باشد نيز بشرح فوق 

اقدام نمايد. تاريخ انتشار: سه شنبه 97/05/23 – م الف/87
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر

آگهى احضار متهم 
بدينوسيله به آقاى 1- دانش تمرى 2- خدامراد مقصودى فرزندان 1- نادر 2- على 
مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت صادره از دادسراى عمومى وانقالب 
كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 960979 به اتهام سرقت تعزيرى جهت دفاع از 
خود و شــركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/7/7 ساعت 10 صبح در شعبه 106 دادگاه 
كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عــدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و حكم 

مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/2016
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه


