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متن آگهی
آگهی ابالغ احضاریه وقت رسیدگی به متهمین پرونده آقایان-1:غالمرضا
انصاری -2ساسان انصاری فرزندان غالم علی نظر به اینکه شاکی آقای یاسر
مرادی کشکولی شکایتی به عنوان ردیف اول ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو
و ردیف دوم توهین وتخریب تسلیم دادسرای عمومی یاسوج نموده ودر پرونده
موصوف علیه شما کیفرخواست صادر گردیده والنهایه پرونده به شعبه  101کیفری
دو یاسوج ارجاع وثبت به کالسه  970819برای تاریخ  97/8/21ساعت 9:30
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است،به لحاظ مجهول المکان بودن شما وبنا
به درخواست شاکی وحسب دستور دادگاه وبا استناد به ماده  344قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب فوق برای یک نوبت
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میگردد تا شما جهت رسیدگی در این
دادگاه حاضر شوید.درصورت عدم حضور در موعد مقرر فوق دادگاه اتخاذ تصمیم
قانونی خواهد نمود.
فیض اله صالحی
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو یاسوج
متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت راضیه صفری سروک فرزند داراب به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709987430300591از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بهرام مومن نسب در اقامتگاه دائمی
خود مورخ 1397/6/12بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1پرهام مومن نسب فرزند بهرام به ش ش (4221568011فرزند)
-2راضیه صفری سروک فرزند داراب به ش ش (4220060121همسر)
-3گل صنم دوهنده فرزند نوذر به ش ش (420مادر)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهر یاسوج-راضیه خرام
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گچساران
متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی مرادی سونجی
خواهان آقای سعید شاکری فرزند قدرت اله با وکالت خانم فاطمه ملکی به
طرفیت خوانده آقای مصطفی مرادی سونجی به خواسته مطالبه طلب مطرح که
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709987450200656شعبه دوم
شورای حل اختالف شهرستان گچساران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397.08.30
ساعت  09:00تعیین 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 کثیراالنتشار آگهی میگردد 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان
گچساران – زینب عباسی تل گاوی
گچساران
م الف497/
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مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

اگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ایوب دامیار فرزند محمد رشید به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۳۰۵۰۰۶۱۸از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رشید دامیار در اقامتگاه دائمی خود
به تاریخ  ۱۳۹۷.۳.۲۲بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان شادروان منحصر است به
 ..۱...خدیجه دامیار فرزند محمد رشید به ش ش  ۴۲۲۰۳۴۷۵۹۳فرزند متوفی ..۲.پیکر
دامیار فرزند محمد رشید به ش ش  ۶۶فرزند متوفی  ..۳..مدینه دامیار فرزند محمد رشید
به ش ش  ۴۲۲۰۵۵۳۱۸۵فرزند متوفی  ..۴..یعقوب دامیار فرزند محمد رشید به ش ش ۸
فرزند متوفی  .۵...محمد دامیار فرزند محمد رشید به ش ش  ۶۹۷۰۰۳۰۰۲۲فرزند متوفی
 ..۶...ایوب دامیار فرزند محمد رشید به ش ش  ۴۲۲۰۱۹۹۸۳۷فرزند متوفی ..۷..ابوذر دامیار
فرزند محمد رشید به ش ش  ۹فرزند متوفی  ..۸...افتاب بی نیاز فرزند علی به ش ش ۲۱۶
همسر متوفی  ....اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر
اگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان
یا سوج  ...سیما پریدار
گواهینامه صالحت پیمانکاری شرکت فنی مهندسی عمران برج شهر ساز در رشته
راه وترابری و ساختمان در پایه  ۵به شماره ثبت  ۷۳۱۶به نام سید حسن حسینی مفقود
و فاقد اعتبار می باشد ...
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گچساران
دادنامه
پرونده کالسه  9709987450200656شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان
گچساران تصمیم نهایی شماره 9709977450200699
خواهان  :آقای سعید شاکری فرزند قدرت اله با وکالت خانم فاطمه ملکی فرزند
فریبرز به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – شهر دوگنبدان
– خ بشارت پاساژ خیام طبقه دوم
خوانده  :آقای مصطفی مرادی سونجی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها  -1 :مطالبه وجه بابت -2...تامین خواسته
به تاریخ  1397.07.15در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف
گچساران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده است خواهان به شرح باال به طرفیت
خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامیین
خواسته به استناد مدارک موجود پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت
آن به کالسه فوق پرونده تحت نظر قرار دارد با مالحظه جمیع محتویات پرونده و با اخذ
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم نموه و با استعانت از خداوند
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
(قرار تامیین خواسته)
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامیین خواسته نموده
چون ارکان و شرایط درخواست قرار تامین خواسته فراهم میباشد لذا به استناد ماده
 292قانون تجارت و مواد  116 ، 108و  117قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامیین
خواسته معادل مبلغ  140.000.000ریال از اموال بالمعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر
و اعالم میدارد .این قرارداد پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف  10روز پس از ابالغ قابل
اعتراض در این شعبه می باشد.
سید عنایت اله کشاورزی
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گچساران
م الف 498 /

در نشست شورای حفاظت بیتالمال کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد

سهلانگاری در ورزشگاه  15هزار نفری یاسوج

مقام ارشد قضایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :دوست نداریم قلمی علیه
مدیری بر روی کاغذ برده شود اما گاهی مجبور میشویم ،دستگاه قضایی از مدیران
جهادی که در مسیر فعالیت خود مرتکب اشتباهی شوند حمایت میکند روش کار
ما دستگیری است امیدواریم ضریب خطاها کمتر شود.
دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای حفاظت بیتالمال گفت:
بیتالمال در ورزشگاه یاسوج در حال نابودی است .شورای حفاظت از حقوق
بیتالمال به ریاست حجتاالسالم غالمرضا مزارعی رئیس دادگستری استان
کهگیلویه و بویراحمد و با حضور دادستان مرکز استان و جمع زیادی از مسووالن
استانی و شهرستانی برگزار شد .آزادسازی حریم رودخانه بشار ،اجرای طرح
کاداستر در اراضی منابع ملی و منابع طبیعی ،مصوبات پسماند شهرهای یاسوج
و مادوان،حریم راهها و وضعیت ورزشگاه  15هزار نفری یاسوج دستور کارهای
این نشست بود .سید حسین کاظمی مدیرکل شهری و امور شوراهای استانداری
کهگیلویه و بویراحمد در این نشست به حادثه جمعه بازار یاسوج که خارج از این
دستور کار بود اشاره کرد و گفت :استارت ساخت مکانهای جدید جمعه بازار
یاسوج سال  89زده شد و زمینی برای جمعه بازار یاسوج اختصاص یافت اما از مسیر
خارج شد .وی عنوان کرد :مساحت این زمین  22هزار متر مربع و دارای کاربری
فرهنگی و ورزشی بود اما به کاربری تجاری تغییر یافت ،تغیر کاربری زمین زمانبر
بود اما متاسفانه استانداری یک روزه این کار را انجام داد که این رانت بزرگی بود.
این مسؤول با بیان اینکه  460مغازه احداث شده برای جمعه بازار در بازار آزاد به
فروش رفت گفت :مردم گرسنگی را تحمل میکنند اما در برابر ظلم کوتاه نمیآیند،
کهگیلویه و بویراحمد استان کوچکی است اما در همین استان کوچک اتفاقات بزرگی
رخ میدهد که هیچ جای کشور آن را مشاهده نمیکنیم.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد :در این سالهایی که پول
نیست
یک میلیارد تومان به حوزه پسماند مادوان و یاسوج اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به کمکاری متولیان در حوزه پسماند گفت :شهرداری شیراز اعالم
آمادگی خود را برای خرید پسماند اعالم کرد اما ما کمکاری میکنیم.
در این نشست قرار بود اقدامات شهرداری یاسوج و مادوان در خصوص پسماند
گزارش داده شود که نماینده شهرداری با پوزش از عدم حضور شهردار ،علت غیبت
نستهن مقدم را سفر به تهران عنوان کرد.
کاظمی مدیرکل شهری و شوراها شهرداران با اشاره به اینکه تهران حیاط خلوت
شهرداران شده ،گفت :شهرداران بدون ضابطه حق سفر به تهران را ندارند.
البته بعد از پیگیریها دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد مشخص شد که
نستهن مقدم در یاسوج است .وضعیت ورزشگاه یاسوج دیگر دستور کار این
نشست بود که مسؤول حقوقی ورزش و جوانان استان گفت :پروژه سال  84شروع
و سال  94علیرغم مشکالت فراوان قرار شد افتتاح و به بهرهبرداری برسد اما با
مخالفت نیکاقبالی معاون سابق هماهنگی امور عمرانی مواجه شد البته چند ماه
بعد با حضور وزیر سابق ورزش و جوانان این پروژه با همه نواقصات افتتاح شد.
مسئول حقوقی اداره کل ورزش و جوانان عنوان کرد :علوی مدیرکل ورزش و جوانان
شرکت پیمانکار ورزشگاه را مکلف به رفع نواقصات کرده است اما بدهی  7میلیاردی
به پیمانکار هنوز پرداخت نشده و کمبود نیروی انسانی مهمترین چالشهای پیشرو
است .در ادامه دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد به این سخنان واکنش نشان
داد و گفت :چرا اگر ورزشگاه مشکالت و کمبودهایی داشت بدون اینکه حل شوند
تحویل داده شد و وزیر هم آن را افتتاح کرد .مهرداد کرمی با اشاره به اینکه بیتالمال
در ورزشگاه یاسوج در حال نابودی است ،گفت :سهلانگاری در ورزشگاه یاسوج
کامال محرز است و این رافع مسؤولیت دولت نیست .وی عنوان کرد :دلمان برای
بیتالمال میسوزد همه کار را در ورزشگاه یاسوج رها کردهاند ،چرا باید وضعیت
ورزشگاه اینگونه باشد؟ کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تبعیض
در حریمها نباشد ،گفت :تبعیضها قابل قبول نیست اینکه بگویند ساخت و
ساز فالن فرد مقام و یا مسوول تخریب نشود اما ساخت و ساز یک فرد فقیر
تخریب شود قابل قبول نیست و اگر چنین مواردی باشد با راه و شهرسازی همکاری
نمیکنیم .دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :قرار شد که مدیرکل
جدید منابع طبیعی فردی را برای ارائه گزارش منابع طبیعی به این نشست معرفی
کند اما کسی از منابع طبیعی در نشست حضور ندارد در حالی که از دستگاه قضا

آگهی

نماینده به مراسم تودیع و معارفه فرستادیم ،این اولین نقص مدیرکل جدید است.
مزارعی :مدیرکل ورزش جلوی اتاق استاندار خیمه بزند!
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای حفاظت از حقوق
بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی خطاب به مدیرکل جدید راه و شهرسازی
کهگیلویه و بویراحمد تذکراتی داد .حجتاالسالم غالمرضا مزارعی در این نشست
گفت :امیدوارم در این جایگاه امانتدار خوبی برای مردم باشید ،حوزه حریم راهها
از وظایف راه و شهرسازی است اما بیتوجهی به این حوزه باعث شده افرادی بیایند
کف رودخانه و راه را پر کنند آنوقت انتظار دارند دستگاه قضایی ورود پیدا کند.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :راه و شهرسازی قبل از ورود
دستگاه قضایی جلوی اقدام افراد ،ولو مالک باشند را بگیرید ،نگوید اراضی متعلق
به فالن فرد است و وقتی ساخت و ساز صورت گرفت بگوید چه باید انجام دهیم،
لذا نژادصفوی مدیرکل جدید راه و شهرسازی از همین ابتدای کار بدون تعارف و در
چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند.
هر جایی پول باشد فساد هم وجود دارد
وی در واکنش به سخنان مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص نبود اعتبار
برای تعیین حریم راهها گفت :تنها وزارتخانهای که وضع مالی خوبی دارد وزارت
و شهرسازی است و شما به عنوان متولیان با وزارتخانه برای اختصاص اعتبار رفع
تصرفات رایزنی کنید .مزارعی با بیان اینکه حوزه کار راه و شهرسازی حساس است
گفت :پول زیادی وارد این حوزه میشود ،پول دشمن آدم است حواستان به برگزاری
مناقصات و برخورد با پیمانکاران باشد ،من از االن تذکر میدهیم که فردا مدیرکل راه
و شهرسازی نیاید جلوی میز ما بخواهد پاسخ دهد یا دیوان محاسبات به سراغ این
ادارهکل برود .وی عنوان کرد :مردم در استان اخبار و اطالعات را زودتر از نهادهای
اطالعاتی گزارش میدهند لذا اول روی کمک ما حساب کنید اما ما در حفاظت
اطالعات رصد میکند ،حفاظت ما روزی نیست که پرونده چند قاضی و کارمند را
ت باشید هر جایی پول باشد فساد هم وجود دارد.
گزارش ندهد مراقب 
سالمسازی درون سازمانی در دستور کار راه و شهرسازی
این مسئول عنوان کرد :به گونهای عمل کنید که نگویند فالن پیمانکار با کارشناس
راه و شهرسازی زد و بند دارد ،سالم سازی درون سازمانی و صیانت از حریم راهها
را در دستور کار خود قرار دهید تا حرف و حدیثی در خصوص این ادارهکل نباشد.
مقام ارشد قضایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :دوست نداریم قلمی علیه مدیری
بر روی کاغذ برده شود اما گاهی مجبور میشویم ،دستگاه قضایی از مدیران جهادی
که در مسیر فعالیت خود مرتکب اشتباهی شوند حمایت میکند روش کار ما
دستگیری است امیدواریم ضریب خطاها کمتر شود.
از بین رفتن تجهیزات ورزشگاه  15هزار نفری یاسوج
وی در ادامه سخنان خود در خصوص ورزشگاه  15هزار نفری یاسوج و نواقصاتی
که منجر به از بین رفتن این ورزشگاه میشود ،گفت :چندین بار از این ورزشگاه
بازدید داشتم صندلیها قابل استفاده نیستند و بخشی از تجهیزات در حال از بین
رفتن است .مزارعی عنوان کرد :وقتی کسی مسؤولیتی میگیرد اینکه بیاید و بگوید
پیمانکاران طلب دارد و تحویل موقت بهانه است ،من اگر جای مدیرکل ورزش باشم
جلوی اتاق استاندار خیمه میزدم تا اعتبار جذب کنم که این ورزشگاه هدر نرود یا
از این سمت استعفا میدادم تا مسؤوالن در حفظ بیتالمال کمک کنند .رئیس
کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :اگر به جای علوی مدیرکل ورزش
و جوانان بودم یقهام را پاره میکردم تا استان که در خیلی زمینهها سرمایهگذاری
کرده در اینجا هم سرمایهگذاری میکرد .وی عنوان کرد :شخصی به من گفت اگر
ورزشگاه یاسوج را اجاره بدهند در اختیار خوزستانیها قرار میدهم که در این مکان
تمرین و ورزشگاه کنند و برای استان سودآوری داشته باشد ،در این نشست یک ماه
به ورزش و جوانان مهلت داده میشود که جوابی در خصوص ورزشگاه یاسوج از
طرف وزارت ورزش به دستگاه قضایی ارائه کند.

هزار و  707روستای نفتخیز گاز ندارد

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :حدود هزار و 707
روستا باالی  20خانوار در استان نیاز به گازرسانی دارد.
رحمن خادم ضمن بزرگداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای
تروریستی اهواز و تبریک هفته ناجا ،اظهار کرد :خدماتی که ما به مردم ارائه
میدهیم خدمات نظام جمهوری اسالمی ایران و خدمات دولت است.
خادم بابیان اینکه شرکت گاز استان سیاسی نیست و کار خدماتی انجام
میدهیم و دوست داریم که خدمات را به بهترین نحو به مردم ارائه دهیم ،افزود:
تعمیرات اساسی کلیه ایستگاهها و رفع نشتی گاز در این ایستگاهها یکی از موارد
بسیار مهم ما بود و موجب میشد که هدر رفت سرمایه و آلودگی محیطزیست را
به دنبال داشته باشد با این تعمیرات اساسی ما توانستیم هدر رفت سالیانه گاز را
از  6.9درصد حدود  40میلیون مترمکعب به  2.6درصد برسانیم.
وی اظهار داشت :تعمیراتی در اورهال هیتر واقع در ایستگاه  CGSصورت
گرفت و اآلن آماده خدمترسانی به مردم استان در زمستان هستیم و همچنین
در برخی از مناطق افت فشار گاز وجود داشت که در مناطق سردسیری همچون
یاسوج ،تنگ کناری ،بلوار بویراحمد و راهنمایی ظرفیت ایستگاهها را افزایش
دادیم که برای  20سال آینده میتواند مشکالت را برطرف کند.
وی بیان کرد :مقدار زیادی از لولههای گاز در مجاورت جادههای روستاهای
باباکالن ،خیرآباد ،شمسآباد و آبریگون شهرستان گچساران برای تعریض
جادهها در دستور کار داشتیم و جابهجایی این لولهها را انجام دادهایم ،ساماندهی
بافت فرسوده بهویژه در شهرستان گچساران از اقدامات این شرکت بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه از استان یک ریال هم اعتبار
نمیگیریم و کلیه اعتبارات از شرکت ملی گاز تأمین میشود ،بیان کرد :هزار و
 700المک گاز در بافت فرسوده استان انجام شد که تا کنون  450المک در بافت
فرسوده جابهجاشده است.
خادم در ادامه افزود :ایستگاه روستاهای کته و آلکان شهرستان باشت جابهجا
شد و همچنین  CGSبرای  25هزار مشترک گاز در شهر دهدشت نصبشده
است.
خادم بابیان اینکه سال گذشته نشتیابی کلیه نواحی از حیث ایمنی در استان
انجامشده است ،گفت :حدود هزار و  707روستا واجد شرایط در استان نیاز به
گازرسانی دارد و همچنین تعداد  511روستا باالی  20خانوار گازرسانی شده است و
درمجموع  677روستا در استان گازرسانی شده که از این تعداد حدود  270روستا

در این دو سال اخیر گازرسانی شده است.
وی تصریح کرد :گازرسانی حدود  180روستای استان در دست اجرا است و
همچنین از  17شهر کهگیلویه و بویراحمد حدود  15شهر گازرسانی شده بود که
در هفته دولتشهرهای دیشموک و قلعهرئیسی هم گازرسانی صورت گرفت.
خادم بیان داشت :حدود  3هزار و  800کیلومتر شبکه گازرسانی صورت گرفته
که از این تعداد هزار و  500کیلومتر مربوط به حوزه شهری و  2هزار و  300کیلومتر
در حوزه روستایی است.
وی افزود :در سطح استان  183هزار مشترک داریم که از این تعداد  50هزار
روستایی و  133هزار شهری است که از سال گذشته تا کنون حدود  20هزار
مشترک گاز به مشترکین این شرکت اضافهشده است.
وی ادامه داد :حدود  60پروژه شرکت گاز بالتکلیف بود که این پروژهها را
حلوفصل کردیم و تعداد  50پروژه بااعتباری بالغبر  80میلیارد تومان در دست
اجرا است.
خادم اظهار داشت :در دو سال اخیر انقالب بزرگی در گازرسانی به روستاهای
استان شروع شد و امیدواریم که سال آینده روستاهایی که واجد شرایط هستند
گازرسانی صورت گیرد.
وی در ادامه بابیان اینکه وصول مطالبات یکی از معیارهایی است که در مجمع
عمومی مورد جواب و سؤال قرار میگیرد که اگر وصول مطالبات بهموقع انجام
نشود در توسعه استان تأثیرگذار است ،گفت :بیش از  50میلیارد تومان مطالبات
معوقه از مردم استان داریم که از این تعداد  16میلیارد تومان مطالبات معوق
مربوط به  CNGهای استان بهویژه شهرداریها است 10 ،میلیارد مطالبات معوق
خانگی هست و مابقی این معوقات مربوط به صنعت استان میباشد.
سیمان مارگون شهرستان بویراحمد درگذشته  3میلیارد تومان بدهکار بود که
با پیگیریهای صورت گرفت و امروز  2میلیارد تومان بدهی معوق این کارخانه
است ،متأسفانه برخی از صنایع استان در پرداخت بدهی معوق بدقولی و
بدعهدی میکنند و برخی از صنایع استان حدود -4پنج سال اخیر گاز مصرف
کرده و اآلن از این صنایع شکایت کردیم و توقیفشده و خارج از مسائل تعامالتی
انجام میدهند و این زیبنده یک صنعت نیست که بعد از چند سال بخواهیم
مطالبات را بگیریم مسائل حقوقی به وجود بیاید.
آموزشوپرورش استان یکی از دستگاههایی است که حق قطع گاز را نداریم و
حدود  800میلیون تومان به این شرکت بدهکار هستند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دادنامه

برابــر رأی شــماره  97/7/1-139760318008002639هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم بمانــی درکشــیده فرزند لطفعلــی بشــماره شناســنامه  2801صــادره از لنگرود
در ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  410/70مترمربــع بــه شــماره پــالک  7982فرعــی
قســمتی از قطعــه  82تفکیکــی مجــزی از  301فرعــی از  72اصلــی واقــع در صیدرمحلــه بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک (بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی) محــرز گردیده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 713 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/7/19 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

8186

آگهی احضار متهم

آگهــی احضــار متهــم لیــال نبــی قهــرودی متهــم بــه ورود بــه عنــف موضــوع شــکایت رضــا جــوادی چــون بواســطه
معلــوم نبــودن محــل اقامــت وی ابــالغ احضاریــه ممکــن نگردیــده در اجــرای مــاده  174آیین دادرســی کیفــری مراتب
یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا متهــم مذکــور ظــرف مهلــت یک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهی
بــه شــعبه ایــن دادســرا جهــت پاســخگویی و اخــذ دفــاع آخریــن بــا حــق داشــتن وکیــل از اتهــام انتســابی مراجعــه
نماید.بدیهــی اســت عــدم حضــور مانــع رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم قضایــی نخواهــد شــد.م/الف 360 :د

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ورامین – وزیری

8192

دادنامه

پرونــده کالســه  9609980204800886شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان ورامیــن (  102جزایی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709970208200816شــاکی :مریــم زینــی نــژاد فرزنــد ایمانعلــی بــه نشــانی اســتان
تهــران شــهرک قرچــک شــهر قرچــک گل تپــه شــهرک مــدرس خ اســتاد شــهریار پ  – 10متهــم :حافــظ ســاجد
فرزنــد احمــد بــه نشــانی تهــران – ورامیــن – مجهــول المــکان – اتهــام :تــرک انفــاق – بتاریــخ  97/5/30پرونــده
شــماره  961067در شــعبه  102دادگاه کیفــری  2ورامیــن تحــت نظــر اســت بــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم
رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال اقــدام بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام حافــظ ســاجد فرزنــد احمــد متولــد  1360دایــر بــر تــرک انفــاق نســبت بــه همســرش شــاکی
مریــم زینــی نــژاد فرزنــد ایمانعلــی بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی اظهــارات گواهــان و درنظــر گرفتــن اینکــه متهم
جهــت دفــاع از خــود در دادســرا و دادگاه حضــور نیافتــه دادگاه بزهــکاری نامبــرده را محــرز دانســته مســتندا بــه
مــاده  53قانــون حمایــت خانــواده مــواد  19و  211قانــون مجــازات اســالمی وی را بــه تحمــل  7مــاه حبــس
تعزیــری درجــه  6محکــوم مــی نمایــد ایــن رای غیابــی محســوب ظــرف  20روز پــس از ابــالغ واقعــی بــه متهــم
قابــل واخواهــی درهمیــن دادگاه و پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر اســت .م/الــف 361 :د

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین (  102جزایی سابق)
سید عبدالرضا سادات حسینی

8193

دادنامه

پرونــده کالســه  9609980205600375شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان ورامیــن (  102جزایی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره – 9709970208201151متهــم :مقــداد صادقــی فرزنــد عبدالحمیــد بــه نشــانی ورامیــن
– درمانــگاه خیریــه – ک رشــادت – اتهــام :رانندگــی بــدون پروانــه – بتاریــخ  97/6/27پرونــده شــماره  970043در
شــعبه  102دادگاه کیفــری  2ورامیــن تحــت نظــر اســت بــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعالم و
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال اقــدام بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام مقــداد صادقــی فرزنــد عبدالحمیــد اهــل افغانســتان دایــر بــر رانندگــی بــدون گواهینامــه بــا
موتــور ســیکلت بــرای بــار اول بــا توجــه بــه اقــرار متهــم در مرجــع انتظامــی دادگاه بزهــکاری نامبــرده را محــرز
دانســته مســتندا بــه مــاده  723قانــون تعزیــرات و مجــازات هــای بازدارنــده ،مــواد  19و  211و  65قانــون مجازات
اســالمی و قانــون بودجــه ســال  96وی را بــه پرداخــت مبلــغ  350هــزار تومــان جــزای نقــدی درجــه  8محکــوم
مــی نمایــد ایــن رای غیابــی محســوب ظــرف  20روز پــس از ابــالغ واقعــی بــه متهــم قابــل واخواهــی درهمیــن
دادگاه اســت .م/الــف 362 :د

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین (  102جزایی سابق)
سید عبدالرضا سادات حسینی
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آگهی حصروراثت

زهــرا فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه  630فرزنــد حبیــب الــه از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان هاجــر پایــدار  6 /فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ  96/3/7در شهرســتان
تهــران فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :رضــا فاتــح بــه شــماره
شناســنامه  504فرزنــد حبیــب الــه فرزنــد ذکــور  -2علــی فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه  3فرزنــد
حبیــب الــه فرزنــد ذکــور  -3غــالم فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه  16468فرزنــد حبیــب الــه فرزنــد ذکور
 -4ســکینه فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه  505فرزنــد حبیــب الــه فرزنــد انــاث  -5لیــال فاتــح لوکالیــه
بــه شــماره شناســنامه  629فرزنــد حبیــب الــه فرزنــد انــاث  -6زهــرا فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه 630
فرزنــد حبیــب الــه فرزنــد انــاث  -7مریــم فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه  16469فرزنــد حبیــب الــه فرزند
انــاث  -8معصومــه فاتــح لوکالیــه بــه شــماره شناســنامه  405فرزنــد حبیــب الــه فرزنــد انــاث و بــه غیــر از وراث
نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره  970841مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچه هر شــخص اعتــراض دارد و
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حل
اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود
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پرونــده کالســه  9409980204201235شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان ورامیــن (  102جزایی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709970208200698شــکات -1 :ســیدحامد طبائــی فرزنــد ســیدعلی بــه نشــانی
شــهرری خ فدائیــان اســالم – چهــارراه ش کریمــی – کوچــه ش رضــا محمــدی – پــالک -2 ،321محمود کاشــانی
فرزنــد علــی بــه نشــانی ورامیــن کارخانــه قنــد خ ش چمــران گلســتان اول شــهید امینــی پ  -3 ،10مســعود
ابراهیمــی دوالــی فرزنــد اکبــر بــه نشــانی شــهرک پارچیــن بلــوک  2طبقــه  5پ  -4 ،17مهــدی حســینوند فرزند
محمدابراهیــم بــه نشــانی ورامیــن خ طالقانــی کوچــه جانبــازان پ  -16واحــد  – 11متهــم :حســین رازانــی فرزنــد
خدامــراد بــه نشــانی تهــران – ورامیــن – مجهــول المــکان – اتهــام :ســرقت مســتوجب تعزیــر – بتاریــخ 97/5/7
پرونــده شــماره  961059در شــعبه  102دادگاه کیفــری  2ورامیــن تحــت نظــر اســت با بررســی محتویــات پرونده
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال اقــدام بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
بــه موجــب کیفرخواســت صــادره در پرونــده شــماره  941442شــعبه  3دادیــاری دادســرای ورامیــن ،حســین
رازانــی فرزنــد خدامــراد متهــم اســت بــه چهــار فقــره ســرقت تعزیــری بــه ایــن شــرح  -1ســرقت خــودرو شــاکی
ســیدحامد طبائــی فرزنــد ســیدعلی از نــوع پرایــد بــه شــماره انتظامــی  129 -55ل  85کــه خــودرو مســروقه نــزد
متهــم کشــف و بــه مالباختــه مســترد شــده لکــن قطعاتــی از خــودرو شــامل زاپــاس – باطــری – آچــار ماشــین و
المــپ ســیار کشــف نشــده کــه شــاکی عیــن امــوال بــا خســارت آنــرا مطالبــه نمــوده  -2ســرقت قطعــات خــودرو
شــاکی هــا مهــدی حســین ونــد – محمــود کاشــانی و مســعود ابراهیمــی دوالــی کــه ایــن افــراد اعــالم گذشــت
کــرده انــد اینــک دادگاه بــا نگــرش در کیفرخواســت صــادره شــکایت شــاکی هــا گــزارش مرجــع انتظامــی ،
اظهــارات متهــم نــزد ماموریــن انتظامــی و مقــام تحقیــق و ســایر قرائــن و امــارات موجــود از جملــه کشــف مــال
مســروقه نــزد متهــم ،بزهــکاری نامبــرده را محــرز دانســته مســتندا بــه مــاده  661قانــون تعزیــرات و مجــازات
هــای بازدارنــده مــواد  134 -211 -19قانــون مجــازات اســالمی وی را بــه تحمــل  4فقــره حبــس تعزیــری 25
ماهــه درجــه  6بــا احتســاب ایــام بازداشــت و  75ضربــه شــالق تعزیــری درجــه  6و رد مــال در حــق شــاکی
ســید حامــد طبائــی بــه شــرح پیــش گفتــه ( قطعــات مســروقه) محکــوم مــی نمایــد ایــن رای غیابــی محســوب
ظــرف  20روز پــس از ابــالغ واقعــی بــه متهــم قابــل واخواهــی درهمیــن دادگاه و پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر
اســت .م/الــف 363 :د

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین (  102جزایی سابق)
سید عبدالرضا سادات حسینی

8195

احضار متهم

بدینوســیله عبــاس بختیــاری فرزنــد مصطفــی بــه اتهــام نگهــداری پنــج گــرم و هفتــاد ســانت هروئین و پنــج گرم
و هشــتاد ســانت شــیره مطبــوخ و پنجــاه ســانت شیشــه همگــی بــدون لفافــه در پرونــده کالســه  970675ایــن
دادگاه تحــت تعقیــب ایــن مرجــع مــی باشــد لــذا در اجــرای مــاده  344قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب در
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج و بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد تــا در مــورخ  97/8/30ســاعت  9صبــح
در شــعبه دادگاه انقــالب اســالمی شهرســتان ورامیــن جهــت دفــاع از اتهــام خــود حاضــر در غیــر ایــن صــورت
وفــق ضوابــط قانونــی غیابــا رســیدگی خواهــد شــد.م/الف 364 :د

دادرس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان ورامین – حسین اسدزاده
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609982992101162شــعبه دادگاه انقــالب اســالمی شهرســتان ورامیــن تصمیــم نهایــی
شــماره  – 9709970209801384متهمیــن -1 :عبــاس چهاردولــی فرزنــد محمدحســین بــه نشــانی پیشــوا
 -2محمدحســین چهاردولــی فرزنــد شــعبانعلی بــا وکالــت رضــا دلبــری فرزنــد علــی اکبــر بــه نشــانی تهــران –
شــهرری – خیابــان  24متــری زکریــای رازی  -پــالک  – 52طبقــه دوم – دفتــر وکالــت – اتهــام هــا -1 :مشــارکت
در نگهــداری پنــج کیلــو و ششــصد و شــصت گــرم گــراس  -2اســتعمال تریــاک و حشــیش – دادگاه پــس از
اســتماع دفاعیــات متهــم و جــری تشــریفات قانونــی بــا اجــازه حاصلــه از مــاده  374از قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  1392ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا تکیــه بــر شــرف وجــدان و
محتویــات و ادلــه منعکــس در پرونــده بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام متهــم محمدحســین چهــار دولــی فرزنــد شــعبانعلی دائــر بــر مباشــرت در نگهــداری ســی گرم
حشــیش و چهــار گــرم شــیره مطبــوخ و پنــج کیلــو و ششــصد و شــصت گــرم گــراس و اســتعمال تریــاک و
حشــیش ،بــا وکالــت آقــای رضــا دلبــری ،دادگاه بــا عنایــت بــه مطالعــه جامــع اوراق و محتویــات پرونــده از جملــه
گــزارش متقــن و مقــرون بــه واقــع مرجــع انتظامــی از نحــوه دســتگیری متهــم و صورتجلســه کشــف مــواد مخدر
از یــد متهــم و توزیــن مــواد مخــدر مکشــوفه و کیفــر خواســت اصــداری از دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان
پیشــوا و اقــرار صریــح متهــم در تمــام مراحــل مختلــف تعقیــب و تحقیــق( مرجــع انتظامــی و دادســرای محــل
وقــوع جــرم) و در جلســه رســیدگی تعیینــی و تحقیقــات معمولــه و ســایر قرائــن و امــارات منعکــس در پرونــده
مجرمیــت و بزهــکاری وی را در حــد بــزه ( بزههــای) معنونــه در کیفرخواســت بنظــر ایــن دادگاه محــرز و مســلم
اســت ،لــذا دادگاه ضمــن صــدور حکــم بــر ضبــط مــواد مخــدر مکشــوفه بــه نفــع دولــت جمهــوری اســالمی
ایــران ،مســتندا بــه مــواد  215 -134-27از قانــون مجــازات اســالمی مصــوب  1392و مــواد -375 -374 -360
 431 -427 -426 -380از قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392و بنــد  1و  4مــاده  5و بنــد  1مــاده
 19از قانــون اصــالح قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،متهــم را از بابــت
نگهــداری پنــج کیلــو و ششــصد و شــصت گــرم گــراس ،بــه پرداخــت دویســت میلیــون ریــال جــزای نقــدی در
حــق صنــدوق دولــت و تحمــل هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق تعزیــری و تحمل ده ســال حبــس تعزیــری و از بابت
اســتعمال مــواد مخــدر از نــوع حشــیش و تریــاک ،بــه پرداخــت دو فقــره پنــج میلیــون ریــال جــزای نقــدی در
حــق صنــدوق و تحمــل دو فقــره هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق تعزیــری و از بابــت نگهــداری مــواد مخــدر از نــوع
حشــیش بــه میــزان یــس گــرم و شــیره مطبــوخ بــه میــزان چهــار گــرم بــه پرداخــت دو فقــره ســه میلیــون ریال
جــزای نقــدی و تحمــل دو فقــره پنجــاه ضربــه شــالق تعزیــری بــا احتســاب ایــام بازداشــت قبلــی محکــوم مــی
نمایــد ضمنــا در خصــوص تعــدد جــرم موضــوع مــاده  134قانــون مجــازات اســالمی فقــط مجــازات اشــد قابــل
اجــراء اســت و اگــر مجــازات اشــد بــه یکــی از علــل قانونــی تقلیــل یابــد یــا تبدیــل یــا غیــر قابــل اجــراء شــود
مجــازات اشــد بعــدی اجــراء مــی گــردد رای صــادره حضــوری ظــرف مهلــت  20روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد
نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــرا ســتان تهــران مــی باشــد و در خصــوص اتهــام متهم عبــاس چهار
دولــی دایــر بــر مشــارکت در نگهــداری پنــج کیلــو و ششــصد و شــصت گــرم گــراس نظــر بــه عــدم کشــف مــواد
مخــدر از یــد متهــم و بــه لحــاظ عــدم ارایــه ادلــه علیــه متهــم و اصالــه البرائــت حاکــم بــر دادرســی هــای کیفری
مســتنبط از  37قانــون اساســی و مــاده  120قانــون مجــازات اســالمی مصــوب و مــاده  4قانــون آییــن دادرســی
کیفــری  1392و اقــرار صریــح متهــم محمــد حســین چهاردولــی مبنــی بــر تعلــق مــواد مخــدر مکشــوفه بــه خود
متهــم را از اتهــام منتســبه تبرئــه مــی نماید.م/الــف 365 :د
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