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 برگزارى جلسه پيش بينى توليد 
نفت و گاز مسجدسليمان

جلسه پيش بينى توليد و بهره دهى چاه هاى شركت نفت و گاز 
مسجدسليمان براى شش ماهه نخست سال 1396 برگزار شد . اين 
جلسه با حضور مديران و كارشناسان شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب 
 و شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان در مجتمع فرهنگى 

امام رضا ( ع ) شهرك نفت اهواز برگزار شد . كارشناسان فنى و عملياتى 
دو شركت ضمن بررسى عملكرد توليد سال 1395 به بررسى برنامه 
ــه و پس از بحث و  ــد و پيش بينى توليد با برنامه واقعى پرداخت تعه
تبادل نظر در زمينه تنگناهاى عملياتى در خصوص توليد نفت و گاز در 

شش ماهه نخست 1396 تصميم گيرى نمودند . اين شركت يكى از 
5 شركت بهره بردار تابع شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب است كه 
ــتره اى بوسعت  راهبرى از 20 ميدان نفت و 5 مخزن گازى را در گس
27000 كيلومتر مربع و حوزه  جغرافيايى 13 شهرستان برعهده دارد .

انتصاب رييس امور ورزش شركت نفت و گاز 
مسجد سليمان

ــركت بهره بردارى نفت  ــانى ش با حكم مدير منابع انس
ــت امور ورزش اين شركت  ــليمان ، سرپرس  و گاز مسجدس

منصوب شد . 
به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز 
ــليمان ، مهران نصيريان دوست در اين حكم رضا  مسجدس
ــنل قديمى و با سابقه اين  احمد پور خانى كه از جمله پرس
شركت مى باشد به سمت سرپرست امور ورزش منصوب و از 
زحمات و تالش هاى سلطانعلى حموله در مدت تصدى اين 

مسئوليت تقدير و تشكر نمود . 
ــى  ــد 1343 و با مدرك كارشناس ــا احمدپور متول رض
ــابقه خدمت در بخش هاى  ــال س ــابدارى داراى 31 س حس
مختلف شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان خدمت 
كرده است . وى همچنين از ورزش كاران و فوتباليست هاى 
ــالهاى 1370 تا 1387 به  ــهر است و طى س قديمى اين ش
عنوان مسئول امور اجرايى ورزش اين شركت فعاليت داشته 
ــركت بهره بردارى نفت و گاز  ــت ش ــت . شايان ذكر اس اس
مسجدسليمان در جهت ترويج فرهنگ ورزش كارى و جذب 
جوانان و نوجوانان به اين مقوله اهتمام ويژه داشته و بيش از 
ــته هاى مختلف قهرمانى و همگانى در  3000 نفر را در رش
ــنى و رده هاى بانوان و آقايان زير پوشش  مقاطع مختلف س

خود دارد . 

مدير امور آب وفاضالب شهر راميان 20 ليتر 
برثانيه به منابع تامين شهر راميان افزوده شد

ــت: با تالش  ــهر راميان گف ــور آب وفاضالب ش مديرام
مجموعه همكاران ستادى شركت و منطقه راميان 20 ليتر بر 

ثانيه به منابع تامين اين شهر افزوده شد.
رضا واحدى افزود: با اجراى خط انتقال چشمه نيلبرگ 
به طول 900 متر با قطر لوله 315پلى اتيلن در جهت انتقال 
آب به مخزن 500 متر مكعبى جنگل مشكل تامين آب اين 

منطقه مرتفع گرديده است.
ــعه 280 متر شبكه در  ــتا توس وى افزود: در همين راس
پنج مسير جداگانه بصورت امانى و با مشاركت مردمى اجرا و 
حوضچه بتنى در ابتداى خط انتقال چشمه نيلبرگ راميان 
ــمه،نصب كنتور  ــطحى چش در جهت جمع آورى آبهاى س
مغناطيسى با سايز 200 ميليمتر مخزن جنگل راميان انجام 
شده است. مدير امور آب وفاضالب شهر راميان اظهار داشت: 
با اجراى خط انتقال چشمه نيلبرگ شهروندان شهر راميان 
ــرب ، سالم و باكيفيت بهره مند گرديده و اين  از آب قابل ش
امر موجب  تحقق يكى از آرزو هاى ديرينه مردم آن منطقه و 

ارتقاء رضايتمندى عمومى آنها شده است .
رضا واحدى در ادامه از مساعدتها و حمايت هاى مهندس 
رحمتى مديرعامل شركت  و پيگيرى هاى مهندس صادقلو 
فرماندار شهرستان راميان در اجرايى شدن طرح خط انتقال 
چشمه نيلبرگ  قدردانى نمود. وى تصريح كرد : براى توسعه 
ــهرهاى  خدمات در حوزه آب و فاضالب منطقه راميان در ش
خان ببين؛ دلند و راميان تالش هاى بسيارى انجام شده است 

كه رضايت شهروندان اين مناطق را در پى داشته است.

مبادله تفاهم نامه همكارى فى ما بين دانشگاه علوم 
پزشكى استان سمنان و موسسه خيريه راه آسمان

ــه نيكوكاران  به همت موسس
سـمنــان

 
نيك  ــت  نشس ــمان،  آس راه 
با  ــالمت  ــان حوزه س انديش
ــتاندار سمنان، دكتر شادنوش  حضور دكتر خباز اس
ــگاه علوم پزشكى استان سمنان، دانايى  رئيس دانش
ــى از مديران كل، صاحبان صنايع،  فرماندار و جمع
ــاتيد  ــكان، فرهنگيان، اس ــان، اصناف، پزش بازرگان
ــوت كه مال  ــش هتل گ ــالن هماي ــگاه، در س دانش

برگزار شد.
ــاد ملك  ــر فره ــت دكت ــن نشس ــداى اي  درابت

ــمان ضمن  ــه راه آس ــاء موسس ــس هيئت امن  رئي
خير مقدم، هدف از اين نشست را انجام يك حركت 
ماندگار و بزرگ در زمينه تشخيص و درمان سرطان 
ــرد و همه خيرين را براى همراهى در اين  عنوان ك

حركت اجتماعى فرا خواند.
ــه راه آسمان  احمد صديقى مدير عامل موسس
ــبت به تبين و  ــريح اهداف پروژه، نس نيز ضمن تش
ــاركت در تجهيز و بهره بردارى از بخش پزشكى  مش
ــرورى در حوزه  ــك نياز ض ــه عنوان ي ــته اى ب هس

سالمت به عنوان فاز اول طرح پرداخت.

ــگاه  ــس دانش ــادنوش رئي ــر ش ــه دكت  در ادام
ــتان سمنان با بيان خدمات ارزنده  علوم پزشكى اس
ــالمت، ضرورت مشاركت  ــگاه در حوزه س اين دانش
ــن عرصه،  ــردم نهاد در اي ــازمانهاى م ــن و س خيري
 آمادگى دانشگاه را براى همكارى همه جانبه، جهت 
ــات  ــاركت خيرين و موسس ــرمايه گذارى و مش س

خيريه در حوزه سالمت اعالم كرد.
ــتان سمنان  ــگاه علوم پزشكى اس رئيس دانش
ــانى و  ــالمت اقداماتى انس افزود: اقدامات خيرين س
ــت و عزيزانى كه در  ــورد قبول خداوند متعال اس م

ــركت مى نمايند،  ــندانه ش اين عمل خير و خداپس
ــود به ارمغان  ــا و آخرت را براى خ ــعادت در دني س

آورده اند.
سخنران ديگر اين مراسم دكتر همتى نماينده 
مردم شهرستان هاى سمنان، مهدى شهر و سرخه 
در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر ايجاد مديريت 
ــازمان هاى مردم نهاد در  واحد و هماهنگى بين س
ــى از كالم اهللا مجيد در  ــالمت به بيان آيات حوزه س
ــوكارى و تالش براى  ــت انفاق، نيك ــوص اهمي خص

ــالمت مردم از منظر قرآن پرداخت. احياء س
ــت  ــمنان در اين نشس ــتاندار س دكتر خباز اس
ــه و حركت هاى  ــكر از نيات خير خواهان ضمن تش
خودجوش مردمى در تمامى حوزه ها به ويژه حوزه 
ــالمت از اين حركت و اقدام مثبت و عام المنفعه  س
حمايت نموده و بر ضرورت همكارى همه بخش ها 
براى تحقق ايجاد يك مركز جامع سرطان در شأن 

مردم فهيم استان تأكيد كرد.
مهندس وثوق مدير عامل موسسه مهرانه زنجان 
ــز با بيان حركت  ــت ني و از مهمانان ويژه اين نشس

ــيس بزرگترين مركز  ــان در تاس ــم مردم زنج عظي
ــرطان در استان زنجان، عامل اصلى اين موفقيت  س
ــردم، خيرين و  ــدرت و توانايى م ــزم، اراده، ق را ع
اعتماد مسئولين عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 
ــردم زنجان به مجموعه مهرانه  يكصد هزار نفر از م
پيوسته اند و تاكنون بالغ بر 150 ميليارد تومان به 
ــه خدمات درمانى به  ــه كمك كرده اند و هم مهران

بيماران به صورت رايگان ارايه مى شود.
ــت تفاهم نامه  ــت: در اين نشس الزم به ذكر اس
ــگاه علوم  ــمان با دانش ــه راه آس ــكارى موسس هم
پزشكى استان سمنان با حضور دكتر خباز استاندار 

سمنان مبادله گرديد.
همچنين با همت عالى خيرين و نيك انديشان 
ــت، منابع و كمك هاى نقدى و غير نقدى  اين نشس
ــندانه و ماندگار  قابل توجهى به اين حركت خداپس

اختصاص يافت.
ــتى درمانى  ــن بهداش ــى از اماك ــش كليپ پخ
ــاز و تجهيزات تامين شده به وسيله خيرين  خيرس

زنجان از ديگر برنامه هاى اين مراسم بود.

 مراسم اهداء 26 قطعه ربع سكه بهار آزادى 
به مشتركين خوش حساب آبفاى گيالن

ــابى پرداخت هاى غيرحضورى  ــم اهداء جوايز خوش حس مراس
ــور مديرعامل ، اعضاء هيأت گـيـالن ــتركين با حض قبوض آب بهاء مش

مديره شركت، مديران امور و برندگان قرعه كشى برگزار شد.
ــينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفاى  ــم سيد محسن حس در ابتداى مراس
ــويق مردم به پرداخت هاى غيرحضورى اظهار داشت:  ــاره به اهميت تش گيالن با اش
ــالب و پيروزى  ــركتهاى آب و فاض ــكيل ش ــالروز تش به بهانه 11 ديماه، 26 امين س
ــديم به منظور ايجاد انگيزه بيشتر، از مشتركينى كه قبوض  ــالمى برآن ش انقالب اس
ــوده اند به قيد قرعه تقدير و  ــيوه پرداخت نم ــاء خود را در بهمن ماه به اين ش آب به

تشكر نمائيم.
وى در ادامه افزود: هدف از اجراى اين طرح آشنايى بيشتر اين عزيزان با شركت 
ــركت بوده  ــوه ارائه خدمات و مالقات رودر رو با همكاران اين ش ــالب و نح آب و فاض
ــت و همچنين تشويق مردم به روشهاى پرداخت آسان از طريق ATM و سامانه  اس

1522 مى باشد.
ــينى تالش مجموعه آبفاى گيالن را تالش پنهان دانست و گفت: با  مهندس حس
توجه به خدمات تخصصى شركت آب و فاضالب در زمينه تأمين، توزيع و تصفيه آب،  

اجراى طرحهاى آبرسانى و لوله گذارى بسيار پرهزينه مى باشد.
ــتان معادل  ــهرى اس مديرعامل آبفاى گيالن با اعالم اينكه 99درصد جمعيت ش
ــتند افزود: تصفيه و كنترل  ــركت هس ــش خدمات اين ش 1,620,000 نفر تحت پوش
ــهروندان در 13 واحد تصفيه خانه آب و 27 واحد آزمايشگاه در  ــرب ش كيفيت آب ش

سطح استان انجام مى شود.
ــالن با ظرفيت تأمين آب 3000  ــينى از تصفيه خانه بزرگ آب گي مهندس حس
ــتان نام برد و از منتخبين  ــهر اس ــرب 8 ش ليتر در ثانيه ، بعنوان تأمين كننده آب ش
قرعه كشى به منظور آشنايى با مراحل تصفيه آب و مشكالت اين حوزه ، دعوت نمود 
ــتانها  ــال 96 از تصفيه خانه بزرگ آب گيالن و تصفيه خانه هاى شهرس ــوروز س در ن

بازديد نمايند.
ــت در پايان مراسم ضمن تقدير از تعامل و همكارى مشتركين خوش  گفتنى اس
حساب با آبفاى گيالن در پرداخت به موقع قبوض آب بهاء ، 26 قطعه ربع سكه بهار 

آزادى به برندگان قرعه كشى اهداء شد.

 انجام بالغ بر 20 مورد عمليات و پروژه هاى مختلف 
در راستاى ارتقاء كمى و كيفى آب شرب

ــتفاده از اعتبارات داخلى و جارى 30 مورد عمليات مختلف  با اس
ــات آبى در شهرستان آبفاى تهران ــبكه و انشعابات و همچنين تاسيس در ش

رباط كريم اجراء شد . 
ــتان تهران ، مدير  ــركت آب و فاضالب جنوب غربى اس به گزارش روابط عمومى ش
امور بهره بردارى آبفاى شهرستان رباط كريم ضمن ارائه گزارشى به اقدامات و عمليات 
ــتاى تامين و توزيع و ارتقاء كمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان  ــده در راس انجام ش
ــامل به روز رسانى و نوسازى  ــتركين رباط كريم پرداخت و گفت : اين عمليات ش و مش
ــتگاه پمپاژ ها و محوطه سازى و ... را  ــبكه هاى آبرسانى ، تاسيسات و ايس خطوط و ش

شامل مى شود . 
ــد : در شهرستان رباط كريم  ــريح اين پروژها يادآور ش رضا عنايتى امانى ضمن تش
كه عالوه بر تامين و توزيع آب شرب اين شهر ، آب شرب مسكن مهر شهيد آبشناسان،  
ــهر و پرند نيز از طريق مخازن اين شهر انجام مى  ــهر نصيرش ــى از شهرهاى ش و بخش
ــتاى تجهيز و به روزرسانى تاسيسات و رفع معايب و نقايص طى سال  ــود لذا در راس ش
ــانى  ــده كه از آن جمله اصالح و به روز رس  جارى بيش از دهها مورد عمليات انجام ش
تابلو هاى ايستگاه پمپاژ ها ، كف سازى و حفاظ بندى و همچنين محوط سازى ايستگاهها 
 ومخازن، به روزرسانى تاسيسات و نوسازى اتصاالت و اصالح و بازسازى كليه روشناييهاى 
محوطه ها ، اصالح و بازسازى خطوط و شبكه هاى قديمى و فرسوده به طول 4 كيلومتر 
ــعه شبكه آبرسانى در مناطق مختلف شهرستان به  ــاليانه و اصالح توس مطابق برنامه س

طول 2/5 كيلومتر و همچنين اصالح و به روز رسانى 120 مورد انشعاب بوده است .
مهندس امانى خاطرنشان ساخت : كل اين عمليات به تعداد 30 مورد و با هزينه و 
اعتبارات داخلى و جارى انجام شده است و در حال حاضر خطوط و شبكه ها و همچنين 
ــتان داراى وضعيت كامًال مطلوبى مى باشد و اميدواريم برمبناى  تاسيسات اين شهرس
ــازى و بازسازى در دستور كار  مطالعات صورت گرفته الباقى پروژه هايى كه جهت بهس

قرار گرفته مطابق برنامه زمان بندى شده عملياتى شود . 
آقاى امانى اضافه كرد : ضمن تامين و توزيع آب شرب شهروندان با كميت و كيفيت 
مطلوب ، و با عنايت به روزهاى پايانى سال و همچنين تقارن ايام گرم و پيك مصرف آب 
همچنان از كليه شهروندان و مشتركين انتظار داريم با رعايت و مديريت الگوى مصرف 

شاهد كمترين مشكالت آبى در منطقه نباشيم . 

 تشديد نظارت هاى بهداشتى در آستانه نزديك شدن به عيد نوروز 
و اجراى طرح بسيج سالمت نوروزى در گيالن

مهندس محمد صادق اسالمى – كارشناس مسوول بهداشت محيط 
ــتا گفت: هر ساله از اول گـيــالن ــگاه علوم پزشكى گيالن در اين راس دانش

اسفند تا پانزدهم فروردين طرح تشديد فعاليت هاى بهداشت محيط 
در قالب برنامه سالمت نوروزى، همزمان با سراسر كشور در استان گيالن نيز به مرحله اجرا 
در آمده است. وى هدف اين طرح را افزايش سالمتى مردم عنوان كرد و افزود: به اين منظور 
حدود 60 تيم عملياتى با تركيب 200نفر بازرس (متشكل از كارشناسان بهداشت محيط – 
ــكى- ــت معدن وتجارت-اتاق اصناف-دامپزش ــرات حكوتى –نيروى انتظامى- صنع تعزي

گردشگرى-صدا وسيماوساير ادارات مرتبط) از كليه اماكن تهيه توزيع، فروش، نگهدارى و 
حمل مواد خوردنى، آشاميدنى، اماكن عمومى، بين راهى و سامانه هاى آب رسانى با اولويت 

كنترل بهداشت فردى و بهداشت مواد غذايى نظارت و بازرسى مى كنند.
ــالمى خاطر نشان كرد: يكى ديگر از كارهاى مهم بازرسان نظارتى در اين  مهندس اس
ايام، رسيدگى و بررسى شكايت هاى مردمى در زمينه هاى بهداشتى مى باشد كه بازرسان 
بهداشت محيط موظفند حداكثر ظرف 72 ساعت موضوع شكايت را بررسى نموده و نتيجه 
ــوول بهداشت محيط دانشگاه  ــناس مس ــاكى اعالم نمايند. كارش  را به صورت تلفنى به ش
ــت محيط استان ــديد فعاليت هاى بهداش ــكى گيالن تصريح كرد: در دوره تش  علوم پزش
(ظرف45 روز ) كليه اماكن عمومى و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى حساس حداقل يك 
 بار و كليه اماكن بين راهى حداقل سه بار توسط بازرسان بازديد مى شوند. وى ادامه داد: اين 
بازرسى ها در ايام تعطيل و غير تعطيل، توسط بازرسان ملبس به يونيفرم مخصوص بهداشت 
محيط كه مجهز به ابزارهاى بازرسى قابل حمل جهت ثبت وضعيت اماكن در سامانه جامع 
ــى هاى امسال يك تفاوت با  ــت محيط مى باشند انجام مى شود و بازرس ــى بهداش  بازرس
سال هاى قبل نيز دارد و آن هم مجهز بودن بازرسان به تعدادى از تجهيزات سيار سنجش 
معيارهاى سالمت محيط و مواد غذايى از قبيل (تست روغن- بارميكروبى سطوح،دما و... ) كه 
مى توانند سالمت محيط نگهدارى و نمونه هاى مواد غذايى را در همان مكان بازديد، آزمايش 
نمايند. مهندس اسالمى اظهار داشت: به منظور افزايش آگاهى مردم، على الخصوص مسافران 
نوروزى، 25 هزار نسخه پمفلت، 15 هزار نسخه استيكر و 10 هزار نسخه پوستر نيز در سراسر 
استان توزيع شده است. مردم مى توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتى در مراكز 
تهيه و توزيع مواد غذايى و اماكن عمومى با سامانه ارتباطات و رسيدگى به شكايات بهداشتى 

مردمى 190 يا 1490 تماس گرفته و مورد را اعالم نمايند.

دو  كيفري  دادگاه  شعبه1027   9409982138300798 كالسه  پرونده  دادنامه 
مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران (1027 جزايي سابق) تصميم نهايي  شاكي: 
تهران خ كريم خان خ خردمند جنوبي ك  به نشاني  فاني فرزند عباس  رضا 
يگانه پ3   متهم: سجاد اختيار اينجه به نشاني مجهول المكان  اتهام: سرقت 
مستوجب تعزير گردشگار: دادگاه با استعانت از خداوند تبارك و تعالي و با 
توجه به مستندات و مدارك پرونده مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى 
دادگاه  درخصوص اتهام آقاي سجاد اختيار اينچه داير بر سرقت يكدستگاه 
گوشي تلفن همراه Htc موضوع شكايت آقاي رضا فاني با عنايت به محتويات 
انجام شده مدارك و  انتظامي تحقيقات  پرونده شكايت شاكي گزارش مرجع 
مستندات ابرازي اينكه گوشي مذكور پس از وقوع سرقت در خط متعلق به متهم 
فعال بوده است و دسترسي به وي مقدور نگرديده است و دفاعي نيز بعمل 
نيامده است لذا با التفات به كيفر خواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب 
ناحيه شش و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهكاري وي را 
محرز و مسلم داشته مستندا به مواد 661-667 قانون تعزيرات متهم موصوف 
را به تحمل يكسال حبس سي ضربه شالق و رد مال مسروقه به شاكي محكوم 
مي نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت20 روز  قابل واخواهى سپس ظرف 

مهلت مذكور قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 416403/م الف                          رئيس شعبه 1027 كيفري 2 مجتمع شهيد قدوسي

در پرونده مطروحه در اين شعبه به كالسه 951012 حسب شكايت شاكي 
اتهام خيانت در  به  اهللا  توران خدائي بوران عليه محمد ولدي فرزند نصرت 
امانت در امور كيفري مصوب1392 به نامبرده ابالغ مي گردد حداكثر ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهي جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي 
در اين بازپرسي حاضر شود در غير اينصورت طبق مقررات قانوني اتخاذ 

تصميم خواهد شد.
  416399/م الف       بازپرس شعبه يازدهم دادسراي ناحيه 3 تهران 

بخش  جزايي  عمومى  دادگاه  شعبه104   952029 كالسه  پرونده  دادنامه   
كهريزك تصميم نهايي  شماره 9309971  شاكي: حميد پازوكي اول فرزند 
همت اهللا با وكالت خانم نعيمه معاف فرزند عبدالرضا به نشاني تهران ورامين 
ميدان امام حسين روبروي تاالر بهاران جنب زورخانه ساختمان احسان ط 
اول واحد اول  متهم: روح اهللا غالمي فاقد نشاني  اتهام: ضرب و جرح عمدي 
گردشگار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص 
اتهام آقاي روح اله غالمي اهل قرچك ورامين كه مشخصات ديگري از نامبرده 
تهديد  توهين و  ايراد ضرب عمدي و  بر  داير  باشد  نمي  پرونده موجود  در 
موضوع شكايت آقاي حميد پازوكي اول فرزند همت اله با وكالت نعيمه معاف 
دادگاهب ا توجه به اوراق و محتويات پرونده و مالحظه گواهي پزشكي قانوني 
و گواهي شهود و مطلعين و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه ايراد 
ضرب عمدي و فحاشي و توهين را محرز تشخيص داده و مستندا به مواد 
608-559و 714 از قانون مجازات اسالمي متهم موصوف را از بابت فحاشي 
به 40 ضربه شالق تعزيري و از بابت ايراد ضرب عمدي به پرداخت دو دهم 
درصد از ديه كامل بابت ارش تورم دور چشم راست و سه هزارم از ديه 
كامل بابت كبودي در همان ناحيه در حق شاكي محكوم و اعالم مي نمايد و اما 
درخصوص اتهام تهديد نظر به عدم كفايت ادله اثباتي و با استناد به ماده 265 
از قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب متهم صادر و اعالم مي گردد.

 راى اصداري غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
استان  تجديدنظر  تجديدنظرخواهى در محاكم  قابل  دادگاه و ظرف 20 روز 

تهران مى باشد.
 416401/م الف                          دادرس شعبه 104 دادگاه عمومي بخش كهريزك  
عمومى  دادگاه  شعبه102   9509982295600415 كالسه  پرونده  دادنامه 
فرزند  اميرآبادي  باقري  تقي  نهايي   شاكي:  كهريزك تصميم  جزايي بخش 
حسين به نشاني تهران خ محالتي خ مخبر جنوبي ك هوشيار پ23  متهم: 
شهرام عليزاده روستايي فرزند نامدار   اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع 
و  اوراق  بررسي  با  دادگاه  گردشگار:  امتيازات  از  تقلب  و  استفاده  سوء  يا 
محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي شهرام عليزاده روستايي فرزند 
نامدار داير بر تحصيل مال نامشروع به ميزان يك ميليون و سيصد و شصت 
با  دادگاه  بانكي شاكي  اطالعات حساب  به  دسترسي  طريق  از  تومان  هزار 
عنايت به اوراق و محتويات پرونده شكايت شاكي آقاي تقي باقري امير آبادي 
فرزند حسين و نيز عدم ارائه دفاع موثري بر رد شكايت شاكي از ناحيه متهم 
عليرغم دعوت به رسيدگي از طريق جرائد و ساير امارات و قرائن موجود 
در پرونده انتساب بزه فوق نسبت به متهم محرز و مسلم است و مستندا به 
ارتشاء و اختالس و كالهبرداري  از قانون تشديد مجازات مرتكبين  ماده 2 
حكم به محكوميت متهم به تحمل دو سال حبس تعزيري و رد مال به ميزان 
فوق الذكر به شاكي صادر و اعالم مي گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 416402/م الف                          دادرس شعبه 102 دادگاه جزايي بخش كهريزك

ميثم  متهم  دادياري  اين  پرونده كالسه4د/950970  در  متهم   احضار   آگهي 
داودي فرزند احمد به اتهام «حمل و استفاده از بي سيم غيرمجاز» تحت تعقيب 
مي باشد نظر به اينكه متهم فوق الذكر مجهول المكان بوده و وقت پرونده به 
يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است بدينوسيله به تجويز ماده 174 
يكماه  تا ظرف مدت  ابالغ مي گردد  نامبرده  به  آئين دادرسي كيفري  قانون 
از تاريخ انتشار جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين دادياري به 
نشاني تهران خ شريعتي باالتر از سه راه طالقاني نبش كوچه فرهاد2 دادسراي 
ناحيه31 تهران حاضر شوند در غيراينصورت نتيجه عدم حضور رسيدگي 

غيابي و اتخاذ تصميم قانوني مي باشد.
تهران  ناحيه31  دادسراي  چهارم  شعبه  داديار  الف       416395/م   
دادرسي  آئين  قانون  ماده174  اجراي  در  بدينوسيله  متهم  احضار  آگهي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به متهم آقاي شاهين رنگ ريز 
ملكي كه مجهول المكان و به اتهام خيانت در امانت در رابطه با شكايت آقاي 
نوبت  قرار گرفته يك  تعقيب  ابوالفضل تحت  فرزند  قاهاني  سيدمجيد وكيلي 
كه ظرف مدت يك  آگهي مي شود  محلي  يا  كثيراالنتشار  از جرايد  يكي  در 
به  كيفري  پرونده  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  جهت  آگهي  درج  تاريخ  از  ماه 
شماره951123 در شعبه يازدهم دادياري دادسراي ناحيه 14 تهران حاضر و 
در غيراينصورت اين شعبه وفق مقررات مطابق مواد مذكور همان رسيدگي 

غيابي و اظهار نظر خواهد نمود.
دادسراي  يازدهم  شعبه  دادياري  الف    416396/م    
تهران  محالتي)  ناحيه14(شهيد  انقالب  و  عمومي 

دادرسي  آئين  قانون  ماده174  اجراي  در  بدينوسيله  متهم  احضار  آگهي 
اكبر حبيب  به متهم آقاي علي  امور كيفري  انقالب در  دادگاههاي عمومي و 
دوالبي فرزند منصور به اتهام تصرف عدواني و ممانعت از حق كه مجهول 
المكان و تحت تعقيب قرار گرفته يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار يا 
محلي آگهي مي شود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج آگهي جهت دفاع از 
اتهام انتسابي در پرونده كيفري به شماره941539 در شعبه چهارم دادياري 
دادسراي ناحيه 14 تهران حاضر و در غيراينصورت اين شعبه وفق مقررات 

مطابق مواد مذكور همان رسيدگي غيابي و اظهار نظر خواهد نمود.
دادسراي  چهارم  شعبه  دادياري  الف    416397/م    
تهران  محالتي)  ناحيه14(شهيد  انقالب  و  عمومي 
پنجم  شعبه  كالسه9509980234500410  پرونده  در  متهم  احضار  آگهي 
و  پل چهارم  بين  ابوذر  بلوار  در  واقع  تهران  ناحيه14  دادسراي  دادياري 
اتهام  به  وديعي  حميده  شكايت  موجب  به  وفا  زاده  حسن  مصطفي  پنجم 
سرقت گوشي موبايل تحت تعقيب قرار دارد باتوجه به معلوم نبودن اقامت 
 174 ماده  طبق  او  به  دسترسي  عدم  و  احضاريه  ابالغ  امكان  عدم  و  وي 
كثيراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  يك  مراتب  كيفري  دادرسي  آئين  قانون 
آگهي و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار م يشود متهم موظف است ظرف 
الزم  تصميم  مذكور  مهلت  انقضاي  از  پس  يابد  حضور  ابالغ  از  ماه  يك 

گرفته خواهد شد.
تهران  ناحيه14  دادسراي  پنجم  داديار شعبه  الف           416398/م 
فرزند  هوليق  نادري  داود  متهم  به طرفيت  هوليق  نادري  اميرصالح   شاكي 
شهرستان  عمومي  دادگاههاي  تقديم  تخريب  شكايت  موضوع  ميرمصطفي 
مجتمع  دو  كيفري  دادگاه   1142 شعبه  به  رسيدگي  جهت  كه  نموده  تهران 
كه  گرديده  ثبت  كالسه9409980290601737   1142) تهران  بعثت  قضايي 
وقت رسيدگي آن96/2/18 و ساعت10 صبح تعيين شده است به علت مجهول 
آئين  قانون  ماده115  تجويز  به  و  شاكي  درخواست  و  متهم  بودن  المكان 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
كيفري  دادگاه  شعبه1142  دفتر  الف     416400/م   
سابق)  جزايي   1142) تهران  بعثت  قضايي  مجتمع  دو 

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٥/١٧٧

((مرحله دوم))

شهردار کاشان- سيد محمد ناظم رضوي

نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات اجرايي بهسازي ميدان ورودي مشهد اردهال مطابق شرح خدمات 
مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٠١/١٦ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 
٩٦/٠١/١٩ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/١/٢٠ مي باشد. 

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨- (٠٣١) 

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٥/١٧٦

((مرحله دوم))

شهردار کاشان- سيد محمد ناظم رضوي

نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات اجرايي احداث ديوار سنگي بلوار گلستان واقع در منطقه دو مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٠١/٥ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ ٩٦/٠١/٧ 
و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/١/٨ مي باشد. 

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨- (٠٣١) 

شهرداري کاشان
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٥/١٧٣

((مرحله دوم))

شهردار کاشان- سيد محمد ناظم رضوي

نوبت دوم

موضوع مناقصه: تهيه ، تامين و خريد وسايل ورزشي پارکي از قبيل ميز پينگ پنگ و فوتبال 
دستي به صورت تحويل در محل خريدار مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد 

مناقصه و قرارداد منضم.
مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/١/١٦ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 

٩٦/١/١٩ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/١/٢٠ مي باشد.
کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨- (٠٣١)

شهرستانها12
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| شماره 4426 |

 اجرای طرح های اشتغال زایی روستایی
از اولویت  برنامه های استان بوشهر است

اس��تاندار بوش��هر گفت: اجرای طرح های اشتغال زایی 
روستایی بر اساس ظرفیت ها و قابلیت های روستاهای استان 

بوشهر از اولویت برنامه های سال آینده این استان است.
به گزارش تس��نیم، مصطفی س��االری در نشس��ت 
هم  اندیش��ی اش��تغال و توس��عه روس��تایی بخش کاکی 
شهرستان دشتی اظهار داشت: در هر شهرستان، بخش و 
شهر 5 نوع همایش هم اندیشی برای توسعه مناطق انجام 
ش��ده که این نشست ها سند راهبردی توسعه و  به عنوان  

مالک بودجه ریزی استان بوشهر است.
وی ب��ا تاکید بر توجه به اش��تغال و رفع مش��کالت 
روستاها تصریح کرد: دهیاران مسئول اشتغال روستاهای 
اس��تان بوش��هر هس��تند ک��ه در این راس��تا نیاز اس��ت 

ظرفیت های اشتغال زایی روستاها فراهم شود.
اس��تاندار بوش��هر با تاکید ب��ر اینکه در هر روس��تا 
و شهرس��تان ی��ک نف��ر ب��رای شناس��اندن ظرفیت های 
اش��تغال زایی روس��تاها معرفی می ش��ود اف��زود: معرفی 
ظرفیت های کس��ب و کار و اش��تغال روس��تاهای استان 
بوش��هر وظیفه دهیاران است که بر این اساس حرفه های 
مختلف معرفی و تدوین می شود. ساالری با تاکید بر اینکه 
اولویت برنامه های استان بوشهر اشتغال روستائیان است 
خاطر نش��ان کرد: اجرای طرح های اشتغال زایی روستایی 
بر اساس ظرفیت ها و قابلیت های روستاهای استان بوشهر 

از اولویت برنامه های سال آینده این استان است.
وی، صنایع دس��تی، پرورش ماهی در قفس و میگو، 
صنای��ع ف��رآوری و بس��ته بندی محصوالت کش��اورزی، 
طرح ه��ای گردش��گری و  مهارت��ی را از جمله طرح های 
اش��تغال زایی روس��تاهای استان بوش��هر دانست و گفت: 
دهکده ه��ای گردش��گری در نق��اط مختلف ب��ا رویکرد 
اش��تغال زایی اجرایی می ش��ود که بر این اس��اس دهکده 
گردش��گری بوشهر در فاز نخست آن  بیش از 500 طرح  

اشتغال زایی مستقیم تدوین و بزودی اجرایی می شود.

 تمام بیمارستان های استان همدان
در ایام نوروز فعال است

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی همدان با بیان اینکه 
تمام بیمارس��تان های دولتی و غیردولتی اس��تان در ایام 
نوروز فعال است، گفت: داروخانه های شبانه روزی در تمام 

شهرستان ها فعال هستند.
س��ید حبیب اهلل موس��وی بهار با اش��اره به تمهیدات 
دانش��گاه علوم پزش��کی همدان برای اجرای طرح نوروزی 
اظهار داشت: واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از 
ابتدای اسفند ماه فعالیت خود را آغاز کرده و حجم وسیعی 
از اقدامات، انجام ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه 18 اکیپ 
بهداش��ت محیط کار نظارت بر واحدهای خدمت رس��ان و 
پذیرایی کننده از نظر تغذیه، محل اس��تراحت و اسکان را 
انجام می دهند، افزود: این اکیپ ها از ساعت 8 صبح تا 10 

شب فعال اند و شبانه هم خدمت می کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه 138 
کارشناس و کارش��ناس ارشد در قالب هشت تیم مشغول 
فعالیت هستند، عنوان کرد: مردم می توانند شکایات خود را 
به منظور اطالع به کارشناسان و پاسخگویی به شماره 190 

گزارش دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
وی بیان کرد: 350 کارشناس فوریت های پزشکی در 51 
پایگاه اورژانس استان با 100 دستگاه آمبوالنس، یک بالگرد 
امداد هوایی، یک دس��تگاه اتوبوس  آمبوالنس، یک دستگاه 
اتوبوس اتاق عمل و یک باب بیمارستان سیار 100  تخته در 

ایام تعطیالت نوروزی در حالت آماده باش قرار دارند.


