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یزد کمترین خاموشی را
 در کشور دارد

یزد- خبرنگار کیهان
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: این 
استان کمترین خاموشی را در کشور دارد به طوری که میانگین 
خاموشی برق در یزد 13 برابر از میانگین کشوری پایین تر است.
آرش نواب در نشست خبری با اشاره به اینکه 53 درصد مصرف برق 
استان یزد در حوزه صنعت است اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده 
این اســت که انرژی در استان یزد عمدتا تبدیل به صنعت می شود و از 

نظر وزارت نیرو یزد یک استان صنعتی است.
وی خاطرنشــان کرد: میزان خاموشــی برق در استان یزد به ازای 
هر مشــترک در سال معادل 68 دقیقه است که این میزان در میانگین 
کشوری 880 دقیقه ثبت شده و یزد رتبه نخست کشور را  در کم ترین 
خاموشی به خود اختصاص داده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان یزد خاطرنشان کرد: درصد تلفات شبکه برق استان یزد هم 
6/1 دهم درصد بوده که میانگین کشوری آن هم 10/3 دهم درصد است 

و یزد در این حوزه هم رتبه نخست کشور را دارد.
نواب عنوان کرد: درصد مشترکین صنعتی در استان یزد 54 درصد و 
در کشور 33/4 درصد است و در این زمینه هم یزد در کشور اول است.

به گفته وی از اول مهر ماه کلیه قبوض کاغذی حذف و صورتحساب 
مصرف برق به صورت پیامکی برای مشترکین ارسال می گردد.

وی اظهارداشت: این سیستم پیامکی در شهرستان های ابرکوه، بافق، 
بهاباد و خاتم از اول مرداد ماه اجرایی خواهد شد.

یزد- خبرنگار کیهان:
معــاون آب و خــاک وزارت جهاد 
کشــاورزی در یزد ضمن تأکید بر لزوم 
روی آوردن به کشاورزی در فضاهای بسته 
و گلخانه ای به ویژه در مناطق فالت مرکزی 
ایران که با کمبود منابع آبی روبه رو هستند 
اظهار داشت: هوشمندی کشاورزان یزدی 
به عنوان  در صرفه جویــی آب می تواند 
الگویی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

علــی مراد اکبری با بیــان اینکه با اجرای 
شیوه های نوین آبیاری و اصالح الگوی کشت 
به ویژه طی سال های اخیر شاهد صرفه جویی 
212 میلیون متر مکعب در مصرف آب بخش 
کشــاورزی بوده ایم اذعان داشــت سیاست ما 
بهره مندی از کشــت های متراکم و گلخانه ای 
به جای کشــت های فضای باز اســت تا از این 
طریق بتوانیم ضمن صرفه جویی در مصرف آب 
شاهد افزایش بهره وری و تولید چندین برابری 

در محصوالت کشاورزی باشیم.
وی با بیان اینکه مصرف آب در گلخانه های 
خاکی نســبت به فضای باز یک دهم می باشد 
عنوان داشت: این در حالی است که مصرف آب 
در گلخانه های جدید بدون خاک، ده برابر کمتر 
از گلخانه های خاکی است و لذا ضروری است که 
اجرای این نوع کشت در مناطق کم آب مدنظر 
قرار گرفتــه و ما حمایت همه جانبه خود را از 
این موضوع و اجرای شیوه های نوین آبیاری در 
اراضی زراعی و باغی استان یزد اعالم می کنیم.

صرفه جویی کشاورزان یزدی 
در مصرف آب

خوزســتان حکم به ضبط همه ایــن 36 هزار و 512 
دســتگاه کولر گازی و همچنیــن جریمه حدود 149 
میلیارد تومانی شرکت ت.ن و منع دوساله فعالیت این 

شرکت داده است.
پس از اعتراض شــرکت مذکــور برای حکم صادر 
شده توسط تعزیرات خوزستان در مرحله تجدید نظر؛ 
دادگاه متشکل از یک قاضی دادگستری و قاضی مستشار 
تعزیرات برگزار شد و آن نیز حداقل یک ماه مستندات و 
اعتراضات را بررسی و در نهایت نظر و رای دادگاه بدوی 

تعزیرات را تایید کرد.
در یکی دو هفته بعد در فضای مجازی و رســانه ها 
اعالم شــد وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات استان 
خوزستان خواسته است که پرونده را برای یکی از شعب 

تهران و در نهایت دفتر وزیر بفرستد.
این بررسی اگر قانونی نیست چرا با گذشت بیش از 

دو ماه هنوز اجازه اجرای حکم داده نمی شود.
در 29 خرداد ماه امســال  سید احمد آوایی وزیر 

دادگســتری در شهرستان یزد وعده داد که تا یکی دو 
روز دیگر تکلیف پرونده با متهم اجرا می شود اما تاکنون 
بالغ بر 20 روز از وعده وزیر دادگستری برای پایان دادن 
به بررسی حکم صادر شده قطعی و الزم االجرای پرونده 

قاچاق کاال در ماجرای کولرگازی ها گذشته است.
پرســش هایی که در ذهن مردم پیگیر این ماجرا 

مطرح و هنوز به آن پاسخی داده نشده این است که
1_ با وجود صدور حکم پس از بررسی بسیار توسط 
قاضی اولیه و تایید آن توسط قاضی برجسته دادگستری 
و مستشاران وی در ماجرای پرونده فوق چرا این پرونده 

طبق قانون برای اجرای احکام ارسال نمی شود؟
2_ چه کسانی در استان خوزستان از مقامات رسمی 
و برخی افراد یا نزدیکان برخی چهره ها وارد رایزنی برای 
حل و فصل غیرقانونی و یا دور زدن قانون در این ماجرا 

شده اند و چه منافعی در این پیگیری ها دارند؟
3_ مدیرکل تعزیرات استان خوزستان تاکنون به طور 
رســمی مصاحبه ای برای تبیین این موضوع با حضور 

سرانجام پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در   اهواز همچنان نامشخص است

در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی 13۲ 
پروژه عمرانــی، خدماتی و زیربنایی در قالب 3۰ 
طرح در شهرســتان های مختلف  این استان به 

بهره برداری رسید.
 برای اجرای این طرح ها در مجموع هشــت هزار و 
420 میلیــارد ریال و 594 میلیون یورو از منابع دولتی 
و نیــز 6 هزار و 3۷0 میلیارد ریال اعتبار از منابع بخش 
خصوصی ســرمایه گذاری شده اســت که با اجرای این 
 طرح ها برای 11 هزار و ۷84 نفر اشتغال ایجاد شده است.
واحــد بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی شــیروان با 500 
میلیون یورو سرمایه گذاری، بهره برداری شد که با اجرای 
هــر واحد بخار، 160 مگاوات به توان تولید برق در این 
نیروگاه افزوده شــد؛ اجرای سد و شبکه آبیاری چندیر 

در شهرستان راز و جرگالن با هزار و 440 میلیارد ریال 
اعتبار و شــبکه و آبیاری غالمــان با 244 میلیارد ریال 
اعتبار از دیگر طرح های افتتاحی در ســفر هیئت دولت 

به این استان بود. 
افتتاح پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضالب اســفراین، 
کارخانه شــمش آلومینای جاجرم، فوالد کیمیای صبا 
و طرح کیمیاداران نوین شــمال در اســفراین از دیگر 

طرح های افتتاح شده در سفرهیئت دولت بود.
همچنین همزمان با سفر کاروان دولت به خراسان 
شــمالی، 28 پروژه کلنگ زنی شد که برای این پروژه ها 
چهار هزار و 80۷ میلیارد ریال اعتبار دولتی و شش هزار و 
۷60 میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی هزینه شده که با 
 بهره برداری از آن برای یکهزار و ۷05 نفر اشتغال ایجاد شد.

90 کالس درس مسجدسلیمان
 باید تخریب شود

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیرکل توسعه و نوسازی مدارس خوزستان گفت: 13 مدرسه در 
مسجدسلیمان به 3۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی نیاز دارند و 
بیش از 9۰ کالس درس نیز باید تخریب و از نو ساخته شود. علی قربانی 
افزود: همچنین 17 مدرسه نیاز به تعمیرات اساسی دارند که به زودی 

در این مدارس کار تعمیرات آغاز می شود.
وی تصریح کرد: 25 میلیارد تومان پروژه برای شهرستان مسجدسلیمان 
تعریف شد و اکنون در مرحله مناقصات قرار دارد اما تاکنون اجرایی نشده است، 

برای مناطق روستایی چهار پروژه نوسازی مدارس شروع به کار کرده است.

توزیع کیسه پارچه ای به جای پالستیک 
از سوی شهرداری بابل

بابل - خبرنگار کیهان:
شهرداری بابل، به منظور تفکیک زباله از مبدا، اقدام به آموزش 
شهروندان و توزیع کیســه پارچه ای به جای کیسه پالستیکی و 

نایلکس در  سطح شهر کرد.
کارکنان واحد تفکیک پســماند از مبدا شــهرداری بابل با حضور در 
نهادهای دولتی و مراکز خرید، با اهدای کیســه های پارچه ای، مردم را به 
اســتفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه نایلونی و نایلکس دعوت و 

تشویق کردند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل، رستمی معاون خدمات 
شهری با اشاره به 21 تیر ماه جاری روز جهانی نه به مصرف کیسه پالستیکی 
و یکبار مصرف گفت: تهیه و توزیع کیســه پارچه ای حاوی بروشــورهای 
آموزشــی و کتاب کودک با محوریت آمــوزش نحوه تفکیک و بازیافت در 
برخی از فروشگاه ها و مراکز خرید پرتردد شهر از برنامه های شهرداری بابل 
در این روز بود. وی یادآور شد: مدیریت بهینه پسماند و دستیابی به پسماند 
صفر اگرچه مستلزم صرف زمان بوده اما با توجه به تبعات بسیار نامناسب 
انباشت انواع پسماند در محیط زیست و طبیعت به ویژه پالستیک و سایر 
اقالم غیرقابل بازیافت، عزمی عمومی از سوی همه ارگان ها و شهروندان را 
می طلبد. وی افزود: امید اســت این اقدام، نقطه شروع برای ایجاد پویشی 
فراگیر و مســتمر در راستای شعار جهانی نه به مصرف پالستیک و عزمی 

برای کاهش انواع پسماند باشد.

به مناسبت میالد امام رضا)ع( انجام شد

آزادی 18 زندانی جرائم غیر عمد 
در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان از آزادی 18 زندانی جرائم 

غیرعمد به مناسبت میالد امام رضا)ع( در همدان خبر داد.
یداهلل روحانی منش با بیان اینکه 2 تن از زندانیان آزاد شده خانم و مابقی 
مرد هستند گفت: با مساعدت ستاد دیه یک زندانی نفقه، 2 زندانی مهریه و 15 

زندانی مالی در سالروز میالد امام رضا)ع( از زندان آزاد شدند.
وی میزان بدهی 18 زندانی آزاد شده را 3 میلیارد و 595 میلیون و ۷00 هزار 
ریال عنوان کرد و گفت: 2 میلیارد و 421 میلیون ریال توسط خیران تأمین شد.
مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان همــدان یــادآور شــد: نیمــی از 
یــک میلیــارد . 1۷4 میلیــون ریــال از بدهی زندانیان توســط شــاکیان 
 پرونــده گذشــت شــد و 50 درصــد مابقــی توســط زندانیــان تأمیــن و 
پرداخت شد. وی خاطر نشان کرد: تعداد ۷1 زندانی جرائم غیرعمد در همدان 
با میزان بدهی 12 میلیارد و 696 میلیون ریال در ســه  ماهه نخســت سال با 
مساعدت ستاد دیه، گذشت شاکیان پرونده و خیران نیک اندیش آزاد و به کانون 
گرم خانواده های خود بازگشتند. وی با بیان اینکه سال گذشته تعداد 302 زندانی 
جرایم غیرعمد توسط ستاد دیه استان همدان از زندان آزاد شدند  ادامه داد: از 

تعداد 302 زندانی آزاد شده 1۷ نفر زن و 285 نفر مرد بودند.

یزد- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسالمی یزد گفت: مسئوالن کشوری 
باید پیگیر ردیــف بودجه ای برای بافت تاریخی این 

شهر باشند.
غالمعلی سفید در جلسه علنی شورای اسالمی شهر یزد 
از تشکیل شورای راهبردی مدیریت شهر جهانی یزد تاکید 
و اظهار داشــت: امیدواریم با حضور همه دستگاه ها در این 
شــورا شاهد اقدامات موثر در بافت تاریخی این شهر باشیم 
زیرا همه مسائل در این بافت اعم از امنیت، فاضالب شهری، 
وجود اتباع بیگانه و غیره دارای اهمیت است که نمی توانیم 

به آنها بی توجه باشیم.
وی بــا بیــان اینکه بناهای تاریخی یــزد دارای ارزش 
زیادی هســتند افزود: باید زمینه حضور گردشــگران را در 

استان فراهم کرد.
»ســفید« همچنین از حضور نیافتن نماینده برخی از 
دستگاه های اجرایی عضو کارگروه ستاد راهبردی مدیریت 
شهر جهانی یزد در این نشست انتقاد کرد و افزود: شاید این 
دستگاه ها به اهمیت این جلسه پی نبردند که شرکت کنند.

همچنین رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد نیز 
گفت: تالطــم مدیریتی یکی از مهم ترین دالیل عدم انجام 

کارهای ضروری برای بافت جهانی یزد است.
»محسن عباسی هرفته« با بیان اینکه ثبت جهانی بافت 
تاریخی یزد مصادف شد با بحران های اقتصادی کشور،  اظهار 
کرد: کمبود اعتبــارات دولتی از جمله دالیل کم کاری های 

انجام شده در قبال بافت تاریخی یزد است.
وی خطاب به مسئوالن و دست اندرکاران دستگاه های 
اجرایی و مرتبط استان و شهرستان، افزود: بسیاری از کارهای 
ضروری بافت جهانی به هر دلیل تاکنون انجام نشده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی شــهر تاریخی با اشــاره به 
کم کاری های پایگاه میراث طی دو ســال گذشــته،  تصریح 
کرد: ما در پایگاه وظیفه داشتیم گزارشات متعددی از بافت 
تاریخی یزد به یونســکو ارسال کنیم که متاسفانه به دلیل 
عدم همکاری دستگاه های اجرایی و مرتبط این مهم در موعد 

مقرر انجام نشده است.

رســانه ها نکرده است و به تماس های مکرر خبرنگاران 
نیز پاسخ نمی دهد.

4_ اینکه وزیر دادگستری مدعی است ممکن است 
در برخی پرونده ها مانند این، حق الناس رعایت نشود و 
به این دلیل می خواهد آن را بررسی مجدد  کند، سؤال 
اینجاست که در 90 درصد پرونده های تعزیرات که افراد 
ضعیف و پرونده های بسیار خرد در حد یک کولر و حتی 
کمتر از آن است و گاه همان یک کولر تمام دارایی آن 
فرد است، آیا وزیر دادگستری از باب رعایت حق الناس 
ورود کرده است؟ آیا فقط شرکت های مولتی میلیاردر 

و ذی نفعان پرونده های کالن حق الناس دارند؟
5_ پرســش این اســت آیا تا زمانی که قانون روند 
صدور تجدید نظر و اجرای حکم را مشخص کرده و در 
آن تغییری نداده  است یک مقام دولتی هر چقدر هم 
که عناوینی مانند وزیر یا وکیل داشــته باشد می تواند 
فراقانون جلوی اجرای حکم را بگیرد یا آن را به تاخیر 
بیندازد؟ اگر پاســخ منفی است سخنگوی محترم قوه 
قضائیه در اولین نشست خبری خود به این موضوع ورود 
کند و آن را تشریح و نظر قوه قضائیه را نیز تبیین کند.

بافت تاریخی یزد 
نیازمند بودجه ملی است

وزیر دادگســتری برای رسیدگی به پرونده 
قاچاق 3۶ هزار کولــر گازی در   اهواز وعده دو 
هفته ای داده بود اما ۲۰ روز از این وعده گذشته 
است و همچنان سرانجام این پرونده بزرگ قاچاق 

نامشخص است. 
 این پرونده یکی از پرونده های بسیار مهم و کالن 
کشف شده قاچاق کاال در استان خوزستان که تاکنون 

حکم آن اجرایی نشده است .
پرونده قاچاق 36 هزار کولرگازی خردادماه ســال 
9۷ تشکیل شد که در نهایت پس از بررسی های فراوان 
و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و الزم 

االجرای آن صادر شد.
در این پرونده قاضی شــعبه تعزیرات در اســتان 

132  پروژه عمرانی  و زیربنایی
 در خراسان شمالی به بهره برداری رسید

همدان چهارمین استان سالمند 
کشور است

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل بهزیســتی استان همدان با بیان اینکه 1۰ 
درصد از جمعیت استان همدان را سالمندان تشکیل 
می دهند گفت: اســتان با داشتن 178 هزار و 7۰۰ نفر 
سالمند، چهارمین استان ســالمند کشور به حساب 

می آید.
حمیدرضا الوند در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ایجاد 
زیرساخت ها برای بازگرداندن معتادان بهبود یافته به اجتماع، 
گفت: برای افراد بهبود یافته یک مرکز تولیدی پوشــاک در 
کبودرآهنگ با ایجاد اشتغالزایی 23 نفر و سرمایه گذاری 10 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به اینکه با افتتاح طرح ها در هفته بهزیستی 
برای 200 نفر اشتغال پایدار ایجاد می شود تصریح کرد: تاکنون 

13 مجوز صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه اشتغال همدان جزء 4 استان 
برتر در کشور معرفی شــده است ادامه داد: بهزیستی استان 
توانست در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی رتبه سوم 

کشوری را به دست آورد.
الوند خاطرنشان کرد: در بخش گرانی مسکن، استان همدان 
رتبه پنجم را داراســت و این موضوع فشار زیادی را به اقشار 
کم درآمد وارد می کند و مســئولیت ما را برای رفع مشکالت 
دوچندان می کند. وی با اشــاره به اینکه در سه ماهه نخست 
سال 38 کودک کار شناسایی و پذیرش شدند افزود: تا قبل از 
سال 96، صد درصد کودکان کار جنس مذکر بودند و این در 
حالی اســت که از سال 96 به بعد در بین کودکان کار جنس 

مؤنث نیز وجود دارد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007001390 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســلیمان کاوسی فرزند سهراب بشناسنامه 1715 و شماره 
ملی 1860571670 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 202/75 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5651 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از 
مالک رســمی ابراهیم فروزی بموجب سند قطعی شماره 81043-87/1/17 دفتر 36 بهبهان 
احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/17                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/31
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات کمک به نیازمندان و ساخت مدرسه، ساخت سرویس 
بهداشــتی، خوابگاه در مناطق محروم ب: روش اجرای هدف جمع آوری کمک های مالی 
خیرین و خدمات رســانی آموزش و بهداشــتی به نیازمندان و محرومان. موافقت مرجع 
صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه 
فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه  های خاص می باشد نیست. 
بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی  از اهداف و شیوه های 
اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع 
است. به موجب مجوز. شماره 182492 مورخه 139۷/10/04 مرجع صادرکننده سازمان 
امور اجتماعی کشــور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، 
شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران،  یوسف آباد، کوچه معرفت، خیابان 43/1، 
پالک 22، طبقه دوم کدپستی 1436۷13954 اولین مدیران: آقای سید مسعود صادقی 
به شــماره ملی 0032299435 و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رویا افتخاری حقیقی به شماره ملی 
0042935636 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن صالحی به 
شماره ملی 0050۷899۷1 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال آقای مجید خطیب حقیقی به شماره ملی 0050806۷26و به 
ســمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رامین دادسرشت به شماره 
ملی 38۷3319421 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس موسسه: آقای 
اسداله تولمی واقعی به کد ملی 0450998861 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و 
در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. دارائی 

موسسه 600000000 ریال اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران 
بدون مرز جهانی در تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۲۱ به شماره 

ثبت ۴6۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۳7۲۲7 

1- مزایده گزار: شهرداری محمدیه
2- موضوع مزایده: اجاره ســه ساله فضاهای پارکی بوستان شاهد و تمدن شهر محمدیه 

و الله و گلستان ناحیه شهری مهرگان جهت نصب وسایل بازی
3- مهلت دریافت، تکمیل و تحویل اســناد: از تاریخ 98/5/1 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
98/5/12 واحد قراردادهای شهرداری محمدیه و محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری محمدیه می باشد.
4- مبلغ سپرده: الف: بوستان شاهد 16/500/000 ریال ب: بوستان تمدن 76/000/000 ریال ج: بوستان 
الله: 14/500/000 ریال د: بوستان گلستان: 11/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش 

واریزی به حساب سپرده جاری 3100002331001 به نام شهرداری محمدیه 
5- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنان به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: روز دوشنبه مورخ 98/5/14 راس ساعت 
10 در محل دفتر شهردار می باشد و حضور شرکت کنندگان و یا نماینده آنان با معرفی نامه کتبی در 

جلسه گشایش پیشنهادات بالمانع می باشد.
9- هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

مریم نخستین- شهردار محمدیه

آگهی مزایده عمومی
 )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مسکن شماره 4 نیروی انتظامی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

بــا توجه به عدم حصول حد نصــاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 
98/4/28 و عدم رســمیت مجمع عمومی عادی مذکور بدینوسیله از کلیه اعضاء 
محترم شــرکت تعاونی دعوت می شــود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که 
راس ســاعت 10 روز سه شــنبه مورخ 98/5/15 در محل مسجد نظام مافی واقع 
در تهران - خیابان آیت اله کاشــانی بعد از چهارراه جنت آباد - مسجد نظام مافی 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
توجــه: در صورتیکه هر یک از اعضــاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک 
نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر است نماینده تام االختیار یا 
عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست 
داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر 
شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویــت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده( برگه نمایندگی مربوط توســط افراد مذکــور تایید تا برگ ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هــر تعداد از اعضاء 
رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه 

اعضاء )اعم از غائب و حاضر و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.
2- رســیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1397/12/29 

و بودجه سال جاری.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

4- تعیین خط مشــی و برنامه آینده تعاونی در خصوص اجرای عملیات آماده سازی 
اراضی هشتگرد و تصویب مفاد صورتجلســه توافق مورخ 1397/5/24 تعاونی با 
شهرداری شهر جدید هشتگرد و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت اجرای آن.

5- طرح و تصویب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و هیئت مدیره و حق الزحمه 
بازرس.

6- اتخاذ تصمیم نســبت به نحــوه واگذاری زمین به اعضــاء و طرح و تصویب 
دستورالعمل واگذاری آن موضوع مواد 50 و 56 اساسنامه.

نام و نام خانوادگی رئیس هیئت مدیره
ابوالفضل اعتصام زاده

تاریخ انتشار 98-4-31 آگهی نوبتی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند

برابر رای شماره 139860324034000024 مورخه 1398/3/20 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جم تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فرزاد بینایی پور فرزند حســن به شماره شناسنامه 
25 صادره جم در یکباب ساختمان به مساحت 416/15 متر مربع پالک 4574 فرعی از 36 
اصلی مفروزی و مجزی شــده از پالک 185 فرعی از 36 اصلی قطعه سه بخش هشت جم 
واقع در جم اسالم آباد دارای سند مالکیت و تصرفات محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/31                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/15 
سهراب عمله
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جم م الف ۲۲۶

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرســی به آقای حســین قهری فرزند- خواهان آقای 
محمدباقر سرداری سیار بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
چــک تقدیم نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالســه 980175 ثبت 
و وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخه 98/5/26 ساعت 15:30 تعیین 
وقت شــده اســت. اینک به درخواســت خواهان و تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی و از شــما دعوت می شود در جلســه فوق در شعبه 10 شورای حل 
اختالف شهرســتان پارس آباد واقع در شهرستان پارس آباد مغان- خیابان 
شــهید رجایی- مجتمع شــوراهای حل اختالف پارس آباد حاضر و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه 
شــده دارید، بنمایید در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده محسوب و 

شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهرستان پارس آباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860309007000103 مورخه 1398/2/22 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملــک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای حمید اینانلودوقوز 
فرزند یداله به شــماره شناســنامه 472 صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک واحد دامداری 
و باغ به مســاحت 31510/22 متر مربع پالک فرعی از 32 اصلی واقع در بخش نه قزوین 
موسوم به مزرعه ممک خریداری از مالک رسمی آقای سعید کاویان راد و غیره محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/31                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/16
مسیب محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

م الف 52

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له راضیه رضوانی نسب فرزند علی به آدرس حسن آباد خ قمی نبش کوچه کرمانی 
پ 52 محکوم به به موجب دادنامه شــماره 2141 مورخ 97/12/28 شــورای حل اختالف فشافویه 
شعبه اول خوانده ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند مالکیت خودرو پژو 405 به شماره 
انتظامی 912 ل 26 ایران 99 به نام خواهان و پرداخت یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسی گردیده 

است محکوم علیه سهراب احتشامی پور فرزند محمد مجهول المکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعســر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد 
باال که قســمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشــد به مواردی از قانون اجرای احکام و 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شورای حل اختالف فشافویه م-الف849

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 139۷/8/13 
و مجوز شــماره 9۷2/15/234551 مورخ 139۷/9/26 اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال 
96 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای علی شــعبان پور )4284383۷8۷( 
خانم فریده قاسمی )29۷1۷52399( به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت باقیمانده تصــدی قانونی هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا ریحانی 
مالفجانــی )51۷9۷60313( و علی ســالمی )0384234003( به ترتیب به 

عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن  کارکنان 
شهدای سازمان خدمات درمانی به شماره ثبت 

۸۰5۰۹  و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲5۱۹۰۳

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت سرمایه گذاری میالد 
ســازندگان شناســه ملی 10101424086 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، بنمایندگــی آقای مجتبی نعمتی 
جم به شــماره ملی 00362032۷0 - شــرکت جهاد 
تعاون شناســه ملی 10101382904 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای حسین فهمیده 
به شماره ملی 00419۷4451 - شرکت سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت تدبیر شناسه ملی 10101323148 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، به نمایندگی 
آقای محمدرضا لرستانی به شماره ملی 0082830606 
انتخاب شــدند. کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در 
غیاب مدیرعامل با امضای 2 تن از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. در خصوص نامه و 
اوراق عــادی با امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران  
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱6۳۲۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱5۹۹۳۰۴

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 139۷/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج  آگهی های شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
96/9/30 به تصویب رســید. آقای شــهرام گل افشان به 
شــماره ملی 38۷3231239 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای محمود امیراحمدی به شماره ملی 00532056۷۷ 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. شــرکت جهاد تعاون به شناســه ملی 
10101382904 به نمایندگی آقای حسین فهمیده به 
شــماره ملی 00419۷4451 و آقای مجتبی نعمتی جم 
به شــماره ملی 00362032۷0 و شرکت سرمایه گذاری 
میالد ســازندگان به شناســه ملی 10101424086 به 
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 به ســمت اعضای هیئــت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات 
مدیریت تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۸7۹۰6 

و شناسه  ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴۸ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی ابالغ اجراییه ماده ۱۸ آیین نامه
 اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه ۹۸۰۰6۰7

بدین وســیله به آقای میالد ترکمان نام پدر حالل تاریخ تولد:1372/05/11 
شــماره ملی:3860594915 شماره شناســنامه: 3860594915 به نشانی: 
همدان مزدقینه کوچه شهید مولودی جنب لواشی پالک 102 ابالغ می شود 
کــه خانم زهرا ترکمان به جهت وصول 14 ســکه تمام بهــار آزادی علیه 
شــما اجراییه صادر نمــوده و پرونده اجرایی به کالســه 9800607 در این 
اداره تشکیل شده و به اســتناد گواهی مأمور به مورخ 1398/04/16 امکان 
ابالغ به شما فراهم نگردیده اســت، لذا بنا بر تقاضای وکیل بستانکار طبق 
مــاده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ شد محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: 1398/04/31
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
م الف 634 جالل حدادی

بدین وســیله به آقای جواد طاهرخانی به نشــانی شهر ری دولت آباد خیابان مسجودی خیابان 
شهید سدوس کوچه 2 متری پالک 4 ابالغ می گردد: بانک آینده شعبه تهران بوعلی به استناد 
قرارداد شماره 1394395 مورخ 1393/04/08 جهت وصول مبلغ 855/463/019 ریال مشتمل 
بر 369/372/472 ریال اصل و مبلغ 228/433/144 ریال ســود و مبلغ 257/657/403 ریال 
بابت خســارت تأخیر، تأدیــه تا مورخ 1396/07/19 و از تاریخ مذکور وصول خســارت تأخیر 
تأدیه تا روز تســویه طلب بانک علیه محســن پاک پناه به عنوان مدیون و سید محمد هومن 
و شــما به عنوان ضامنین درخواســت صدور اجرائیه نموده است که پرونده اجرائی به کالسه 
139604001012001242/2 در اداره دوم اجرای اسناد رسمی تشکیل پرونده شده و در جریان 
اقدام است. چون طبق گزارش مورخ 1396/08/27 مأمور ابالغ پست ابالغ اجرائیه به شما به 
دلیل عدم شناسایی آدرس میسر نشده لذا به استناد تقاضای وارده به شماره 12008461 مورخ 
1397/06/27 وکیل بســتانکار و وفق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا 
مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود. 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رســمی ابالغ اجرائیه محسوب 
می گــردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب 
خواهد شد. ضمنًا اجرائیه در تاریخ 1396/08/28 و 1396/08/27 به سید محمد هومن و جواد 

طاهرخانی ابالغ گردیده است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱۳۹6۰۴۰۰۱۰۱۲۰۰۱۲۴۲/۲ 
طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری
م الف 846 علیرضا فردوسی زاده نائینی

در پرونده کالسه 980263 شعبه اجرای احکام مدنی براساس محتویات پرونده این اجرا حسب 
اجرائیه صادره از شعبه 3 دادگاه کهریزک محکوم علیه کارخانجات ایران گیربکس به پرداخت 
مبلغ 332/710/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له آقای حجت اله کاوســی و 
پرداخت مبلغ 1500000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حــق صندوق دولت. لذا با عنایت به 
معرفی مال از ســوی محکوم له که شامل یک دســتگاه تراش 1/5 متری مارک ماشین سازی 
تبریز مدل tn50br به شماره ســریال 4h8013800795 ساخت ایران )مستعمل سالم و در 
حال کار( در آدرس کهریزک مهدی آباد خیابان صداقت شــرکت ایران گیربکس شــورآباد 60 
متری امام حســین)ع( خ معدن 5 شرکت اسکان قیمت دســتگاه براساس نظریه کارشناسی 
700/000/000 ریال برآورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده تعیین می گردد و حسب 
تقاضای محکوم له برای مزایده اموال تعرفه شده مقرر شد در تاریخ 1398/05/27 از ساعت 12 
الی 13 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع 
در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کســانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی 
ثمن معامله اقدام نماید، در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایــده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد 

مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو مورد مزایده داده شود.

مزایده اموال منقول

سیدمصطفی موسوی مدیر دفتر شعبه احکام مدنی 
دادگاه عمومی بخش کهریزک م الف 850

به تاریخ 1398/4/2 جلســه رسیدگی شعبه دوم شورای حل اختالف بخش کهریزک 
به تصدی امضاءکننده ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است پرونده کالسه 439/2/97 
تحت نظر است شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
خواهان: محمد عبدلی مسینان به نشانی: شهرری- باقرشهر- جنب پمپ بنزین- اتو 

سرویس عبدلی 
خوانده: مهدی مهدیانی به نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
)رای شورا(

در مورد دادخواســت خواهان آقای محمد عبدلی مسینان فرزند مهدی به طرفیت خوانده آقای 
مهــدی مهدیانی فرزند محمود به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 099130 
سررســید 1390/6/17 عهده بانک رفاه کارگران به مبلغ نود میلیون ریال با احتســاب هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیم شورا با توجه به گواهی عدم پرداخت 
بانک محال علیه و امضاء خوانده ذیل چک مذکور با توجه به وجود اصل چک مســتند دعوی 
در یــد خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکــه خوانده علی رغم وصف ابالغ 
قانونی از طریق نشــر آگهی در جلسه شــورا حضور نیافته و دلیلی بر پرداخت ما فی الذمه خود 
ارائه ننموده اســت،  لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشــخیص و مستندا به مواد 2 و 
198 و 51 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده  2 قانون 
صــدور چک مصوب 1376 و مواد 310 و 313 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخــت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/175/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول طبق شاخص های تورمی 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محســوب و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه عمومی کهریزک می باشد.
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