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هدف آموزش هاى فنى و حرفه اى ايجاد 
شغل است

ــوزش  ــى اداره كل آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
فنى و حرفه اى استان گلستان ، اين مطلب را سيد عليرضا 
ــينى طلب مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان  حس
ــوراى ادارى كه با حضور روساى  ــه ش ــتان در جلس گلس
ستادى و مراكز  استان در محل سالن كنفرانس اداره كل 
برگزار گرديد اعالم كرد. بنابر اين گزارش ، حسينى طلب 
در ابتداى بيانات خود گفت : بزرگترين سرمايه ما نيروى 
انسانى است كه كليه روسا بايد حداكثر تالش خود را جهت 
ايجاد رغبت، انگيزه و بكارگيرى شايسته آنان، نهايت تالش 
خود را بكار گيرند. وى افزود :  مهمترين اقدام براى افزايش 
ــد.  ــره ورى رعايت نظم و انظباط در محل كار مى باش به
ــه خواست حقوق شهروندى  وى از همه اعضاى در جلس
را مورد توجه قرار دهند. وى در آستانه هفته ملى مهارت 
ــا و اقدامات مراكز در اين هفته  ــالم كرد كليه برنامه ه اع
بايد در مسير ترويج گفتمان مهارت باشد. حسينى طلب 
ــتار  در پايان با يادآورى تذكرات و نكات مهم ادارى خواس
اهتمام جدى حاضرين در اجراى آنان شد. شايان ذكر است 
ــاى مراكز،  روساى ستادى و  در ابتداى جلسه كليه روس

معاونين مطالب خود را بيان نمودند 

مصرف برق سيستم هاى سرمايشى در 
تابستان سال قبل بيش از 93 ميليون 

كيلووات ساعت بوده است
ــركت توزيع  ــتركين ش معاون فروش و خدمات مش
ــرژى مصرفى  ــمنان اعالم كرد: مقدار ان ــتان س  برق اس
سيستم هاى سرمايشى استان در تابستان سال قبل، به 
ــاعت برآورد  ميزان 93  ميليون و 500 هزار كيلووات س
ــت. احمد غنى پور با بيان اين كه صرفه جوئى  ــده اس ش
ــتان در مصرف برق  ــتركان اس حداقل 10 درصدى مش
ــايل برودتى، تأثير مثبتى در كاهش پيك بار استان  وس
خواهد داشت گفت: با اين ميزان صرفه جوئى، 9 ميليون و 
350 هزار كيلووات ساعت انرژى در استان مديريت خواهد 
ــتان  ــد. وى تصريح كرد: با توجه به اين كه اوج بار اس ش
ــاعات اوليه شب به ساعات بين 11 صبح الى  عالوه بر س
15 بعدازظهر نيز تسّرى پيدا كرده، صرفه جوئى حداقل 
ــتركان و مديريت وسايل برقى  ــط مش 10 درصدى توس
ــتفاده از آنها در ساعات اوليه صبح ، اواخر  پرمصرف و اس
شب و روزهاى تعطيل، كمك شايانى در كاهش پيك بار 
ــتفاده از دور ُكند كولر در ساعات اوج  دارد. وى افزود: اس
مصرف و در صورت بهره گيرى از كولرهاى گازى ، تنظيم 
ترموستات بين 23 الى 25 درجه سانتى گراد، از راه هاى 
ساده كاهش مصرف است. وى خاطرنشان كرد: استفاده 
از دستگاه هاى تبريدى با رده انرژى باال، سرويس منظم 
و دوره اى تجهيزات سرمايشى، عايق كارى كانال كولر و 
نصب سايه بان بر روى آن ، از جمله مهم ترين راهكارهاى 

مديريت مصرف برق در اين بخش به شمار مى رود.

ــم ذى  القعده اخبار ــه زمانى يك فاصل ــرت مـشـهـد حض والدت  ــالروز  س
ــالروز والدت ــم ذى  القعده س ــه(س) تا يازده  معصوم

ــده كه   امام رضا(ع) با عنوان دهه كرامت نام گذارى ش
ــوى ملهم از  ــادباش و معن ــاى ش ــن  ها و آيين  ه جش
ــر ايران اسالمى و خارج از  آموزه  هاى رضوى در سراس

كشور به اين مناسبت برگزار مى  شود.
ــط آستان قدس رضوى   در اين ايام فرخنده توس
ــر ايران اسالمى برگزار  برنامه  هاى متعددى در سراس
مى  شود، اما هر چه به حريم قدسى حضرتش نزديك  تر 
ــكوه جشن  ها و برنامه  ها بيشتر  كه مى  شوى اوج و ش

جلوه  گرى مى  كند.
ــتان قدس  ــالمى آس به گفته معاون تبليغات اس
ــك و بزرگى  ــام برنامه  هاى كوچ ــوى در كنار تم رض
ــام رضا(ع) برگزار  ــن دهه مبارك در حرم ام كه در اي
 مى  شود، «شكوه رضوان» باشكوه  ترين و محورى ترين 

برنامه است.

ــت تبليغات  ــه همت معاون ــكوه رضوان» ب «ش
 اسالمى آستان قدس رضوى ويژه دهه كرامت در حرم 
ــت كه هر شب در  ــده اس امام رضا(ع) تدارك ديده ش

صحن جامع رضوى برگزار مى شود.
حجت االسالم سيد جالل حسينى؛ معاون تبليغات 
اسالمى آستان قدس رضوى درباره كيفيت برنامه هاى 
شكوه رضوان گفت: شكوه رضوان هر شب از ساعت 19 
تا 23 در صحن جامع رضوى برگزار مى  شود و در همان 
زمان برنامه  اى براى زائران عرب  زبان در صحن غدير اجرا 

ــود و براى ديگر زائران غير ايرانى هم به همين  مى  ش
شكل در رواق  ها برنامه فرهنگى تشكيل مى  شود.

ــوان  ــكوه رض ــاى ش ــوع برنامه ه ــاره تن  وى درب
ــخنرانى،  ــامل برنامه س ــكوه رضوان ش اظهار كرد: ش
مداحى، شعر خوانى، شب شعر، سرودخوانى و اجراى 

تواشيح و مسابقه مى  شود.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى ادامه 
ــكوه رضوان محورى  ترين و باشكوه  ترين برنامه  داد: ش
ــت. اين مهم  ــوى در دهه كرامت اس ــرم مطهر رض ح

علت  هاى متعددى دارد، چون در بهترين زمان برگزار 
ــود، هنگام اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء كه  مى  ش
شلوغ  ترين نماز جماعت است، از سخنرانان و مداحان 
ــتفاده مى  شود، برنامه  ــورى در اين برنامه اس برتر كش
ــن صحن حرم برگزار  ــوع دارد، در بزرگ تري خيلى تن
ــود، در گوشه   گوشه صحن براى كودكان برنامه  مى  ش
تخصصى اجرا مى  گردد تا والدين بهتر بتوانند از برنامه 
بهرمند شوند، چهار نمايشگر پهن پيكر فقط در صحن 
جامع رضوى همين برنامه را پوشش تصويرى مى دهند 

ــكوه برگزار شدن اين برنامه  و موارد ديگرى كه به باش
كمك مى كند.

ــن  ــى از مهمتري ــخنرانى را يك ــه س وى برنام
ــكوه رضوان معرفى و عنوان  ــم ش ــمت هاى مراس قس
ــخنران و منبرى حساسيت دارند،  كرد: زائران روى س
ــئوالن اجرايى مراجعه مى كنند و در  حتى پيش مس
مورد موضوع سخنرانى و كيفيت آن پيشنهاد و انتقاد 
مى  كنند، لذا ما سعى مى كنيم در برنامه  هايى كه زائر 
بيشترى حضور دارد از سخنرانانى دعوت كنيم كه مورد 

قبول عامه افراد باشند.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى ادامه 
داد: حجت االسالم والمسلمين رئيسى و حجج اسالم 
ــينى قمى، رفيعى،  لقمانى، آقاميري، ماندگاري، حس
سعيدي، رنجبر، فرح زاد و پناهيان برخى از سخنرانان 
ــكوه رضوان هستند، البته تعدادى از اين عزيزان در  ش
برنامه  هاى قبل از نماز ظهر رواق امام خمينى(ره) هم 

سخنرانى دارند.

 «شكوه رضوان» محورى ترين برنامه  حرم رضوى
 در دهه كرامت97

یت دفاتر پیشخوان دولت  تغییرمدیر
دراستان سمنان

با حضورمهندس مختارى مديركل  تنظيم مقررات وارتباطات راديويى سـمـنـان
ــمال كشوردرسمنان،مديريت دفاتر پيشخوان  منطقه ش
ــه اداره كل ارتباطات و  ــتاندارى ب ــتان ازاس دولت دراس
فناورى اطالعات استان تحت مديريت دكتر سيد مسعود 

ميررضايى مديركل ict استان واگذار گرديد .
ــى اداره كل ارتباطات و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان سمنان، در جلسه هم انديشى  فناورى اطالعات اس
ــتاى  ــدس مختارى كه درراس ــر ميررضايى با مهن دكت
ــكيل كارگروهى با  ــات مبنى برتش ــتور وزيرارتباط دس
ــتان، رييس سازمان مديريت  تركيب مدير كل ICT اس
ــبكه  ــتان و مدير فناورى اطالعات و ش و برنامه ريزى اس
دولت استاندارى دراستانها با مسووليت و دبيرى مدير كل 
ارتباطات و فناورى اطالعات استان باهدف تغيير مديريت 
دفاترپيشخوان دولت دراستانها از استانداريها به ادارات كل 
ICTجهت دريافت، بررسى و تاييد درخواست متقاضيان 
و دارندگان پروانه دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومى 
غير دولتى دراستانها بمنظورايجاد سهولت درارايه خدمات 
ــيوه اجراى كار و  ــاد هماهنگى هاى الزم، تعيين ش ،ايج
بررسى تقاضاهاى دارندگان پروانه دفاترپيشخوان دولت 
ــخوان دولت دراستان  صورت گرفت، مديريت دفاتر پيش
ــات و فناورى اطالعات  ــتاندارى به اداره كل ارتباط ازاس
ــه مهندس مختارى  ــردد. در اين جلس ــتان واگذار گ اس
خواستار برون سپارى خدمات توسط دستگاههاى اجرايى 
ــخوان دولت شد و خاطرنشان كرد:  استان به دفاتر پيش
ــى  ــه، جابجايى، نقل و انتقال امتياز ، بررس تمديد پروان
شكايات احتمالى و بازديدهاى نظارتى از جمله مهمترين 

وظايف  اداره كل ICT در قبال اين دفاتر مى باشد .

 ھشتمین نمایشگاه الکامپ
 در گلستان

ــات و فناورى  ــر ارتباط معاون وزي ــاز به كار گـلسـتـان ــم آغ ــات در مراس اطالع
هشتمين نمايشگاه الكامپ استان گلستان: فناورى اطالعات  
در زمان بسيار كوتاهى مى تواند  حوزه اقتصاد واشتغال را 

پويا و توسعه آنرا منجر گردد
در مراسم آغاز به كارهشتمين نمايشگاه الكامپ استان 
گلستان  كه با حضور دكتر سراييان  معاون وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعات و رييس سازمان فناورى اطالعات كشور، 
برگزار شد استاندار گلستان از تشكيل كارگروه وِيژه براى 
حمايت از اشتغال و كارآفرينى در حوزه فناورى ارتباطات 
ــيد مناف هاشمى افزود: گلستان  و اطالعات خبر داد . س
در شاخص هاى فناورى اطالعات بين استانهاى برتر كشور 
قراردارد  و كارگروه ويژه تالش مى كند كه از دستگاه هاى 
اجرايى و بخش خصوصى كه در حوزه اشتغالزايى آى تى 
طرح هايى را ارائه كرده اند حمايت شود. استاندار  گلستان  
گفت : استان در حوزه اشتغال، مشاركت بانوان و فناورى از 
استان هاى برتر كشور است و بايد نخبگان راشناسايى و  در 

رشد وتوسعه اين بخشها از كمك آنها بهره مندشويم .
ــر ارتباطات و فناورى اطالعات  همچنين  معاون وزي
ــركت هاى حوزه فناورى  گفت: بهره مندى از ظرفيت ش
اطالعات و استفاده از توان علمى و نيروى انسانى اين بخش 
براى رفع مشكالتى همچون اشتغال، آب و رشد اقتصادى 
كشوركمك شايان وموثرى است. رسول سراييان با اشاره به 
اهداف  ايجاد دولت الكترونيك و شبكه ملى ديجيتال گفت: 
ايجاد شفافيت در تعامالت دولت ومردم از يكى از هدفهاى 
ــده است وافزود: دولت الكترونيك با ارائه  در نظر گرفته ش
خدمات مطلوب به مردم با حداقل هزينه باالترين خدمت را 

به آنها ارائه مى نمايد.

 نشست مدیران این شرکت با ائمه جمعه
 و جماعات و معتمدین شھرستان بھارستان

ــت و ايجاد فرهنگ  با هدف مديري مصرف بهينه آب شرب نشست يك آبفاى تهران
ــه و جماعات و معتمدين  ــران آبفا با ائمه جمع روزه مدي

شهرستان بهارستان برگزار گرديد .
به گزارش روابط عمومى شركت آبفاى جنوبغربى استان 
تهران در اين نشست يك روزه كه طى روز پنج شنبه و بنا 
به درخواست و صالحديد مدير عامل اين شركت در سالن 
اجتماعات آبفاى شهر گلستان برگزار گرديد ، موضوعات 
كمى و كيفى ، ميزان و منابع استحصال و توليد و توزيع آب 
آشاميدنى و همچنين تهديدات ناشى از مصارف غير ضرور 
ــط برخى از شهروندان و  و عدم رعايت الگوى مصرف توس

مشتركين مورد بحث و بررسى قرار گرفت . 
ــهرهاى  ــه با حضور ائمه جمعه ش ــن برنامه ك در اي
گلستان و نسيم شهر و ائمه جماعات مساجد محور شهرها 
و شهركهاى تابعه و معتمدين اين شهرها برگزار شد ، ضمن 
ــات شهرهاى گلستان ،  بازديد ميدانى از مخازن و تاسيس
نسيم شهر و صالحيه و دستگاههاى RO(آب شيرين كن) 
مستقر در اين مخازن و همچنين تشريح منابع و ميزان آب 
تامين شده و ميزان مصرف آب در شهرستان ، ضمن اعالم 
پيام مدير عامل شركت آبفاى جنوبغربى موضوع مديريت 
مصرف ، پرهيز از مصارف غير ضرور و تهديدات و مشكالت 
ــط برخى از شهروندان و مشتركين  مصارف بى رويه توس

مورد تاكيد قرار گرفت . 
ــع حاضرين اعالم  ــى از اين پيام كه در جم در بخش
ــعى و تالش ما در جهت تغيير  ــت تمام س ــد آمده اس ش
ــت ولى مخالف وحشت  ــيوه و مديريت مصرف آب اس ش
ــت منابع ــورد محدودي ــراس در م ــاد ه ــى و ايج  آفرين

 آب شرب مى باشيم . 

 افتتاح فاز ۱ و ۲ آزادراه شرق اصفھان
 تا پایان سال

ــر راه  ــي معاون وزي ــه خادم خيرال ــازي و مديرعامل شركت اصـفـهـان وشهرس
ــعه زيربناهاي حمل ونقل كشور در جريان  ساخت وتوس
بازديد از آزادراه كنارگذر شرق اصفهان گفت: مقرر است تا 
ــرارداد اجراي فاز 3  ــا حضور معاون اول رييس جمهور ق ب
ــرمايه گذار امضاء شودكه اميد  آزادراه شرق اصفهان با س
ــت اين قطعه نيز طي 2 و نيم سال آينده تكميل و به  اس

بهره برداري برسد.
خادمي در حاشيه اين بازديد بيان داشت: اين آزادراه 
ــور با  به عنوان يكي از مهمترين پروژه هاي آزادراهي كش
روند قابل قبولي در حال انجام است كه قطعه 1 اين پروژه 
از سه راهي آزاد راه نطنز- اصفهان تا جاده اردستان بطول 
ــال جاري و قطعه 2 آن از جاده  ــط س 30 كيلومتر تا اواس
اردستان به سمت جاده نايين تا پايان سالجاري به اتمام و 
به بهره برداري خواهد رسيد. وي در ادامه با اعالم پيشرفت 
75 درصدي اين پروژه اظهار داشت: قطعه 1 و 2 با اعتباري 
بالغ بر 600 ميليارد تومان در حال احداث است كه سهم 
30 درصدي دولت در جريان ساخت آن تاكنون پرداخت 
شده و 50 ميليارد تومان هم در ادامه پرداخت خواهد شد 
و قطعه 3 اين پروژه با برآورد 300 ميليارد تومان اعتبارنيز 
به صورت 30درصد سهم دولت و 70 درصد سهم سرمايه 
گذار انجام خواهد شد كه بدين ترتيب در آينده شاهد به 
ــيدن 93 كيلومتر آزاد راه كه براي شبكه  بهره برداري رس
آزادراهي كشور و شهر اصفهان حائز اهميت است خواهيم 
ــازي در ادامه اظهار داشت: 5  بود. معاون وزير راه وشهرس
ــاي عبوري از اين آزاد راه  تبادل ترافيكي بر روي اتوبان ه
ــيرهاي عبوري احداث خواهد شد و  وجود دارد كه در مس

حجم عمليات اجرايي را افزايش خواهد داد. 

آگهى مفقودى
 1Y060933 سند گمرك ماشين تويوتا رنگ بژ روغنى به شماره پالك  ايران 95-565س74 و شماره موتور
و شماره شاسى UN55017119 متعلق به خدارحم دهانى رحيمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سراوان 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب محمد همتى فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه26  صادره از 
جاجرم  درمقطع كارشناسى ناپيوسته رشته حسابدارى صادره از واحد دانشگاهى بيرجند با شماره 5261 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند 

به نشانى انتهاى خيابان غفارى ارسال نمايند. بجنورد

آگهــى مفقودى.شناســنامه مالكيت پيــكان مدل1373به شــماره پالك867-29ق22به شــماره شاســى 
72136745و شماره موتور 12317204652 مالك خودرو- اهللا مراد سليمى مفقود گرديده و از در جه اعتبار 

ساقط ميباشد. 

بــرگ سبز(شناســنامه )خــودرو ســوارى پــژو405SLXTU5 ســفيد روغنى مــدل 94به شــماره انتظامى 
432س42ايران 93 به شماره موتور 139B0103938و به شماره شاسى NAAM31FE6FK721205 به نام 

ميالد پاكزاد مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب محمد ياراحمدى فرزند محمدرضا به ش ش 4210147184 صادره از دورود 
در مقطع كارشناســى رشته برق – قدرت صادره از واحد دانشــگاهى آزاد اسالمى به شماره 13941120214- 
95/8/5 مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد بروجرد به نشانى مجتمع امام خمينى ارسال نمايد. بروجرد

برگ سبز سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1386 رنگ بژ متاليك شماره موتور 2109155 
شــماره شاســى s1412286192054 و شــماره پالك 41-222م 75 به نام مالك على طائمه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

اينجانب ســامان ابوالفتحى مالك خودروى پژو 207 به شــماره انتظامى 41-437م84 مدل 1391 شــماره 
بدنــه NAAR13FE5CJ986920 و شــماره موتــور 15791000468 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش 
ايران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) ســند كمپانى مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه هر شــخص ادعايى در 
مــورد خوردوى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خــودرو واقع در پيكان 
شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد.

برگ ســبز سوارى پرايد مدل 1387 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران32- 595 ج 75  بشماره موتور 
2621374 و شــماره شاســى S1412287849874 بنام محمد وزيرنيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز اتومبيل ســوارى وانت نيســان مــدل زامياد مــدل 1383 رنگ آبى روغنى به شــماره 11-
669ل38 شاسى D49891 ش موتور 239941 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز اتومبيل ســوارى پژو405 مدل 1385 رنگ نقره اى متاليك به شماره 22-793الف29 ش 
موتور12485191566 شاسى 12201743 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى وانت رنگ سفيد روغنى مدل 86 ش موتور11486015804 شاسى 31621794 پالك 
72-532د25 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: خديجه بهزاد منش فرزند على اصغر به نشــانى گيالوند حصار پايين خ 
حضرت زهرا ك چمران پ 91 ط اول ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- محمد نثارى مقدم مجهول المكان  
2- اعظم نثارى مقدم فرزند حسين به نشانى تهران گيشا خ 40 پ 176 واحد 8- 3- سعيد نثارى مقدم مجهول 
المكان 4- فاطمه نثارى مقدم مجهول المكان 5- مجيد نثارى مقدم به نشانى تهران ميدان بهارستان خ ظهيراالسالم 
ك ديلمان انتهاى بن بســت پ 8 ط دوم ، مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له / محكم عليه : مهدى 
جمال زاده فرزند حســن به نشــانى تهران ميدان شهدا خ زرين نعل خ سادات پ 37 ط5 وكيل خديجه بهزادمنش 
، محمدرضا ملكى فرزند غالمرضا به نشــانى تهران خيابان پاســداران خيابان بوســتان دهم پالك 121 طبقه سوم 
واحد 7 وكيل خديجه بهزاد منش، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9509972210200721 محكوم عليهم محكوم هســتند به تنظيم ســند رسمى انتقال به ميزان سهم االرث از 
مرحوم حسين نثارى مقدم از پالك 918 فرعى مفروز از 448 فرعى از 106 اصلى قريه حصار سنگ واقع در حوزه 
ثبتى دماوند و محكوميت محكوم عليهم بالســويه به پرداخت مبلغ 13/716/000 ريال خســارت دادرســى و دو 
ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق محكوم له (نيم عشر دولتى به عهده دادباخته مى باشد) رعايت تبصره 2 ماده 
306 ق ا د م براى محكوم عليه سعيد نثارى الزامى است.) محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور 
مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 
20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار 
از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود(تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 

مالى 1394). م الف/481
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
حســن  الــه  خواهــان:روح  دادنامــه:9709972074900009  پرونــده:9609982074900029 
زاده نودهى ف حســن بــا وكالت حامد صفرى نودهى ف على خوانده:داود حبيبى ســوركى ف حســن –مجهول 
المــكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى روح اله حســن زاده نودهى با وكالــت حامد صفرى نودهى به 
طرفيت داود حبيبى ســوركى به خواســته مطالبه وجه به اســتناد يك فقره چك شــماره 94/7/5-302502 
صــادره باتوجــه به محتويات پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك اســتنادى و نظر به اين كــه خوانده با ابالغ 
وقــت دادرســى در وقت مقرر در جلســه حاضر نشــده و دفاع يا تكذيبــى از دعوى و مســتندات خواهان به 
عمــل نياورده و مدارك و مســتندات خواهــان از تعرض مصون مانده لذا دعوى خواهان وارد و اشــتغال ذمه 
خوانده ثابت تشــخيص به اســتناد مــواد 198-519-522 ق آ د م 310و313 قانــون تجارت نام برده را به 
پرداخت 170,000,000 ريال اصل خواســته و 2,470,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررســيد چك 94/7/5 تا اجرا با رعايت تناســب شاخص ســاالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد 
محاســبه خواهد شــد و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست 
روز از ابالغ قابل واخواهى در شــورا ســپس ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

آگهى احضار متهم آقاى محمد افضل خانى 
بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد اداره منابع طبيعى دماوند شكايتى عليه شما دائر بر تصرف عدوانى مطرح 
نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب دماوند به كالسه 951732 ثبت و تحت 
رســيدگى اســت بنا بر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين 
دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وارده و و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد 
خــود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شــويد در صورت عدم حضور به موقع اقــدام قانونى به عمل خواهد 

آمد. م الف/487
 داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم آقاى داوود حيدرى 
بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد آقاى مجتبى تشكرى شكايتى عليه شما دائر بر خيانت در امانت در خصوص 
يك دســتگاه خودرو پيكان وانت به شــماره 78-417ص83 مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم داديارى 
دادسراى عمومى و انقالب دماوند به كالسه 970199 ثبت و تحت رسيدگى است بنا بر اعالم و درخواست شاكى 
به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در 

صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/486
 داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب دماوند

متن آگهى احضار متهم
مربــوط بــه دادگاه بــا فــرض وجــود كيفرخواســت – دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان دماونــد به موجب 
كيفرخواســت شماره 970121 در پرونده كالسه فوق براى شعرعلى اصالنى به اتهام ضرب و جرح عمدى تقاضاى 
كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/6/17 ساعت 10/00 
تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 
قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد امد. م الف/485
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى احضار متهم آقاى صدراله على اكبرى فرزند سيف اله
بدين وسيله به جناب عالى ابالغ مى گردد اداره منابع طبيعى شهرستان دماوند شكايتى عليه شما بنا بر تصرف 
عدوانى در پالك 117 اصلى موسوم به دهن  مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى 
وانقالب دماوند به كالســه 970200 ثبت و تحت رســيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول 
المكان بودن شــما با اســتناد ماده 174 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در 
اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم 

حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/483
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم آقاى سيد مهدى مشهدى فرزند سيدرضا
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد بنا به گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شما بنا بر حمل پيش 
ســازههاى مواد روانگردان بميزان 44/60 گرم مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى وانقالب دماوند به كالســه 970047 ثبت و تحت رســيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ 
مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در 
اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم 

حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/484
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى / محمد سعيدى 
بدينوســيله به شــما ابالغ مى گردد : آقاى / خانم ســيد عبداله قصابى فرزند - دادخواســتى بطرفيت شما 
دائر بر مطالبه وجه مبلغ 16/000/000 مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به 
كالســه 960607 ثبت و تحت رســيدگى است بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با 
اســتناد به ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن 
اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد. م الف/500
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

متن آگهى
در پرونده كالســه 9709988404400011 شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب روانسر آقاى 
يداله احمدنژاد فرزند على كرم به موجب شكايت آقاى حيدر على رضايى فرزند كاكه على به اتهام ايجاد مزاحمت 
تلفنى ، تهديد و توهين از طريق فحاشى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز 
ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در 
شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى ناصر بهرامى فرزند براخاص
خواهان آقاى محمد ويسى دادخواستى به طرفيت متهم آقاى ناصر بهرامى به اتهام توهين از طريق فحاشى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988404400381 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت ووقت رسيدگى مورخ 1397/6/24 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 9609988365300530 شعبه اول داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان 
ثالث باباجانى آقاى اميد على اســالمى به اتهام شــركت در نزاع دسته جمعى منجر به ضرب و جرح تحت تعقيب مى 
باشد كه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى نامبرده مكلف اســت ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشارآگهى در شعبه اول 
داديارى عمومى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ثالث باباجانى حاضر و در خصوص اتهام انتسابى از خود دفاع 

نمايد در صورت عدم حضور در مهلت مقرر غيابا رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
داديار شعبه اول داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ثالث باباجانى

دادنامه پرونده كالسه 9609980245600493 شعبه 1162 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى قدس تهران (1162 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
عبداله حق  آقاى   -2 على  فرزند  نژاد  قدوسى  معصومه  خانم   -1 شكات: 
شنبه  فرزند  موگوئى  جعفرى  حجت  آقاى  وكالت  با  يحيى  فرزند  پرست 
تاجدار  زهرا  خانم   -2 منوچهر  فرزند  محمدى  مهرآسا  خانم   -1 متهمين: 
اتهام:  منوچهر  فرزند  محمدى  مهران  آقاى   -3 سيدعباس  فرزند  اميرى 
دادگاه  راى  كالهبردارى  بزه  در  معاونت   -2 كالهبردار  در  شركت   -1
مهران   -2 اميرى  دار  تاج  زهرا  خانم   -1 متهمين  اتهامات  درخصوص 
بر  دائر  آنها  به  دسترسى  عدم  جهت  به  آزاد  منوچهر  فرزند  محمدى 
شركت در كالهبردارى به مبلغ نه ميليارد و هفتصد ميليون ريال و خانم 
كالهبردارى  بزه  در  معاونت  بر  دائر  منوچهر  فرزند  محمدى  مهرآسا 
موضوع قرار جلب به محاكمه از ناحيه دادرس محترم اسبق شعبه 1162 
به  موگويى  جعفرى  حجت  آقاى  كه  نحو  بدين  تهران  دو  كيفرى  دادگاه 
در  پرست  حق  عبداله  و  نژاد  قدوسى  معصومه  خانم  شكات  از  وكالت 
قدوسى  معصومه  خانم  وى  موكل  كه  داشته  اذعان  شكوائيه  بيان  مقام 
نژاد مبتال به بيمارى حاد و صعب العالج (كانسر سينه) يا سرطان سينه 
از  و  كودكى  از  محمدى  مهرآسا  خانم  كه  بوده  درمان  تحت  و  گرديده 
دوستان  از  بوده  وى  همكالسى  دبيرستان  دوره  تا  دبستان  اول  سال 
يا  سرطان  بيمارى  به  موكله  ابتالى  از  پس  كه  اند  بوده  خانوادگى 
سوءاستفاده از نقاط ضعف و اطالع از جزئيات اخالقى وى، مشاراليه به 
متهم رديف اول خانم زهرا تاج دار اميرى معرفى نموده و اظهار داشته 
كه وى مشخص است كه با اجنه ارتباط كامل و قوى دارد و به قول عوام 
موكل دارد و از طريق ماورالطبيعه مى تواند بيمارى وى را درمان نمايد 
اجنه دستور  به  باشد  آنها مى  به  ادعيه مخصوص كه مسلط  از طريق  و 
مى دهد تا در امر درمان اين بيمارى سخت اقدام نمايند و در يك فرآيند 
زمانى به طور قطع درمان خواهد شد كه پس از جلب اعتماد كامل موكلين 
اول  رديف  متهمين  مجموع  در  واهى  امور  به  آنها  نمودن  اميدوار  يا  و 
خانم زهرا تاج دار اميرى و شوهرش آقاى مهران محمدى مبلغ نهصد و 
هفتاد ميليون تومان از آنها اخذ و تصاحب مى نمايند بدين نحو كه خانم 
تاج دار اميرى با تماس هاى تلفنى با شخصى به نام حاج آقا يا آشيخ كه 
از وى كسب دستور  بوده  مهران محمدى  آقاى  همان همسرش  واقع  در 
و تكليف مى كرد و با اين ظاهرسازى و با همدستى وجوه كالنى از آنها 
اخذ نموده اند و وعده درمان مى دادند كه در حلول چندين سال با توسل 

انجام اين عمل مى نمود.  اقدام به  به وسايل متقلبانه 
 على هذا با توجه به شكايت وكيل شكات، شهادت شهود صورت حساب 
و پرينت حساب  هاى بانكى و قبوض پرداختى كه حكايت از انتقال وجوه 
مهران  آقاى  همسرش  و  اميرى  دار  تاج  زهرا  خانم  متهمين  حساب  به 
محمدى از ناحيه شكات دارد، تصوير گواهى و نسخه پزشكى كه حكايت 
مهرآسا  خانم  اينكه  و  نمايد  مى  نژاد  قدوسى  خانم  سرطان  بيمارى  از 
قدوسى  معصومه  خانم  شاكى  معرفى  و  مساعدت  و  تهيل  با  محمدى 
اوضاع  شرايط  داشته،  موثر  نقش  شاكيان  فريب  در  كه  متهمين  به  نژاد 
و  واهى  امور  به  بودن شكات  اميدوار  طرفين،  روابط  بر  حاكم  احوال  و 
 1162 شعبه  محترم  دادرس  ناحيه  از  محاكمه  به  جلب  قرار  غيرواقعى، 
با  انتسابى  اتهامات  از  دفاع  جهت  متهمين  عدم حضور   ،2 كيفرى  دادگاه 
پرونده  در  منعكس  امارات  و  قرائن  ساير  و  آنها  به  قانونى  ابالغ  وجود 
 1 ماده  به  مستندا"  دادگاه  هذا  على  است  مسلم  و  محرز  آنها  بزهكارى 
مصوب  كالهبردارى  و  اختالس  ارتشاء،  مرتكبين  مجازات  تشديد  قانون 
 127 126 و  125 و  با رعايت ماده  1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهمين رديف اول و دوم به اتهام 
شركت در كالهبردارى مشتركا" به در مال به ميزان نه ميليارد و هفتصد 
ميليون  هفتصد  و  ميليارد  نه  مبلغ  پرداخت  به  كدام  هر  و  ريال  ميليون 
تحمل سه سال  به  و  دولت  در حق صندوق  نقدى  عنوان جزاى  به  ريال 
خانم  سوم  رديف  متهم  و  نمايد  مى  محكوم   4 درجه  و  تعزيرى  حبس 
مهرآسا محمدى را به اتهام معاونت در كالهبردارى به تحمل 6 ماه حبس 

نمايد.  مى  محكوم  تعزيرى 
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
قابل  روز  بيست  ظرف  واخواهى  مهلت  انقضاى  از  پس  و  دادگاه  همين  در 

تجديدنظر خواهى و رسيدگى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 42381/ م الف        رئيس شعبه 1162 دادگاه كيفرى 2 تهران – بهروز آقايى پور

كيفرى  دادگاه   1053 شعبه   9609980500700541 كالسه  پرونده  دادنامه   
دو مجتمع قضايى عدالت تهران (1053 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
شاكى: خانم رقيه زمانى فرزند نعمت اله  متهم: آقاى صمد حاج پور امير ديزج 
با توجه به جامع اوراق و  امانت دادگاه  اتهام: خيانت در  فرزند شمس على 
محتويات پرونده و اعالم ختم رسيدگى و استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى اتخاذ تصميم مى نمايد.   "راى دادگاه" درخصوص اتهام آقاى صمد حاج 
پور اميرديزج فرزند شمس على داير بر خيانت در امانت موضوع كيفرخواست 
شماره 3604 تاريخ 1396/9/29 دادسراى عمومى و انقالب تهران با عنايت 
به جامع اوراق و محتويات پرونده، شكايت شاكى و گزارش مرجع انتظامى، 
شهادت شهود به شرح بند دوم كيفرخواست دادسرا و ساير قرائن و امارات 
 674 ماده  استناد  به  تشخيص  محرز  را  وى  بزهكارى  پرونده  در  مضبوط 
يك سال حبس  تحمل  به  را  نامبرده  اسالمى مصوب 1375  مجازات  قانون 
تعزيرى محكوم مى نمايد.   راى صادره غيرحضورى و غيرقطعى است ظرف 
20 روز از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر استان تهران است. 
مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1053 رئيس شعبه  الف         م   /42376  
عسگرى مسعود   – سابق)  جزايى   1053) تهران  عدالت  قضايى 

راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى عرفان بابايى فرزند پرويز متولد 1378/9/4 
به شماره ملى 0022707859 مبنى بر ضرب و جرح عمدى با چاقو، دادگاه 
حسب گزارش ضابطين انتظامى و اظهارات گواهان و گواهى پزشكى قانونى 
بند  و  تعزيرات 1375  قانون  ماده 614  استناد  به  و  بزهكارى وى  احراز  با 
ت ماده 89 قانون مجازات اسالمى 1392 به پرداخت ده ميليون ريال جزاى 
نقدى محكوم مى نمايد و به استناد مواد 709 و 710 قانون مجازات اسالمى 
به پرداخت دو صدم ديه كامل بابت جراحت داميه در ناحيه آهيان چپ و يك 
درصد ديه كامل بابت ارش بريدگى داميه سطح خارجى شانه چپ در حق 

مجنى عليه محكوم مى گردد. 
 راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
محترم  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  روز  بيست  ظرف  آن  از  پس  و  مرجع 

تجديدنظر استان تهران است. 
 42379/م الف                          رئيس شعبه 2 دادگاه اطفال و نوجوانان تهران – فرزاد زندپور

متولد  قاسم  فرزند  مرتضوى  على  آقاى  اتهام  درخصوص  دادگاه  راى   
و  ضرب  در  مشاركت  بر  مبنى   0024360546 ملى  شماره  به   1380/6/4
جرح عمدى و مشاركت در تخريب عمدى، دادگاه حسب تحقيقات به عمل 
به  و  وى  بزهكارى  احراز  با  پزشكى  گواهى  و  گواهان  اظهارات  و  آمده 
قانون مجازات  بند پ ماده 89  قانون تعزيرات 1375 و  استناد ماده 614 
اسالمى 1392 به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى بابت تخريب محكوم 
مى نمايد و به استناد مواد 709 و 710 قانون مجازات اسالمى (و با توجه 
به اينكه اظهار شده آسيب وارده به چشم و با استفاده از سنگ و توسط 
متهم اين پرونده بوده است) به پرداخت ده صدم ديه كامل بابت جراحت 
ملتحمه  قرمزى  ارش  بابت  كامل  ديه  دو هزارم  و  زير چشم راست  داميه 
كامل  ديه  درصد  نيم  پرداخت  به  ديگر  متهم  مشاركت  با  و  راست  چشم 
بابت جراحت حارصه آرنج دست چپ در حق مجنى عليه محكوم مى گردد.   
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
محترم  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  روز  بيست  ظرف  آن  از  پس  و  مرجع 

تجديدنظر استان تهران است. 
 42380/م الف                          رئيس شعبه 2 دادگاه اطفال و نوجوانان تهران – فرزاد زندپور


