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آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 970202 در اين شعبه داديارى متهم 
اينكه  به  اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشد نظر  به  آقاى نشاط خازنى 
از نشر آگهى  پرونده به يك ماه پس  متهم فوق مجهول المكان بوده و وقت 
تعيين گرديده است بدينوسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و 
دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى به آدرس تهران خيابان شريعتى 
پايين تر از خيابان بهار شيراز نبش كوچه فرهاد 2 دادسراى ناحيه 31 حاضر 

شود در غير اينصورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 46100/م الف                  داديار شعبه ششم داديارى دادسراى ناحيه 
مزينانيان سعيده  تهران-  اطالعات)  فن آورى  و  رايانه اى  (جرايم   31

برومندكيا  فاطمه  خانم  960236/3ب  كالسه  پرونده  در  متهم  احضار  آگهى 
فرزند يداهللا به اتهام توهين و تهديد و قذف موضوع شكايت شاكى تحت تعقيب 
ماده  تجويز  به  و  نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  و  مى باشند 
174 و 175 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1392 مراتب در يكى از 
روزنامههاى كثراالنتشار ملى يا محلى  آگهى تا ظرف مهلت 30 روز از تاريخ 
نشر آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه يك تهران 
واقع در خيابان شريعتى جنب پل آيت اهللا صدر خيابان الهيه حاضر و از اتهام 
انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در شعبه پس از انقضاء مهلت 
آگهى  از  مينمايد نسخه  عقيده  اظهار  و  به موضوع رسيدگى  بازپرس  مقرر 

منتشره جهت ضبط در سابقه به اين شعبه ارسال گردد. 
 46101/م الف                          داديار در غياب بازپرس شعبه سوم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 1 (شميرانات) تهران- ناصر عزيزى
آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 5ب/961036 در اين بازپرسى حسب 
شكايت مصطفى افچنگى فرزند اسمعيل عليه مراد كاهه فرزند محمدرضا داير 
بر جعل و كالهبردارى تحت تعقيب است نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان 
كيفرى 1392  دادرسى  آيين  قانون  ماده 174  تجويز  به  بدينوسيله  مى باشد 
اين آگهى جهت  انتشار  تاريخ  از  تا ظرف يك ماه  ابالغ مى گردد  نامبرده  به 
رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر در غير اينصورت 

طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 46102/م الف                      بازپرس شعبه پنجم بازپرسى دادسراى 
تيمورى محسن  تهران-  خمينى)  (امام   12 ناحيه  انقالب  و  عمومى 
آگهى پيرو شماره درخواست 9610462147200011 مورخ 1396/09/26 و 
عدم وصول نسخه نشر آگهى روزنامه جهت تسريع رسيدگى و جلوگيرى 
از اطاله دادرسى در خصوص كالسه پرونده 3د/950155 متهم آقاى محمد 
حسينى فرزند حسين به اتهام سرقت اموال منزل موضوع شكايت آقاى مهران 
عباسى كه فعال مجهواللمكان ميباشد و توسط اين شعبه داديارى تحت تعقيب 
ميباشد در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392/12/04 
از درج آگهى جهت  ماه پس  بعدى ظرف مهلت يك  الحاقات و اصالحات  با 
اخذ اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران 
دادسراى  زايندهرود  خيابان  پرديس  خيابان  مالصدرا  خيابان  ونك  ميدان 
عمومى و انقالب ناحيه سه (ونك) طبقه دوم شعبه سوم داديارى حضور يابد 
ضمنا مطابق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392/12/04 با 
الحاقات و اصالحات بعدى نامبرده ميتواند يك نفر وكيل دادگسترى در مرحله 
تحقيقات مقدماتى جهت همراهى و دفاع از خويش انتخاب نمايد و در صورت 
عدم حضور طبق مقررات قانونى نسبت به موضوغ غيابا رسيدگى خواهد شد. 
داديارى  داديار شعبه سوم  الف                             46103/م 
مرادى مصطفى  تهران-  (ونك)   3 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى 

آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 970219 در اين شعبه داديارى متهم 
به  ملى 4610614723  به شماره  احمد  فرزند  حقانى  خاكسارى  كريم  آقاى 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشد نظر به اينكه متهم فوق  مجهول المكان 
بوده و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين گرديده است بدينوسيله 
ابالغ  نامبرده  به   1392 مصوب  كيفرى  دادرسى  آيين   174 ماده  تجويز  به 
اين  انتسابى در  اتهام  از  تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع  مى گردد 
شعبه داديارى به آدرس تهران خيابان شريعتى پايين  تر از خيابان بهار شيراز 
نبش كوچه فرهاد 2 دادسراى ناحيه 31 حاضر شود در غير اينصورت طبق 

مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 46095/م الف                  داديار شعبه هشتم داديارى دادسراى ناحيه 31 
(جرايم رايانه اى و فن آورى اطالعات) تهران- مرضيه گلدوست جويبارى

اين شعبه  در  مطروحه   970287 پرونده كالسه  محتويات  موجب  به  آگهى 
از  بيشترى  مشخصات  و  بوده  مجهول المكان  فعال  كه  عبدى  اكبر  آقاى 
و  غائبى  آقاى محمدعلى  نميباشد موضوع شكايت  منعكس  پرونده  در  وى 
تعقيب  تحت  عمدى  بدنى  صدمه  ايراد  اتهام  با  موسى  فرزند  غائبى  سعيد 
اين بازپرسى مى باشد لذا به موجب ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
دادگاه عمومى و انقالب مقتضى است تا در يكى از جرايد كثيراالنتشار در 
يك نوبت آگهى تا نامبرده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دفاع 
عدم  در صورت  و  بازپرسى حاضر  اين  در  وارده  اتهام  به  پاسخگويى  و 
جهت  منتشره  آگهى  از  نسخهاى  شد  خواهد  معمول  قانونى  اقدام  حضور 

ضبط در سابقه به اين شعبه ارسال گردد. 
بازپرسى  هفتم  الف                               شعبه  46096/م   
صالح باقرى  مجيد  شهررى-  شهرستان  انقالب  و  عمومى  دادسراى 

بازپرسى دادسراى عمومى  آگهى در پرونده كالسه 961744 شعبه چهارم 
مجيد  و  طهماسبى  مهرداد  و  طهماسبى  مهران  متهمين  شهررى  انقالب  و 
طهماسبى و سحر طهماسبى به اتهام مشاركت در ورود عنف به ملك غير و 
مزاحمت و سلب آسايش و قدرتنمايى با قمه و ايراد ضرب و جرح عمدى تحت 
تعقيب است وفق ماده 174 و 406 قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبردگان 
ابالغ ميگردد ظرف يك ماه پس از نشر اين آگهى با حق همراهى وكيل در اين 

شعبه حاضر شوند در غير اينصورت تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 46097/م الف                               بازپرس شعبه چهارم بازپرسى 
انقالب شهرستان شهررى- سيد محمود محمدى و  دادسراى عمومى 

آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 950638 در اين شعبه داديارى متهم 
آقاى على قاسمى فرزند حسين به كد ملى 0074779311 به اتهام كالهبردارى 
تحت تعقيب مى باشد نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان بوده و وقت پرونده 
به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين گرديده است بدينوسيله به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى گردد تا در 
وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى به 
آدرس تهران خيابان شريعتى پايين تر از خيابان بهار شيراز نبش كوچه فرهاد 
قانونى  اينصورت طبق مقررات  ناحيه 31 حاضر شود در غير  دادسراى   2

اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 46099/م الف                  داديار شعبه ششم داديارى دادسراى ناحيه 
مزينانيان سعيده  تهران-  اطالعات)  فن آورى  و  رايانه اى  (جرايم   31

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى/ خانم ميثم غالمى خواهان آقاى محمدرضا 
على رودهنى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى ميثم غالمى به اتهام سوءاستفاده 
به  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  دولتى مطرح  غير  يا عالمت شركتهاى  مهر  از 
شماره پرونده كالسه 9509980291100136 شعبه 1159 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى بعثت تهران (1159 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   09:00 ساعت   1397/07/10
و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست 
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. 
 46104/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1159 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى بعثت تهران (1159 جزايى سابق)- زهرا سادات مشرقى

دادنامه پرونده كالسه 9309980283201258 شعبه 1169 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى قدس تهران (1169 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
نشانى  به  عباس  فرزند  امامى  امير  آقاى  شاكى:   9709972180900232
آقاى  متهم:   14 واحد   26 پالك  شرقى   220 خيابان  تهرانپارس  تهران 
احسان حمزهلو به نشانى: شهرستان تهران اشرفى اصفهانى جنب تيراژه 
امانت  در  خيانت  اتهام:  حيدرى  ساختمان  گلستان  آرمان  ساختمان  جنب 
و تخريب عمدى رأى دادگاه در خصوص اتهام آقاى احسان حمزه لو فاقد 
امامى  امير  شاكى  شكايت  تخريب شيشه حسب  بر  دائر  ديگر  مشخصات 
عدم حضور  و  گواهان  اظهارات  و  به شكايت شاكى  نظر  و  عباس  فرزند 
لهذا  است  ثابت  و  محرز  نامبرده  بزهكارى  و  دفاعيات  ارائه  جهت  متهم 
ماه  هشت  تحمل  به  را  متهم  اسالمى  مجازات  قانون   677 ماده  استناد  به 
از  20 روز پس  حبس محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز ديگر قابل 

اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران است. 
 46108/م الف              رئيس شعبه 1169 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
آبكنار سلطانبخش  حامد  سابق)-  جزايى   1169) تهران  قدس  قضايى 

دادنامه پرونده كالسه 9309980245400441 شعبه 1169 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد قدس تهران (1169 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
شعبه  محترم  (بازپرس  نظامى  دادسراى  شاكى:   9709972180900620
آقاى  متهم:  تهران  نظامى  دادسراى  تهران  نشانى  به  خاموشى)  آقاى  سوم 
مهدى حسننژاد اتهامها: 1- استفاده از سند مجعول 2- جعل  رأى دادگاه در 
خصوص اتهام آقاى مهدى حسن نژاد (حسين نژاد) متوارى و مجهول المكان 
و فاقد مشخصات ديگر در پرونده و كيفرخواست صادره از دادسراى ناحيه 
دو تهران داير بر جعل اسناد رسمى مشعر بر رفع توقيف خودرو منتسب به 
مقام قضائى (شعبه سوم بازپرسى دادسراى نظام تهران) نظر به شكايت و 
گزارش اعالم جرم واصله و تحقيقات معموله عدم حضور متهم جهت ارائه 
دفاعيات على رغم اقدامات صورت گرفته و احضار متهم از طريق نشر آگهى 
و عدم ارسال اليحه دفاعيه و بزهكارى متهم موصوف با احراز و انتساب بزه 
معنونه محرز و ثابت است لهذا به استناد مواد 523 و 533 قانون مجازات 
اسالمى از بخش تعزيرات مصوب 1370 و ماده 215 قانون مذكور مصوب 
1392 متهم را به سه سال حبس و حكم به انعدام سند جعلى صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه سپس ظرف مهلت 20 روز ديگر قبل اعتراض در محاكم تجديد 

نظر استان تهران است. 
 46109/م الف              رئيس شعبه 1169 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
آبكنار سلطانبخش  حامد  سابق)-  جزايى   1169) تهران  قدس  قضايى 

آگهى احضار متهم در پرونده شماره 960253 شعبه 3 بازپرسى دادسراى 
رضا  آقاى  شكايت  موجب  به  جبار  فرزند  هاشمى  احمد  آقاى   16 ناحيه 
سلطانزاده قره باغالر به اتهام توهين و تهديد و ضرب و جرح عمدى تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ 
احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف يك ماه احضار 
از  يابد پس  ابالغ حضور  از  ماه  يك  است ظرف مدت  متهم موظف  ميشود 

انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. 
بازپرسى  سوم  شعبه  بازپرس  الف                    46105/م   
تهران (بعثت)   16 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى 
مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   9309980244500136 كالسه  پرونده  دادنامه 
قضايى قدس تهران (1166 جزايى سابق) تصميم نهايى شاكى: آقاى مرتضى 
صارمى فرزند خداداد به نشانى: شهررى امينآباد خيابان روبروى بيمارستان 
گاراژ طوسى متهم: محمدرضا اجرائى فرزند هوشنگ به نشانى مجهول المكان 
اتهام: ايراد صدمه بدنى غير عمدى (تصادف جرحى) رأى دادگاه در خصوص 
اتهام اقاى محمدرضا اجرايى كه به لحاظ عدم دسترسى به ايشان مشخصات 
بيشترى در اختيار نمى باشد و داير بر بى احتياطى در رانندگى با موتورسيكلت 
منتهى به ايراد ضرب و جرح بدنى غيرعمدى موضوع شكايت آقاى مرتضى 
پرونده  در   1397/01/19 مورخه  كيفرخواست  به صدور  منجر  كه  صارمى 
انقالب ناحيه 2 تهران گرديده است  از دادسراى عمومى و  كالسه 931977 
با   1393/01/20 مورخه  در  متهم  شاكى  شكايت  حسب  كه  توضيح  اين  با 
ايران 118 به لحاظ بى احتياطى در  موتورسيكلت هوندا به شماره 73888- 
و  است  نموده  اقدام  شاكى  غيرعمدى  بدنى  صدمه  ايراد  به  نسبت  رانندگى 
گزارش مرجع انتظامى و نظريه افسر كاردان فنى و گواهى پزشكى قانونى 
در خصوص نوع و ميزان صدمات وارده در پرونده منعكس است متهم در 
هيچ يك از جلسات تحقيق دادسرا و رسيدگى دادگاه حضور نيافته و دفاعى 
به عمل نياوده است فلذا با عنايت به مجموع اوراق پرونده و شكايت شاكى و 
نظريه افسر كاردان فنى كه به لحاظ عدم حضو و با اعتراض متهم مصون از 
تعرض مانده است و گواهى پزشكى قانونى و كيفرخواست دادسرا و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به ماده 
717 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و مواد 2 و 3 و 12 و 13 و 14 و 
19 و 141 و 211 و 291 و 448 و 449 و 450 و 452 و 488 و 549 و 558 و 
559 و 710 و 715 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را به پرداخت 
ديه: يك صدم ديه كامل انسان بابت دو عدد جراحت حارصه طرف خارجى 
ساق راست 2- دو دهم درصد ديه كامل انسان به عنوان ارش تورم پشت بند 
ابتدايى انگشت كوچك دست راست ظرف دو سال تمام قمرى از تاريخ وقوع 
جرم در حق شاكى محكوم مى نمايد و در خصوص جنبه عمومى بزه مستندا 
به ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد 
معين مصوب 1373 متهم را به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و مستندا به مواد 406 و 
427 و 431 و 433 قانون آئين دادرسى كيفرى ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در شعبه صادركننده راى و ظرف بيست روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1166 رئيس شعبه  الف          46106/م   
پروين حبيب  كريم  سابق)-  جزايى   1166) تهران  قدس  قضايى 

دادنامه
پرونده كالســه 9609982312900621 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان ســمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى 
اســماعيل خراسانى فرزند احمد به نشــانى استان سمنان ، شهرستان سمنان ، 
شــهر ســمنان ، ســمنان بلوار تعاون كوچه 12 غربى 2- آقاى على افروز فرزند 
حسين به نشانى سمنان ، سمنان بلوار هالل احمر هالل احمر 4 پ 34- متهمين: 
1- آقــاى ابراهيــم موقوفه ئى فرزند عوضعلى به نشــانى اســتان كرمانشــاه 
شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشاه شهرك كهريز خ مسجد نبش بوستان 9- 2- 
آقــاى حمداله قادرى منش فرزند ديار 3- آقــاى حميد نوروزى فرج فرزند نياز 
همگى به نشانى سمنان سمنان 4- آقاى فريدون جمالى فرزند حسن به نشانى 
استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشاه كيانشهر شهرك كهريز پله 
كهنه خ شــورا روبروى گلستان 6- اتهام: ســرقت مستوجب تعزير ، گردشكار: 
بتاريخ 1397/1/15 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه يكصد و سوم دادگاه 
كيفرى دو ســمنان بتصدى اينجانب امضاء  كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده 
كالســه فوق تحت نظر اســت دادگاه با عنايت به بررسى و مطالعه جميع اوراق و 
محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشرح 
ذيــل مبادرت به صــدور راى مى نمايــد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقايان 
1- ابراهيــم موقوفه اى فرزند عوض على 2- فريدون جمالى شــيرازى فرزند 
حســن 3- حمداهللا قادرى منش معروف بــه امير فرزند ديار 4- حميد نوروزى 
فرج فرزند نياز داير بر مشاركت در دو فقره سرقت تعزيرى از منزل مسكونى 
در مورخه 1396/1/22 موضوع شــكايت آقاى على افروز فرزند حسين بشرح 
اموال يك عدد گاوصندوق و سرويس طالق سفيد شامل گوشواره و دستبند و 
گوشــواره با نقش ســيب و گوشواره كشكولى و پالك طال و سرويس نقره شامل 
گردنبند و دســتبند و گوشواره و يك عدد سكه نيم بهار آزادى و دو عدد سكه 
پارسيان و سند منزل و ماشين و بيمه نامه ماشين و ساعت مچى فورتسين زنانه 
و سند ازدواج و ساعت مردانه مارك رومانسون و ساعت مردانه با مارك ورساچى 
و دو رشــته زنجير و يك تخته فرش يك ذرع و نيم ابريشــم و ســه عدد ســكه 
قديمى نقره و يك تخته فرش گل ابريشم در ابعاد 2*1 و يك عدد كيف قاليچه 
اى تركمن و يك عدد انگشــتر طال با نگين عقيق شــرف الشمس و سرويس طال 
زنانه با آويز كروى جمعاً به ارزش چهل ميليون تومان و شــكايت آقاى اسماعيل 
خراسانى فرزند احمد بشرح اموال سرويس كامل طال برند ايتاليايى و سرويس 
طالى ســفيد  و يك عدد زنجير طال طرح دار و يك عدد دســتبند طال و انگشــتر 
بزرگ طال و يك عدد النگوى طال و ده عدد ربع سكه طال و يك عدد نيم سكه طال 
موضوع كيفرخواست شــماره 961043231270386 مورخه 1396/11/30 
دادســراى عمومى و انقالب سمنان ، دادگاه ضمن بررسى و مطالعه جميع اوراق 
و محتويات پرونده و مشروح شكايت شاكيان خصوصى و اظهارات آنان در مرجع 
انتظامى در شــرح چگونگى وقوع ســرقت هــا و زمان و مكان وقوع آن و شــرح 
اموال مســروقه و ارزش آن و گــزارش مورخــه 1396/6/31 مرجع انتظامى 
بشــرح صفحه 16 پرونده كه حكايت از فعال بودن خطوط تلفن همراه متعلق به 
متهمان آقايان فريدون جمالى شــيرازى و ابراهيم موقوفه اى در محدوده هاى 
وقوع ســرقت ها در زمان ســرقت هــا دارد و توجه به اظهــارات و مطالب اقرار 
متهم آقاى فريدون جمالى شيرازى در مورخ 1396/7/25 در مرجع انتظامى در 
بيان جزئيات مربوط به چگونگى سرقت از منزل آقاى على افروز بشرح صفحات 
63 الــى 66 پرونده و عنايت به گزارش مورخ 1396/7/26 فرماندهى پليس 
آگاهى سمنان و دفاعيات بالوجه ايشان در خصوص عدم ارتكاب سرقت از منزل 
آقاى اســماعيل خراســانى با توجه به زمان وقوع سرقت ها و شيوه مشابه بكار 
رفته يعنى تخريب قفل ها با ديلــم اندازى و اظهارات و مطالب دفاعيات بالوجه 
متهم آقاى ابراهيم موقوفه اى در مرجع تحقيق دادســرا و جلسه رسيدگى اين 
دادگاه و عدم حضور متهمان رديف دوم و سوم و چهارم در جلسه دادرسى جهت 
ارائه دفاعيات و التفات به قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست اصدارى دادگاه 
اتهــام آنان را مطابق مــواد 656 و 667 قانون مجازات اســالمى 1375 محرز و 
مسلم تشخيص داده شد لذا مستنداً به مواد مزبور و ماده 134 قانون مجازات 
اسالمى 1392 و مواد 406 و 427 قانون آئين دادرسى كيفرى 1392 حكم بر 
محكوميت هر يك از متهمان به تحمل دو فقره سه سال حبس تعزيرى و دو فقره 
74 ضربه شالق تعزيرى و رد عين اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد مثل 
يا قيمت آن در حق شاكيان صادر مى نمايد كه در ميان مجازات هاى مزبور صرفا 
مجازات اشــد قابل اعمال و اجراســت و چنانچه مجازات اشد به هر علل قانونى 
تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدى اجرا مى شود اين 
راى در خصــوص متهم رديف اول حضورى و در مهلت بيســت روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان ســمنان است و در 
خصوص متهمان رديف دوم الى چهارم غيابى و در مهلت بيست روز پس از ابالغ 
واقعى قابل اعتراض در اين دادگاه سپس در مهلت بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان است.
رئيس شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى 2 سمنان- ناصر ذكريائى

دادنامه

پرونده كالسه 9609982691800812 شعبه 34 شوراى حل اختالف 

كرج (18 سابق) مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده) تصميم نهايى ، خواهان: 

آقاى رضا افشــار فرزند خليل به نشانى اســتان البرزشهرستان كرج بلوار 

آزادى مجتمع پائيز بلوك ســى واحد 4 ، خوانده: آقاى حيدر برهانى فرزند 

صفدر به نشانى مجهول المكان ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 

2- الزام به تنظيم ســند خودرو (راى شورا) در خصوص دعوى رضا افشار 

بطرفيت حيدر برهانى مبنى بر الزام خوانده به تنظيم ســند رسمى انتقال 

يك  دستگاه خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 869/68ن49 و با توجه 

بــه محتويات و مندرجات پرونده مدارك ابرازى خواهان از جمله تاييد نقل 

وانتقال شــماره 1010212352207 مــورخ 90/3/12 كه مويد مالكيت 

خوانده مى باشــد مشــاراليه نيز على رغم ابالغ در جلســه دادرسى حاضر 

نشده و ايراد و دفاعى به عمل نياورده است بنابراين شورا دعوى مشاراليه 

را ثابت تشخيص داده و به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنى و مواد 

198و519 قانون آيين دادرسى مدنى خوانده را به انتقال سند رسمى در 

دفترخانــه خودروى موصوف به نام خواهان و پرداخت 1/380/000 ريال 

به عنوان هزينه دادرســى و مبلغ 30/000 هزار تومان هزينه نشر آگهى 

در حق خواهان محكوم مى نمايند راى صادره غيابى است ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم حقوقى كرج مى باشد. م الف/97/13254

قاضى شعبه 34 شوراى حل اختالف كرج
آگهى اجرائيه

مشخصات محكوم له: معصومه صالحى به نشانى شهريار باغستان ك 6 ك امام رضا  ، مشخصات محكوم عليه: 
رحمانعلى مداح مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 247 مورخ 97/3/19 شوراى حل اختالف شهريار 
حوزه 4 كه وفق دادنامه شــماره همان مرجع شــعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده اســت محكوم عليه به پرداخت 
مبلغ يكصد و ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و پانصد و سى هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و براى سفته ها از تاريخ ارائه دادخواست 96/11/2 
لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم 
ميگردد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 

اجرا بگذارد. م الف/32527
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
شــماره پرونــده 510/4/97 و 509 كالســه پرونــده:510/4/97- وقت رســيدگى: در روز شــنبه مورخ  
97/7/28 ساعت 15/30 صبح حوزه 4 ، خواهان: محمد تيزمغز ، حسين تيزمغز ، خوانده: امين سعادتى نژاد فخرآباد 
، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا 

خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/32525
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
شــماره پرونده: 2/4/97 - مرجع رســيدگى حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرســتان شهريار -خواهان / 
خواهان ها: زهرا ترابى به وكالت از ميرفاضل بهلولى به نشانى انديشه فاز 1 مجتمع فجر ط 2 واحد 14 – خوانده/ 
خواندگان:  1- امير حسين ذوالفقارى 2- محمد حسن فتاحى هر دو به نشانى مجهول المكان- خواسته مطالبه وجه 
چك به ميزان بيست و سه ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه و حق الوكاله- گردشكار: 
پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و 
ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى زهرا 
ترابى به وكالت از مير فاضل بهلولى بطرفيت 1- امير حسين ذوالفقارى 2- محمد حسن فتاحى به خواسته مطالبه 
مبلغ بيست و سه ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 64168 مورخ 95/11/30 در عهده بانك شهر شعبه 
261 اكباتان بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تســليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى 
اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و بتجويز 
از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار 
ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين 
و مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشــه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با 
اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 
مواد 198و 519 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون 
صدور چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ بيست و سه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سيصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى در 
همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد 

م الف/32526
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پــالك 2/3773 اصلى واقع در بخش 6 شــاهرود كه ذيل صفحــه 346 دفتر 38 
ثبت 1188 به نام على احمدى ثبت و ســند صادر و تســليم گرديده است سپس برابر سند قطعى 154275 مورخ 
1392/11/17 دفتر اسناد 6 شاهرود بالمناصفه به فاطمه نساء نظرى و جعفر بهرامى انتقال گرديده و سند تحويل 
خانم فاطمه نساء نظرى گرديده ولى قبل از صدور سند برگى به نامشان اعالم مفقودى سند نمودند سپس ايشان با 
دو برگ استشهاديه محلى درخواست صدور سند مالكيت المثنى را دارد لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض 
دارد و يا ســند مالكيت در دســت وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 
روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در  غير اين صورت پس از انقضاى مهلت 
قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادره خواهد شد شماره چاپى سند 162849 مى باشد. تاريخ 

انتشار 97/5/29
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به خواندگان
خواهان 1- جليل پوالدى 2- خليل پوالدى دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- زهرا عبدالهى 2- خديجه 
حسين زاده 3- حسين على پوريان 4- عبدالرضا على پوريان 5- محمدرضا على پوريان 6- غالمعباس على پوريان 
7- فاطمه على پوريان 8- ســكينه على پوريان 9- اســماعيل على پوريان 10- معصومه على پوريان 11- عبداله 
على پوريان 12- مســعود على پوريان 13- محســن على پوريان 14- مريم على پوريان 15- سعيد على پوريان به 
خواســته بطالن قرارداد و پرداخت ثمن مورد معامله تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان آبادان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان واقع در استان خوزستان ، شهرستان آبادان 
، كوى بهار ، ايستگاه 11 ، دادگسترى شهرستان آبادان ارجاع و به كالسه 9509986310300272 ثبت گرديده 
كه نظريه كارشناسى به خواندگان ابالغ مى گردد به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف يك هفته به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود  در مهلت مقرر در صورت اعتراض به نظريه كارشناسى اعتراض خود 

را اعالم نمايند. م الف/1/359
 مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان آبادان

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى غالمعلى غالمى به شماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست به كالسه 330/2/97 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان ذبيح اله غالمى به شماره شناسنامه 916 در تاريخ 
70/1/1 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- منصور غالمى فرزند ذبيح اله به ش 
ش 48 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- غالمعلى غالمى فرزند ذبيح اله به ش ش 6 صادره از دماوند فرزند متوفى 
3- غالمرضا  غالمى فرزند ذبيح اله به ش ش 43 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- احترام غالمى فرزند ذبيح اله 
به ش ش 7 صادره از دماوند فرزند متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5395
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رحمان على مهرى به شــماره شناســنامه 1475 به شــرح دادخواســت به كالســه 69/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيمين عذرامحمد جعفرى  بشناسنامه 
1339 در تاريخ 97/4/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- جعفر على مهرى فرزند على اوســط به ش ش 5 صادره از دماوند پســر متوفى 2- رحمن على مهرى فرزند 
على اوســط به ش ش 1475 صادره از دماوند پســر متوفى 3- عباس على مهرى فرزند على اوســط به ش ش 14 
صادره از دماوند پسر متوفى 4- كبرى على مهرى فرزند على اوسط به ش ش 1755 صادره از دماوند دختر متوفى 
5- منظر بانو على مهرى فرزند على اوسط به ش ش 2 صادره از دماوند دختر متوفى 6- شهربانو على مهرى فرزند 
على اوســط به ش ش 1 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خديجه على مهرى فرزند على اوســط به ش ش 1660 
صادره از دماوند دختر متوفى 8- مريم على مهرى فرزند على اوسط به ش ش 1659 صادره از دماوند دختر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/5396
 رئيس شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى ابالغ دادنامه به آقاى فرامرز رستمى فرزند نجاتعلى
پيرو آگهى مورخ 97/4/4 روزنامه سياســت روز موضوع شــكايت اداره كل تامين اجتماعى نيروهاى مســلح 
كرمانشــاه عليه شما دادگاه پس از رسيدگى به موجب دادنامه شماره 2400433 مورخ 97/5/16 حكم به برائت 
شما از اتهام انتسابى صادر نمود راى صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى تجديدنظر 

كرمانشاه مى باشد. م الف/754
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادنامه به خانم سونيا صادقى فرزند على
پيرو آگهى مورخ 97/4/12 روزنامه سياست روز موضوع شكايت آقاى پورمند مرادى عليه شما دادگاه پس 
از رسيدگى به موجب دادنامه شماره 2400439 مورخ 97/5/17 حكم به محكوميت شما به پرداخت هفت ميليون 
ريال جزاى نقدى بدل از حبس و شــالق در حق صندوق دولت بابت خريد مال مســروقه (يك دســتگاه گوشى تلفن 
همراه) صادر نمود راى صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى تجديدنظر كرمانشاه مى 

باشد. م الف/753
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادنامه به آقاى احسان حسين خانى
پيرو آگهى مورخ 97/4/4 روزنامه سياست روز دادگاه پس از رسيدگى به اتهام شما دائر بر جعل يك فقره 
چك موضوع شكايت آقاى على طهماسبى به موجب دادنامه شماره 2400434 مورخ 97/5/16 حكم به محكوميت 
شــما به تحمل شــش ماه حبس و معدوم نمودن چك مجعول صادر نمود راى صادره غيابى ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه هاى تجديدنظر كرمانشاه مى 

باشد. م الف/755
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادنامه به آقاى كامران ثمرى فرزند بهرام
پيرو آگهى مورخ 97/4/4 روزنامه سياست روز موضوع شكايت آقاى عباس عطرى و ديگر شكات پرونده عليه 
شما دادگاه پس از رسيدگى به موجب دادنامه شماره 2400430 مورخ 97/5/15 حكم به محكوميت شما به تحمل 
چهار سال حبس و پرداخت مبلغ هفت ميليون و هفتصد هزار ريال جزاى نقدى و رد همين مبلغ در حق شكات صادر 
نمود راى صادره غيابى ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از مدت بيست روز قابل 

اعتراض در دادگاه هاى تجديدنظر كرمانشاه مى باشد. م الف/756
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى مواد 344 و454 از قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به آرش ساعدى و سيامك عظيمى كه 
در پرونده 960066 ت7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه موضوع تجديدنظر خواهى ميالد كريمى از 
دادنامه شماره 9501314-95/10/4 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه به طرفيت نامبردگان، ابالغ مى شود 
در تاريخ 97/7/14 ساعت 9 صبح با همراه داشتن كارت شناسايى در اين شعبه حضور يابد در صورت عدم حضور 

دادگاه مطابق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/699
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

متن آگهى
درخواســت تجديدنظر خواهى نماينده محترم دادســتان دادســراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه به 
طرفيت آقايان موســى عبدى ، زرعلى عبدى و نظام عبدى به  شــعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه واقع در 
كرمانشــاه بلوار شهيد بهشتى ابتداى خ ســى مترى دوم روبروى بيمارستان امام على (ع) ارجاع و به كالسه پرونده 
970218 (شــماره بايگانى) ثبت گرديده و وقت رسيدگى آن 97/7/7 ساعت 10 صبح تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن متهمين آقايان موسى عبدى ، زرعلى عبدى و نظام عبدى به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا تجديدنظر خوانده محترم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/697
منشى شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى ميثم لطفى پور شــكايتى با طرفيت متهم حســن طاهرآبــادى فرزند محمدمراد بــه اتهام تحصيل مال 
مســروقه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
شــهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 
970349 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/6/25 ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن متهم حسن طاهرآبادى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
پــس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/748
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شاكى اميررضا جليليان شكايتى با طرفيت متهم بهنام بهرامى به اتهام مباشرت در ايراد صدمه بدنى عمدى با 
جسم سخت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
شــهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 
970352 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/6/24 ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن متهم بهنام مرادى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف/747
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شاكى شركت آتيه سازان حافظ شكايتى با طرفيت متهم پروين غالمى مطلق فرزند على قاسم به اتهام جعل در 
سند و استفاده از سند مجعول و كالهبردارى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان 
دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 970358 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/6/27 ساعت 09/00 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن متهم پروين غالمى مطلق فرزند على قاسم و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/761
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9709987746500083 شعبه 115 شــوراى حل اختالف شهرستان بوشهر تصميم نهايى 
شماره ، خواهان: آقاى محمد جواهرى حقيقى فرزند على اصغر به نشانى بوشهر ، بوشهر - خوانده شهاب پيروز رام 
به نشــانى بوشهر – بوشهر  ، خواسته: مطالبه خسارت در خصوص دعوى خواهان محمد جواهرى حقيقى فرزند على 
اصغر به طرفيت خوانده شــهاب پيروز رام فرزند هوشــنگ بخواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ريال بابت يك 
فقره چك به شماره 9651/959518 مورخه 96/12/5 عهده بانك اقتصاد نوين و هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با توجه به دادخواســت خواهان و محتويات پرونده و رونوشــت مصدق چك صادره از ناحيه خوانده و گواهى 
عدم پرداخت صادر شــده از بانك محال عليه و اينكه وجود الشــه چك در يد مدعى دليل بر بقاء دين و اشتغال ذمه 
صادر كننده و مجراى اصل استصحاب مى باشد و از طرفى خوانده عليرغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى لكن در جلسه 
رســيدگى شــركت ننموده و اليحه يا مدركى دال بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را محمول بر 
صحت تشخيص و مستندا به ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 198و515و519و522 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و مواد 310و313 قانون تجارت و ماده 3 و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 4/400/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا 
يوم الوصول طبق شاخص ساالنه بانك مركزى كه توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت 

بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى بوشهر مى باشد. م الف/802
 قاضى شوراى حل اختالف بوشهر- حيدر حسين پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم مريم عادلى فرزند عباس
خواهان آقاى نورالدين ساالرى فرزند على اكبر دادخواستى به طرفيت خوانده خانم مريم عادلى فرزند عباس 
به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985501600187 شوراى حل 
اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/10 
ساعت 9/30 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 تاخوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1347
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى / شعبانعلى قشقائى كرمانى زاده فعالً مجهول المكان ابالغ ميشود كه آقاى امامقلى دهقان 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 40/000/000 ريال به طرفيت شما به شوراى حل اختالف شماره 
5 ياســوج ارائه و به كالســه 970403 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 1397/7/4 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى 
تعيين گرديده است مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محلى درج مى گردد تا شما به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى بتوانيد قبل از رسيدگى به دفتر اين شورا در خيابان شهادت 8 ياسوج مراجعه و با ارائه آدرس 
جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد در 

صورت عدم حضور غياباً رسيدگى بعمل خواهد آمد آگهى بعدى در صورت نياز فقط يكنوبت خواهد بود.
دبير شوراى حل اختالف شعبه ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
فاطمه محمدى فرزند عزت اله داراى شــماره شناســنامه 1 به شرح دادخواست به كالســه 970341 از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمود محمدى فرزند رحمت اله به 
شماره شناسنامه 1 در تاريخ 1397/1/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به: 1- فاطمه محمدى فرزند عــزت اله به ش ملى 3933401194 همســر متوفى 2- محمد جواد 
محمدى فرزند محمود به ش ملى 3921507022 پســر متوفى 3- محمد حســن محمدى فرزند محمود به ش ملى 
3921577985 پســر متوفى 4- رحمت اهللا محمدى فرزند تقى بــه ش ملى 3930870274 پدر متوفى والغير 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/424 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير


