
بانك جهان�ي به تازگي گزارش�ي منتش�ر 
ك�رده ك�ه نش�ان مي ده�د، كش�ورمان 
در خصوصی س�ازی م�دارس متوس�طه 
بي�ن س�ال هاي 1998 ت�ا 2017 در مي�ان 
كش�ورهاي دني�ا رك�ورددار اس�ت. در 
حال�ي ك�ه آموزش و پ�رورش در كش�ور 
م�ا ب�ه عن�وان ي�ك نه�اد حاكميت�ي از 
اصل 44 قانون اساس�ي مس�تثني اس�ت و 
برون س�پاري خدم�ات آموزش�ي در قالب 
خصوصي س�ازي همواره از س�وي مديران 
ارشد اجرايي كش�ور تكذيب ش�ده است. 
آخرين آمار در دس��ترس م��دارس غيردولتي 
كشورمان متعلق به س��ال 1392 است و پس 
از آن ديگر آماري در رسانه ها در اين خصوص 
منتشر نشده اس��ت. البته به جز آمار كلي 13 
هزاري ك��ه مرضيه گرد رئيس وقت س��ازمان 
مدارس غيردولتي در سال 95 اعالم كرده بود. 
اين گم ش��دن رد آمار م��دارس غيردولتي از 
س��ال 93 و همزمان با تدوين و تصويب لوايح 
پشتيبان خصوصي س��ازي آموزش و پرورش از 
جمله بسته حمايتي اين مدارس،  اليحه دائمي 

شدن تأسيس و اداره مدارس غيردولتي، اليحه 
بودجه سال هاي 96 و 97 و برنامه ششم توسعه 

اتفاق افتاده است. 
از طرفي مشاهدات ميداني و خبرهاي پراكنده 
از راه اندازي مدارس غيردولتي در شهرستان ها و 
استان هاي مختلف كشور نشان دهنده گسترش 
كمي مدارس غيردولتي و افزايش مش��اركت 
بخش خصوصي در تأسيس مدارس و مدرسه 

داري است. 
با وج��ود اين،  مس��ئوالن آموزش و پ��رورش با 
اس��تناد به اينكه مدارس خصوص��ي در كنار 
مدارس دولتي فعاليت مي كنند و قرار نيس��ت 
آموزش و پ��رورش راي��گان مص��رح در قانون 
اساس��ي را تحت تأثير قرار دهند بر آتش تنور 

خصوصي سازي مي دمند. 
   15درص�د دانش آموزان متوس�طه در 

غيردولتي ها درس مي خوانند
از اينكه توسعه مدارس غيردولتي و مشاركت 
بخش خصوصي در اين حوزه از منويات س��ند 
2030 اس��ت كه بگذريم، بانك جهاني درصد 
دانش آموزان دوره متوسطه مدارس غيردولتي 

در س��ال هاي 1998 تا 2017 در كش��ورهاي 
دنيا را طي گزارش��ي منتش��ر كرده اس��ت كه 
ش��يب مثبت اين درصد در سال هاي ياد شده 
در كشور ما بيش از س��اير كشورها جلب توجه 
مي كند. اگرچه نمودار منتشر شده از سوي اين 
نهاد بين المللي براي ميانگين جهاني نيز مثبت 
اس��ت، اما باز در تندي شيب به پاي كشورمان 

نمي رسد. 
طبق اين گزارش دانش آموزان دوره متوسطه 
مدارس غيردولتي در كشورمان ظرف 19 سال 
به 15درصد رس��يده، در حالي ك��ه در برخي 
اس��تان ها مانند اس��تان آذربايجان شرقي اين 
آمار ب��ه نزديك 50 درصد رس��يده اس��ت. به 
طوري كه در اين استان بيش از 4هزار مدرسه 
از حدود 9هزار مدرس��ه داي��ر آن، غيردولتي 

)پولي( شده است. 
رشد سرسام آور مدارس غيردولتي در سال هاي 
اخير در كشورمان كه به تعبير برخي كارشناسان 
از خصوصي سازي گذشته و به رها سازي رسيده 
است، در حالي از س��وي مجامع جهاني مورد 
مطالعه قرار گرفته كه نرخ رش��د دانش آموزان 

دوره متوسطه محصل در مدارس غيردولتي در 
كشورهايي مانند امريكا و ژاپن با كاهش مواجه 

بوده و شيب منفي داشته است. 
   بانك جهاني محرم مردم نامحرم!

نكته آخر كه در گزارش بانك جهاني قابل تأمل 
اس��ت دسترس��ي اين نهاد بين المللي به آمار 
مدارس غيردولتي كش��ور ب��ه تفكيك مقطع، 
 جنسيت و پايه تحصيلي اس��ت. در عين حال 
تماس هاي مكرر »جوان« با مسئوالن سازمان 
مدارس غيردولتي و توس��عه مش��اركت هاي 
مردمي براي تطبيق آماره��اي بانك جهاني با 
آمارهاي آنها در يك هفته گذشته ناكام ماند و در 
نهايت نيز روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش 
عنوان كرد، اين آمار ت��ا به حال در اختيار هيچ 
خبرنگاري قرار نگرفته و بعيد است در اختيار 

شما هم قرار بگيرد. 
ح��اال ك��ه دم خ��روس خصوصي س��ازي 
آموزش و پرورش در كش��ور اين ب��ار از گزارش 
بانك جهاني بيرون زده، خوب اس��ت دستگاه 
تعليم و تربيت روراستي را با مردم پيش بگيرد 
و يك بار براي هميشه سياست خود را در رابطه 
با خصوصي سازي تعليم و تربيت اعالم عمومي 
كند تا دس��ت كم با تطبيق قانون هاي موجود 
در اين زمينه و سياست های ابالغي تاحدودي  

ماجرا تعديل شود. 
كمت��ر كس��ي اس��ت ك��ه از گرفت��اري مالي 
آموزش و پرورش و كم و كس��ري هاي بودجه و 
اعتباري آن نشنيده باشد و اذعان نداشته باشد 
همان آموزش و پرورش پركسري، كاركرد تعليم 
و تربيتي موفق تري نسبت به اهداف آموزشي و 
پرورشي نظام داشته تا آموزش و پرورشي كه در 
سال هاي اخير با تمركز بر ارتقاي سطح گردش 
مالي خود ب��ه هر قيمتي و ب��ا همكاري بخش 
خصوصي در بسياري از موارد از مسير خود خارج 
شده است. ش��اهد اين ادعا خروجي سال هاي 
اخير اين دستگاه و مش��اهده دانش آموزان در 
آن است، اما مديران اين دستگاه در سال هاي 
اخير با ارائه الگويي از اقتصاد آموزش و پرورش 
كه به زعم متخصصان اين حوزه نس��خه ابتر و 
ناقصي از آن است، تمام دس��تاوردهايي را كه 
سيس��تم تربيتي و آموزشي كشور مي توانست 
داشته باشد، از اين دريچه به نمايش گذاشتند 
و به آن گره زدند. خصوصي سازي تحت عنوان 
توسعه مشاركت ها در صدر اولويت هاي اجرايي 
وزارت آموزش و پرورش در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم قرار گرفت و اكنون بالی جان تعليم و 

تربيت فرزندان ايران شده است.
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مهريه؛ دردسر جديد قوه قضائيه
رئيس قوه قضائيه: به درخواست هاي تعديل مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود و مهلت تأديه سكه در پرداخت مهريه افزايش يابد

در اوض�اع ملته�ب اقتصادي كنوني ش�ايد هيچ كس�ي همچون 
بده�كاران مهريه تغيي�ر لحظه به لحظ�ه تابل�وي صرافي ها را با 
چش�ماني مضط�رب و اف�كاري مش�وش پيگيري نكن�د. حباب 
س�كه آنچنان بزرگ ش�ده كه زندانيان مهري�ه را از 3600 نفر به 
4500رسانده و طي س�ال هاي اخير مردان در بند مهر همسرشان 
71درصد رشد داشته اند. همين مسئله هم موجب شده تا درگير 
و دار بي تدبيري مس�ئوالن اجراي�ي و اقتصادي ب�راي تركاندن 
حباب سكه و حل و فصل معضالت اقتصادي مسئوالن قضايي به 
ماجرا ورود كنند و آيت اهلل صادق آملي الريجاني در بخشنامه اي 
به رؤس�اي كل دادگس�تري هاي سراس�ر كش�ور تأكيد كند، به 
درخواست هاي تعديل مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود و مهلت 
تاديه س�كه در پرداخت مهريه افزايش يابد. در چنين ش�رايطي 
برخي نمايندگان مجلس هم به دنبال كاهش سقف مهريه هستند؛ 
طرحي كه استدالل هاي موافق و مخالف متعددي در برابر آن به صف 
شده اند و بعيد است بتواند معضل زندانيان مهريه را حل و فصل كند. 
تعيين آخرين قيمت سكه در ش��رايط كنوني كار ساده اي نيست، اما 

اين رشد كار دست بدهكاران مهريه داده و زندانيان مهريه را به 4500 
نفر رسانده است. به همين خاطر روز گذش��ته رئيس قوه قضائيه طي 
بخشنامه اي به رؤساي كل دادگس��تري هاي سراسر كشور ابالغ كرد 
كه درخواست هاي تعديل مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود و مهلت 

تاديه سكه در پرداخت مهريه افزايش يابد. 
  بخشنامه اي براي حمايت از بدهكاران مهريه 

در متن بخشنامه آيت اهلل صادق آملي الريجاني خطاب به رؤساي كل 
دادگستري هاي سراسر كشور آمده اس��ت: نظر به برخي گزارش هاي 
واصله تعدادي از محكومان تاديه مهريه، براس��اس تعداد سكه طالي 
تعيين ش��ده به علت افزايش غيرمتعارف قيمت آن، توان پرداخت را 
نداشته و به همين علت در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي 

مالي به زندان معرفي مي شوند. 
در اين بخشنامه تأكيد شده است: بدين وسيله مقرر مي دارد، ترتيبي 
اتخاذ ش��ود تا دادگاه ها به صورت خارج از نوب��ت و بدون تعيين وقت 
رسيدگي، نس��بت به درخواس��ت تعديل پرداخت مهريه كه از سوي 
زوج تقديم مي شود رس��يدگي و مهلت هاي تاديه سكه را متناسب با 

وضعيت مالي محكوم عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از زنداني شدن 
آنان جلوگيري شود. 

در همين راستا، غالمحسين اسماعيلي رئيس دادگستري كل استان 
تهران نيز از رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي درخواست تبديل 

براي مهريه پيرو بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه خبر داد. 
  جايگزين هايي براي حبس زندانيان مهريه 

روي ديگر ماجراي گراني سكه و به چالش افتادن مردان براي پرداخت 
مهريه زناني هستند كه به دليل شرايط فعلي از دريافت حق شرعي و 
قانوني خود محروم مانده اند. اما در براب��ر اين تدبير برخي نمايندگان 
مجلس و پيشنهاد مديرعامل س��تاد ديه كاهش سقف مهريه است. از 
نگاه اين افراد معيار 110 س��كه با شرايط معيش��تي زندانيان مهريه 
همخواني ندارد.  قانون حمايت از خانواده كه در س��ال 91 به تصويب 
نمايندگان مجلس رس��يد، حد حمايت قانون��ي از مطالبه مهريه را تا 
ميزان 110 سكه اعالم كرد و مطالبه ميزان بيش��تر از آن را منوط به 
مالئت زوج دانست. در مهريه هاي تا 110 سكه نيازي به اثبات زوجه 

مبني بر استطاعت زوج نيست. 

پولي ترين آموزش و پرورش دنيا شديم
براساس آخرين آمار ارائه شده از بانك جهاني ايران ركورددار خصوصي سازي مدارس در دنيا است 

در اين س�تون پيام ها،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتش�ر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم ك�رد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد يا 

رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

حس�ين دهباش�ي توئيت زد: خيلي خيلي دلم مي خواد، اما ش��رايط 
جس��ميم نمي گذارد امس��ال به راهپيمايي اربعين بروم. اين شط شراب 
كه هر س��ال از نجف تا كربال آدم را براي ماه ها مست مي كند، هيچ بديلي 
ندارد. اين سفره  سخاوتمندانه همسايگان مهربان عراقي، اين درس فشرده  

جامعه شناسي، اين جامعه  بي طبقه  توحيدي. . . 

آقاي معلم جوان توئيت زد: من يك معلمم! بعد از 16س��ال تحصيل و 
سختي هاي ش��بانه روزي ماهي كم تر از يك ميليون به صورت خالص به 
حسابم واريز ميشه! از بقيه معلما هم بيشتر توان و انرژي ميزارم! پس صداي 
فرياد اعتراض من از همه بلندتره! وقت��ي كه حقوقم از تكدي گري كمتره 

قطعاً دردش رو بيشتر از بقيه حس ميكنم! اما با دشمن همصدا نميشم!

كاله صورتي توئيت زد: دوس��تي از بانك مسكن 16ميليون وام گرفته 
12ساله. بعد از پنج سال قس��ط دادن رفت وام رو تسويه كامل كنه بانك 
بهش گفته 15 ميليون و پانصد بايد بده تا 16ميليون تس��ويه بشه. يعني 
پنج سال قس��ط داده فقط 500هزار تومن اصل وام تسويه شده. »اين اگه 

نزول خوري نيست پس چيه؟«

مجد با انتشار اين عكس توئيت زد: به زيباترين متن يا بيت براي اين 
تصوير. جايزه داده مي شود...

الهام توئيت زد: يك رفتار آزاردهنده كه من به عنوان نابينا تجربه مي كنم 
اين است كه در مورد من طوري حرف بزنند انگار من يك شئ هستم. مثاًل 
براي انجام يك كار اداري رفته ايم كارمند مربوطه به ش��خص همراه من 
مي گويد: اين رو بنش��ون اينجا خودت برو كارهاش رو انجام بده! اين بنده 

خدا رو ديگه نمي خواد ببري!

 ژان والژان توئيت زد: سردار حاجي زاده گفته تو حوزه موشكي تو دنيا هفتم 
يا هشتميم؛ كره شمالي از ما عقب تره! تو. هپاد، از روسيه و چين جلوتريم. تو 
پدافند هوايي تجهيزاتي داريم كه از روسيه، فرانسه، چين و انگليس جلوتره!. 

حاال فهميديد كه چرا حتي فكر حمله نظامي به ايران ترسناكه؟

حاجي زاده توئيت زد: مگه سير رفتارهاي خشن در خانواده تنها متوجه 
مردهاس��ت كه زن ها بايد علم مبارزه با اون رو بر دوش بگيرند؟ غير از اون 
مگه مس��ئوليت فرزند تنها بر عهده  زنه كه او بايد ازش در برابر خش��ونت 
محافظت كنه؟ مرد در قبال فرزند بي مسئوليته؟ اينجوري از زن و حقوقش 

دفاع مي كنيد؟ شعارزده و بي منطق؟

  نابرده رنج با انتش�ار اين عكس توئيت زد: اس��تانداري اصفهان در 
پي خوش خدمتي يك س��ري از ادمين  كانال هاي حام��ي روحاني و قول 
رئيس جمهور، ليست 10نفري رو بدون داشتن يك روز سابقه كار اجرايي 

به عنوان بخشدار و فرماندار معرفي كرد!

  صبا با انتشار اين عكس توئيت زد: آقاي وزير بهداشت پرداخت هاي 
نجومي به پزشكان در طرح تحول سالمت را تكذيب مي كرديد. اين سند 
ماقبل پرداخت سه ماهه يك ارتوپد است كه به امور مالياتي ارسال شده، 

435ميليون تومان.

زهرا روددهقان

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  یک

سالمت در اربعين )بخش سوم(

نذر بهداشتي؛  نياز اربعين
از آنجا كه موضوع پياده روي اربعين خود ماهيتي جهاني دارد و محدود به 
يك كشور نيست، هرگونه نگاه ملي و يك جانبه به اين حركت محكوم به 
شكست است و حوزه بهداشت و درمان نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
تالش در راستاي ارتقاي خودمراقبتي در زائران ايراني از طريق آموزش و 
ايجاد آمادگي براي زائران هر چند مي تواند خيلي از مشكالت بهداشتي و 
درماني را كاهش دهد، اما تا زماني كه بستر الزم در كشور عراق به عنوان 
كشور ميزبان فراهم نش��ود يا اقدامي براي ارتقاي رفتارهاي بهداشتي در 
ساير كشورهاي حاضر در پياده روي اربعين صورت نگيرد، بستر مناسبي 
براي انجام رفتارهاي درست بهداشتي در زائران ايراني نيز فراهم نخواهد 
ش��د. به طور مثال وقتي بر اهميت مسئله دست شس��تن به زائران ايراني 
تأكيد مي كنيم، اما از آن سو بستري و زمينه اي براي دست شستن فراهم 
نباشد، چرخه انتقال بيماري همچنان بر قوت خود باقي است. بنابراين نگاه 
صرفاً ملي به موضوع اربعين نگاهي ناكارآمد خواهد بود. اين در حالي است 
كه پياده روي اربعين بستري بس��يار آماده براي ارتقاي خدمات بهداشتی 
درماني در كل منطقه شيعه نش��ين اس��ت، فرصتي طاليي ب��راي ايجاد 
رفتارهاي بهداش��تي، ارتقاي خدمات درماني و همكاري هاي مشترك در 
حوزه بهداشت و درمان بين كشورهاي شيعه نشين، بستري كه نمي توان از 

كنار آن به راحتي گذشت. 
در اين راس��تا توصيه مي شود: 1- محتواهاي بهداش��تي آماده شده براي 
زائران ايراني با توجه به مالحظات فرهنگي مترتب بر كشورهاي حاضر در 
پياده روي اربعين به زبان هاي مختلف ترجمه شوند و در اختيار آنان قرار 
بگيرند. 2- مسائل بهداش��تي از منظر ديني مبتني بر آيات و روايات براي 
مردم اين س��رزمين ها تبيين گردد. 3- از ظرفيت دانشجويان بين الملل 
شاغل به تحصيل در ايران به عنوان سفيران سالمت در كشورهاي مربوطه 
استفاده گردد. 4- موكب هاي خدمت رساني پزشكي به صورت موكب هاي 
بين المللي طراحي ش��وند و در هر موكب تيم هاي پزش��كي از كشورهاي 
متفاوت مس��تقر ش��وند تا بتوانند خدمات بهتري را به زائران اربعين ارائه 
كنند. در ح��وزه خدمات درماني به غي��ر از دو نهاد متول��ي ارائه خدمات 
بهداش��تي و درماني يعني وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و 
سازمان هالل احمر، بسياري از پايگاه هاي مردمي نيز سعي در ارائه خدمات 
درماني در ايام اربعين داشته اند از جمله موكب هاي بزرگ، هيئات مذهبي، 
پايگاه هاي بسيج جامعه پزشكي و بسياري از قرارگاه هاي جهادي. بنابراين 
تاكنون زحمات زيادي در حوزه ارتقاي مسائل بهداشتي و درماني در حوزه 
اربعين صورت گرفته ، اما اين ارائه خدمات درماني فاقد انس��جام و تمركز 
الزم است. بس��ياري از موكب ها مستقل از س��اير موكب ها و نهادها براي 
رفع نيازهاي درمان��ي زائران اقدام كرده اند بدون اينكه از س��وي متوليان 
اصلي ارائه خدمات بهداش��تي و درماني نظارتي بر آنان شده باشد يا حتي 
نقشه اي از مراكز ارائه خدمات بهداشتي و درماني از تمامي اين مراكز تهيه 
و اطالع رساني شده باشد. همچنين بسياري از نيروهاي متخصص در حوزه 
علوم پزشكي كه قصد خدمت رساني در ايام اربعين را داشته اند به دليل عدم 
انس��جام الزم در ارائه خدمات در يافتن فضاي مناسبي براي ارائه خدمات 
بهداشتي و درماني دچار سردرگمي مي شوند و چون جايابي مناسبي انجام 
نمي گيرد با وجود نياز به حضور آنان در عرصه خدمت رس��اني پزشكي در 
ساير حوزه هاي خدمت رساني ورود مي كنند كه منجر به هدر رفت نيروي 

تخصصي و كارآمد مي شود. 
در حوزه بهداشتي نيز تالش هايي در جهت آموزش موكب داران و زائران 
قبل از ايام اربعين ص��ورت گرفته و انجام مي گيرد، ام��ا از تمامي ظرفيت 
موجود استفاده نش��ده اس��ت. يكي از موضوعات مهم در اين حوزه »نذر 
بهداشتي« اس��ت. منظور از نذر بهداش��تي، نذر كردن در مواردي كه به 
مسائل بهداشتي- درماني زائران مرتبط مي شود، از اين ميان مي توان به 
مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، شلنگ دار كردن سرويس هاي بهداشتي 
مسير، احداث سرويس هاي بهداشتي و حمام، تهيه سطل هاي زباله، كيسه 
زباله، دفع بهداش��تي زباله، جعبه كمك هاي اوليه، تهيه دارو و تجهيزات 
پزشكي اشاره كرد. در حالي كه بس��ياري از افراد در حوزه اسكان و تغذيه 
براي زائران اباعبداهلل )ع( هزينه مي كنند، اما توجه به رفع نيازهاي بهداشتي 
درماني زائران به دليل ناشناخته ماندن براي مردم، اغلب مورد غفلت واقع 
مي شود. معرفي اين دست از نيازها براي مردم زمينه استفاده از ظرفيت هاي 
مردمي براي حل مش��كالت بهداش��تي زائران اربعين را مرتفع مي سازد. 
ظرفيت هاي زيادي در شبكه هاي پيام رس��ان، خبرگزاري ها و سايت هاي 
فعال در حوزه اربعين، هيئات مذهبي، منابر روحانيون براي آموزش زائران 

و موكب داران در حوزه آموزش مسائل بهداشتي وجود دارد. 
هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

را به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2,300,000 ریال 
هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشى از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید تا هنگام 
پرداخت، متناسب با شاخص اعالمى از جانب بانک مرکزى جمهورى اسالیمى ایران با لحاظ ماده 522 قانون 
مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احکام مدنى خواهد بود مجموعا در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در شوراى حل 

اختالف محل مى باشد.
شعبه 652 مجتمع شماره 14 شهرستان تهران 110/84077ت 
-----------------------------------------------------------------------

حصر وراثت
شرح  به  شناسنامه 61  شماره  به  رامشه  رضائیان  ابوالفضل  وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
دادخواست تقدیمى ثبت شده به کالسه 9709980916600640 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى رضائیان رامشه به ش.ش 
622 در تاریخ 97/03/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت وى 
منحصر است به: 1- ماه بیگم رضائیان رامشه ش.ش 23 دختر متوفى 2- ابوالفضل رضائیان 
رامشه ش.ش 61 پسر متوفى 3- اسماعیل رضائیان رامشه ش.ش 27 پسر متوفى 4- زهره 
رضائیان رامشه ش.ش 68 دختر متوفى 5- فرشته رضائیان رامشه ش.ش 51 دختر متوفى. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا چنانچه 
شخصى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 

ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 617 مجتمع شماره سیزده  110/84061ت 
شوراى حل اختالف شهر تهران- بیک زاده مهربانى
-----------------------------------------------------------------------

متن آگهى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى یاسین دلفان خواهان آقاى وحید 
سرداشتانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى یاسین دلفان به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709981025400463 شعبه 154 مجتمع 
شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/14 ساعت 
15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 154 مجتمع شماره چهار شوراى  110/84053 ت 
حل اختالف شهر تهران- مهناز ترکاشوند

حصر وراثت
پرونده  کالسه  به  تقدیمى  دادخواست  مطابق   1503 شناسنامه  شماره  به  ایرانى  شهرزاد  خانم 
485/264/97 از این شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على اصغر ایرانى به ش.ش 14885 در تاریخ 96/10/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت وى منحصر است به: 1- شهرزاد ایرانى ش.ش 1503 ت.ت 1340 صادره از تهران 
دختر متوفى 2- آذردخت ایرانى ش.ش 62321 ت.ت 1332 صادره از تهران دختر متوفى 3- بهرام 
ایرانى ش.ش 531 ت.ت 1334 صادره از تهران پسر متوفى. و مرحوم ورثه دیگرى ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 

ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 264 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 6 تهران 110/84066ت 
-----------------------------------------------------------------------

دادنامه
تاریخ رسیدگى: 1397/6/4 شماره پرونده: 97027000096 شماره دادنامه: 9700618 مورخ 
97/6/12 مرجع رسیدگى: شعبه 170 شوراى حل اختالف ناحیه 4 تهران خواهان : محمد 
روهنده با وکالت پیام حسینى خوانده: سعید رب دوست فرد خواسه: مطالبه وجه چک به مبلغ 
110,000,000 ریال. گردشکار – خواهان درخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت 
فوق العاده/ مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.

راى شورا
درخصوص دعوى آقاى محمد روهنده با وکالت آقاى پیام حسینى به طرفیت آقاى سعید رب 
دوست فرد به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصدوده میلیون ریال (به شماره 
12/8626/083722) به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به جمیع اوراق 
پرونده و اینکه بقاى اصول مستندات در ید مدعى داللت بر بقاى دین و بدهکار بودن خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را داشته و خوانده در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و 
الیحه و دفاعى نیز ارائه ننموده است، لذا ادعاى خواهان را مقرون به صحت تلقى نموده و مستندا 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى راى به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم الوصول را در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى تهران مى باشد.
شعبه 170 مجتمع شماره 4 شهرستان تهران 110/84051ت 

متن آگهى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عباس اکبرى فرزند احمد خواهان خانم 
مهناز دوستى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى عباس اکبرى به خواسته طالق مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980200000936 شعبه 230 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایى خانواده یک تهران ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/14 ساعت 08:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 230 مجتمع قضایى خانواده یک- خازه 110/83056 ت 
-----------------------------------------------------------------------

حصر وراثت
خانم ملیحه موسائى به شماره شناسنامه 713 به شرح دادخواست تقدیمى به کالسه 452/827/97 از 
این شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف على موسائى به 
ش.ش 2260 در تاریخ 1396/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت وى 
منحصر است به: 1- اسماعیل موسائى فرزند سیف على ش.ش 98 ت.ت 1329 صادره از سراب پسر 
متوفى 2- ابراهیم موسائى فرزند سیف على ش.ش 556 ت.ت 1342 صادره از تهران پسر متوفى 3- اکبر 
موسائى فرزند سیف على ش.ش 2306 ت.ت 1343 صادره از تهران پسر متوفى 4- وجیهه موسائى فرزند 
سیف على ش.ش 590 ت.ت 1332 صادره از تهران دختر متوفى 5- ملیحه موسائى فرزند سیف على 
ش.ش 713 ت.ت 1335 صادره از تهران دختر متوفى 6- فریده موسائى فرزند سیف على ش.ش 5394 
ت.ت 1337 صادره از تهران دختر متوفى 7- معصومه موسائى فرزند سیف على ش.ش 0047641940 
ت.ت 1341 صادره از تهران دختر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهى ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
شعبه 827 مجتمع شماره 17 شهرستان تهران 110/84073ت 
-----------------------------------------------------------------------

ابالغیه
ابالغ شونده حقیقى: محمد طالبى قباقتپه فرزند اورجعلى کد ملى 5450033907 شماره پرونده 
9709980938700344 تاریخ حضور: 1397/09/25 چهارشنبه ساعت 17:30 محل حضور: تهران 
خیابان کارگر شمالى جنب پمپ بنزین خیابان شهید فکورى پالك 190 (ساعت کار 15 الى 18) 
درخصوص دعوى هادى شرفى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه وجه بابت... در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.
شعبه 263 مجتمع شماره شش شوراى حل اختالف تهران 110/84069ت 

دادنامه
تاریخ 1397/7/7 خواهان ها: مهدى کریمان آدرس تهران میدان کالنترى خ کرمان پ 217 خوانده محمدرضا 
خالقى نیا مجهول المکان خاسته مطالبه وجه به مبلغ 47,600,000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
0857623-97/7/15 به عهده بانک صادرات به انضمام دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار به تاریخ 
1397/7/7 پرونده کالسه 970016/652 در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر قرار گرفت با بررسى مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه مشورتى مورخ 97/7/7 اعضاى محترم شعبه 652 

با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.
راى شورا

درخصوص دعوى آقاى مهدى کریمان به طرفیت آقا محمدرضا خالقى نیا به خواسته مطالبه مبلغ چهل 
و هفت ملیون و ششصد هزار ریال بابت وجه یک فقره چک/ سفته به شماره 0857623-97/7/15 عهده 
بانک صادرات شعبه 0259 شهریار از جارى 0102238794004 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه  هاى 
دادرسى نظر به اینکه خوانده دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند 
ایراد و تکذیبى نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستندا 
به مواد 519/515/502/198 و 522 قانونآیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 313 و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل 
و هفت مییون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,600,000 ریال هزینه هاى دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه ناشى از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، متناسب با شاخص 
اعالمى از جانب بانک مرکزى جمهورى اسالیمى ایران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور که احتساب آن موقع 
پرداخت با واحد محترم اجراى احکام مدنى خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 

صادره غیابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در شوراى حل اختالف مى باشد.
شعبه 652 مجتمع شماره 14 شهرستان تهران 110/84084ت 
-----------------------------------------------------------------------

دادنامه
تاریخ 1397/5/9 خواهان ها: غالمرضا دست باز آدرس تهران ازگل کوچه مدرسه خ تهران پ 4 واحد 13 
خوانده 1- بهنام عبدالرحمن پور هلق 2- امیر علیزاده مجهول المکان خاسته مطالبه یک فقره چک به شماره 
404211 به مبلغ 100,000,000 ریال به انضمام هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه گردشکار به تاریخ 
1397/5/9 پرونده کالسه 961173/652 در وقت فوق العاده / مقرر تحت نظر قرار گرفت با بررسى مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه مشورتى مورخ 97/5/9 اعضاى محترم شعبه 651 

با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.
راى شورا

درخصوص دعوى آقاى غالمرضا دست باز به طرفیت آقاى 1- بهنام عبدالرحمن پورهلق 2- امیر علیزاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 100,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک/ سفته به شماره 96/7/31-404211 
عهده بانک قوامین شعبه 10644 نیروى هوایى از جارى 01644010022794 و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه  هاى دادرسى نظر به اینکه خوانده دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و 
نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبى نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان شورا دعوى خواهان 
را وارد تشخیص و مستندا به مواد 519/515/502/198 و 522 قانونآیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 313 و 314 قانون تجارت خواندگان 

اگهى احضار متهم 
مجتمع قضایى شـهید قدوسـى تهـران در پرونـده کالسـه 9609982121800858 براى اقاى 
علـى حسـنلو بـه اتهام عرضه مـواد غذایى غیر قابل مصـرف تقاضاى کیفر نموده که رسـیدگى 
بـه موضـوع بـه این شـعبه ارجـاع و وقـت رسـیدگى بـراى مـورخ 1397/8/30 سـاعت 10:30 
تعییـن گردیده اسـت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسـى به متهـم و در اجراى 
مقـررات مـواد 115 و 180 قانـون ائیـن دادرسـى دادگاه هاى عمومى و انقـالب در امور کیفرى 
مراتـب یـک نوبت منتشـر تا متهم جهت دفـاع از اتهام انتسـابى در وقت مقـرر در دادگاه حاضر 
گـردد. بدیهـى اسـت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسـیدگى غیابى بعمـل خواهد آمد.
54100 م الف   شعبه 1049 دادگاه کیفرى دو تهران 

اگهى احضار متهم 
مجتمع قضایى شـهید قدوسـى تهران در پرونده کالسـه 9509982145001001 براى اقاى 
علـى هاشـمى و مجتبـى حلبى به اتهـام کالهبـردارى تقاضاى کیفـر نموده که رسـیدگى به 
موضوع به این شـعبه ارجاع و وقت رسـیدگى براى مورخ 1397/9/3 سـاعت 9 تعیین گردیده 
اسـت. بـا عنایـت بـه مجهـول المکان بـودن و عدم دسترسـى بـه متهـم و در اجـراى مقررات 
مـواد 115 و 180 قانـون ائیـن دادرسـى دادگاه هاى عمومـى و انقالب در امـور کیفرى مراتب 
یـک نوبت منتشـر تا متهم جهت دفـاع از اتهام انتسـابى در وقت مقـرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهـى اسـت در صـورت عدم حضـور مطابق مقررات رسـیدگى غیابى بعمـل خواهد آمد.

54101 م الف   شعبه 1049 دادگاه کیفرى دو تهران 

اگهى ابالغ وقت رسیدگى به متهم اقاى محسن عرفاتى
اقاى محسـن عرفاتى در پرونده کالسـه 9509980501600673 با شـماره بایگانى 960661 
ایـن شـعبه واقـع در تهـران میـدان تجریـش – خیابـان بـرادران شـهید فنا خسـرو مجتمع 
قضایـى عدالـت بـه اتهـام توهین تحت تعقیب مى باشـند . بعلت نداشـتن نشـانى وفـق ماده 
344 قانـون آئیـن دادرسـى دادگاه هاى عمومـى و انقالب در امور کیفـرى مصوب 1392 یک 
نوبـت بـا درج در یکى از جراید کثیر االنتشـار به نامبـرده ابالغ میگردد که درتاریـخ 97/9/17 
سـاعت 9 صبـح جهـت رسـیدگى در این شـعبه حاضـر گردد در غیـر اینصورت بطـور غیابى 

موضـوع اتهام وى رسـیدگى و حکـم مقتضى صادر خواهد شـد.
54102 م الف  مدیر دفتر شعبه 1054 دادگاه کیفرى دو تهران 

اگهى ابالغ وقت دادرسى 
در اجـراى مـاده 174 قانـون آئین دادرسـى کیفـرى اقاى طاده نظریان فرزنـد نوریک که فعال 
مجهول المکان بوده و حسـب مندرجـات پرونده کالسـه 1089/971591 این دادگاه به اتهام 
منـدرج در پرونـده تحـت تعقیب مى باشـد بموجب این اگهـى که یک نوبـت در جراید کثیر 
االنتشـار کشـور منتشـر میگردد ابالغ میگردد که راس سـاعت 10 صبح روز سـه شنبه مورخ 
1397/9/13 جهـت دفـاع از خـود در شـعبه 1089 دادگاه کیفـرى دو تهـران واقع در نشـانى 
تهـران خیابـان شـهید مطهرى روبـروى خیابان سـلیمان خاطر مجتمع قضایى ارشـاد طبقه 
دوم حاضـر گـردد در صـورت عدم حضـور دادگاه بصورت غیابى راى صـادر خواهد نمود.

54103 م الف   مدیر دفتر شعبه 1089 دادگاه کیفرى دو تهران 

اگهى ابالغ وقت رسیدگى
بـه متهـم اقـاى جـواد سـاالرى به دسـتور تجویـز مـاده 174 قانـون آئیـن دادرسـى کیفـرى دادگاه هاى 
عمومـى و انقـالب به متهم مجهول المکان که مشـخصات بیشـترى از وى دسترسـى نیسـت بدینوسـیله 
ابـالغ میگـردد پرونـده اتهامى وى به کالسـه 970582 در این شـعبه ثبت و به اتهام مشـارکت در سـرقت 
بـراى مورخ 1397/8/28سـاعت 10 وقت رسـیدگى تعیین شـده اسـت مراتـب براى یک نوبـت در یکى از 
روزنامـه هـاى کثیـر االنتشـار درج گـردد تا متهم در موعـد مقرر خود را به این شـعبه مسـتقر در مجتمع 
قضایى شـهید قدوسـى به آدرس تهران میدان هفت تیر خیابان مفتح روبروى ورزشـگاه شـیرودى انتهاى 
خ شـیرودى معرفـى و از خـود دفـاع نمایـد واال دادگاه غیابـا بـه موضـوع رسـیدگى و راى مقتضـى صـادر 

خواهـد نمود.
54107 م الف   شعبه 1028 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شهید قدوسى تهران 

اگهى احضار متهم حجت اله شاهسوارى
مجتمـع قضایى قدس تهران بموجب کیفرخواسـت صـادره در پرونده کالسـه 970768 براى 
حجـت الـه شاهسـوارى بـه اتهـام خیانـت در امانـت تقاضـاى کیفر نمـوده که رسـیدگى به 
موضوع به این شـعبه ارجاع و وقت رسـیدگى براى مورخه 97/9/7 سـاعت 9 تعیین گردیده 
اسـت. بـا عنایـت بـه مجهول المـکان بـودن و عدم دسترسـى به متهـم و در اجـراى مقررات 
مـواد 115و 180 قانـون آئیـن دادرسـى دادگاه هـاى عمومى و انقالب در امـور کیفرى مراتب 
یـک نوبت منتشـر تا متهـم جهت دفاع از اتهام انتسـابى در وقت مقـرر در دادگاه حاضر گردد 
. بدیهـى اسـت در صـورت عدم حضـور مطابق مقررات رسـیدگى غیابى بعمـل خواهد آمد.
مدیر شعبه 1165 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى قدس تهران  54105 م الف  

اگهى 
بدینوسـیله بـه زهـره باقـرى ده آبادى که فعال مجهول المکان مى باشـد ابالغ میگـردد که جهت دفاع 
از خـود به اتهام جعل و اسـتفاده از سـند مجهول و انتقـال مال در پرونده کالسـه 960101ب/1 ظرف 
یک ماه ازانتشـاراین اگهى در شـعبه اول بازپرسـى دادسـراى عمومى و انقالب ناحیه 37 تهران واقع در 
تهـران میـدان منیریـه ضلع جنوب غربى – بن بسـت شـهید رحیمى پالك 1072 طبقه سـوم حاضر 
شـود. این اگهى به اسـتناد ماده 174 قانون آئین دادرسـى کیفرى مصوب 92 فقط یک نوبت منتشـر 
مـى گـردد. چنانچـه متهـم در مهلـت قانونى در این شـعبه حاضر نشـود تصمیم قانونى اتخـاذ خواهد 
شـد.ضمنا وفق ماده 190 ق آ د ك مى توانید یک نفر وکیل دادگسـترى همراه خود داشـته باشـید .
54106 م الف   بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب ناحیه 37 تهران 

اگهى احضار متهم 
مربـوط بـه دادگاه بـا فـرض وجـود کیفرخواسـت مجتمـع قضایـى شـهید قدوسـى تهـران بـه موجـب 
کیفرخواسـت شـماره 1662 در پرونـده کالسـه 9609982551600347 بـراى متهـم اقـاى سـید یزدان 
ابراهیمیـان فرزنـد سـید خلیـل بـه اتهام انتقـال مال غیـر تقاضاى کیفـر نموده که رسـیدگى بـه موضوع 
بـه ایـن شـعبه ارجاع و وقت رسـیدگى بـراى مـورخ 1397/9/6 سـاعت 10:00 صبح تعیین گردیده اسـت 
باعنایـت بـه مجهـول المکان بودن و عدم دسترسـى به متهم و در اجـراى مقررات مـواد 115 و 180 قانون 
آئیـن دادرسـى دادگاه هـاى عمومـى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشـر تا متهم جهت دفاع 
از اتهـام انتسـابى در وقـت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اسـت در صـورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسـیدگى غیابى بعمل خواهـد آمد.
54108 م الف  رئیس شعبه 1029 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شهید قدوسى تهران 

اگهى 
در خصـوص شـکایت زهـره جعفـرى علیـه نویـد شـهریارى فرزنـد وحیـد به 
نامبرده ابالغ میگردد ظرف مهلت 30 روزه ( یکماه ) ازتاریخ نشـر اگهى جهت 
رسـیدگى در شـعبه نهم دادیارى حاضـر گردد. در غیر اینصـورت وفق مقررات 
اتخـاذ تصمیم میگردد.متهـم مى تواند در معیت خود یک نفـر وکیل به همراه 

داشـته باشـد و در صـورت عـدم حضور عـذر موجه خود را اعـالم نماید .
دادیار شعبه 9 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب  54110 م الف   
ناحیه 4 ( رسالت ) تهران

اگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست وضمائم به اقاى محمد مهدى قاسمى 
شـاکى مهـران برجـى و غیره شـکایتى علیه محمد مهدى قاسـمى دایر بـر کالهبردارى مطرح کـه به این 
شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 9609982149201164 شـعبه 1087 دادگاه کیفرى دو مجتمع 
قضایـى شـهید مـدرس تهـران ( 1087 جزایى سـابق ) ثبت و وقت رسـیدگى مـورخ 1397/9/10 سـاعت 
9:00 تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبق موضـوع ماده 73 قانـون آئین دادرسـى مدنى بعلت مجهول 
المـکان بـودن خوانده ودرخواسـت خواهـان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشـار اگهى میگردد 
تـا خوانـده ظـرف یکماه پس ازتاریخ انتشـار اگهى به دفتـر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانى کامل خود 
نسـخه ثانـى دادخواسـت وضمائـم را دریافت و در وقت مقرر فـوق جهت رسـیدگى در دادگاه حاضر گردد.
54115 م الف   مدیر دفتر شعبه 1087 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شهید 
مدرس تهران 

دادنامه 
پرونـده کالسـه 9409982150500122 شـعبه 1107 دادگاه کیفـرى دو مجتمـع قضایى شـهید مدرس 
تهـران تصمیـم نهایـى شـماره 9709972166600951 شـکات : 1. اقـاى وحید جعفرى فرزنـد عبداله به 
نشـانى تهـران فرجام خ سـراج ك گمنـام پ 59 2. اقـاى وحید قربانى فرزند على دفتر به نشـانى تهران خ 
فرجـام خ سـراج ك حسـین محمـدى ك ( 118 ) پ 17 ط دوم 3. اقـاى حمیـد نصیـرى فرزند نصراله به 
نشـانى تهـران – فرجـام سـراج ك سـروش 11 پ 22 زنـگ 1 متهمین : 1. اقـاى امید میـرزا جانى فرزند 
علـى 2. اقـاى نویـد میـرزا جانى فرزند على همگى به نشـانى مجهـول المکان اتهام : ضـرب و جرح عمدى 
راى دادگاه در خصـوص شـکایت اقایـان 1- وحیـد قربانى 2- حمید نصیـرى 3- وحید جعفرى علیه اقایان 
: 1- نویـد میـرزا جانـى 2-امیـد میـرزا جانى دایر بر ایـراد ضرب و جـرح عمدى دادگاه با توجه به شـکایت 
شـکات و گواهـى پزشـکى قانونـى و عدم حضـور متهمـان در دادسـرا و دادگاه علیرغم ابالغ از طریق نشـر 
اگهـى وقـوع جـرم را ثابـت دانسـته و باسـتناد بـه مـواد 549 و 559 و 709 و 710 و 714 قانـون مجـازات 
اسـالمى نویـد میـرزا جانى را بابت ارش تورم سـاعد چپ و تورم سـمت چپ گیجگاه بـه چهاردهم درصد و 
جراحـت دامیـه جلـو سـر به دو صدم دیـه کامل در حق وحید قربانـى و هر دو متهم را بصورت مشـترك و 
مسـاوى بابت حارصه سـمت چپ صورت و سـمت راسـت بینى و پیشـانى و پل بینى و پایین گوش چپ 
و خلف سـاعد راسـت و بازوى چپ به شـش صدم و ارش خونریزى زیر ملتحمه اى چشـم راسـت به سـه 
دهـم درصـد و ارش دو عـدد حارصـه پشـت کتف چپ به یک صدم و کبودى پشـت تنـه و دو عدد کبودى 
خلـف ران راسـت بـه چهـار و نیـم هزارم دیـه کامل در حـق حمید نصیـرى و بابت کبودى سـاعد چپ به 
یـک و نیـم هـزارم و حارصـه سـاعد چپ به نیم صـدم دیه کامل در حـق وحید جعفرى محکـوم مى کند. 
ضمنـا وحیـد قربانى داراى سـاییدگى سـاعد چپ مى باشـد که نوع آن مشـخص نیسـت و نیـاز به معرفى 
مجدد شـاکى به پزشـکى قانونى مى باشـد که شـاکى مراجعه اى در این خصوص نداشـته اسـت . این راى 

غیابـى و ظـرف بیسـت روز پـس از ابالغ قابـل واخواهى در این دادگاه مى باشـد . 
رئیس شعبه 1107 دادگاه کیفرى دو تهران  54116 م الف  

دادنامه 
پرونـده کالسـه 9609982151700347 شـعبه 1079 دادگاه کیفـرى دو مجتمع قضایى شـهید 
مـدرس تهـران ( 1079 جزایـى سـابق ) تصمیم نهایـى شـماره 9709972166200148 شـاکى 
اقـاى ناصـر خیرى قرنیک فرزند سـید على به نشـانى تهـران – خیابان پیـروزى – خیابان محصل 
پالك 35 طبقه اول متهم اقاى احمد قربانزاده فرزند هاشـم به نشـانى اسـتان مازندران شهرسـتان 
آمـل – چمسـتان میدان محمدیـه – ك اله ورودى پ 66 اتهام : صدور چـک بال محل راى دادگاه 
در خصـوص اتهـام اقـاى احمـد قربانـزاده فرزنـد هاشـم دایـر بـر صدور 1 فقـره چک بـال محل به 
شـماره 547570 مورخه 96/2/5 از حسـاب جارى 320170000000109658355002 به مبلغ 
هشـت میلیـون ریـال به عهـده بانک ملت با توجه به شـکایت شـاکى هـاى خصوصى اقـاى ناصر 
خیـرى مدارك و مسـتندات تقدیمـى از کپى چک گواهینامـه عدم پرداخت صـادره ازبانک محال 
علیـه عـدم حضـور و عـدم دفـاع موثر در قبـال شـکایت و مسـتندات آن اینکه چک اسـتنادى به 
روز صـادر و از سـوى دارنـده بـه بانـک ارائـه و در تاریخ ارائه فاقـد موجودى بـوده و گواهینامه عدم 
پرداخـت نیـز در موعـد قانونـى صـادر شـده اسـت . بـا توجـه بـه مبلغ چـک و بـا مداقه در سـایر 
اوراق و مندرجـات پرونـده و نیـز قـرار مجرمیت صادره از دادسـراى عمومى و انقـالب ناحیه تهران 
بزهـکارى نامبـرده محـرز دانسـته و بـه اسـتناد مقـررات قانـون صدور چـک مصـوب 82 حکم به 
محکومیـت نامبـرده به تحمل هشـت سـال حبس تعریزى و ممنوعیت از داشـتن دسـته چک به 
مـدت یـک سـال محکـوم مى کنـد . راى صـادره غیابـى و ظـرف مهلت بیسـت روز پـس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شـعبه اسـت و سـپس ظرف بیسـت روز پـس از آن قابل اعتـراض در مراجع 

محترم تجدیدنظر اسـتان تهران اسـت.
54118 م الف    معاون مجتمع به عنوان دادرس شعبه 1079 کیفرى 2 تهران 

دادنامه 
پرونده کالسـه 9509982149201288 شـعبه 1079 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شـهید مدرس تهران 
(1079 جزایـى سـابق ) تصمیـم نهایـى شـماره 9709972166200480 شـاکى اقـاى محمـد مالمیر فرزند 
شـیرخان بـا وکالـت خانم زهره خجسـته فرزند مرتضى به نشـانى بلوار بسـیج انتهاى بلوار نبـش میدان جهاد 
جنـب دادگسـترى دفتـر وکالـت و اقـاى محمود قربانى فرزند على اکبر به نشـانى لواسـان سـید پیـاز خیابان 
بـاغ گل پـالك 6 و 8 متهـم : اقـاى سـید ابراهیم موسـوى به نشـانى تهـران تهران اتهـام هـا : 1. کالهبردارى 
2. اسـتفاده از اوراق مجعـول 3. جعـل بـه تاریخ 97/4/2 در وقت مقرر پرونده کالسـه 91351 شـعبه 1079 با 
عنایـت بـه محتویـات پرونده و اسـتعانت از خداونـد متعال و تکیه بر وجدان و شـرف قضایى ضمن رسـیدگى 
اعـالم بـه شـرح ذیل راى مقتضى صادر میگردد.گردشـکار: شـاکى بابـت انتقال مال غیر با مشـخصات مندرج 
در پرونـده از متهـم شـکایت نمـوده کـه در دادسـرا پـس از تحقیقـات قـرار منع تعقیب صـادر و و بـا اعتراض 
وکیـل شـاکى قـرار جلـب به دادرسـى صادر و بـه دادگاه ارسـال که دادگاه نیـز با تعیین وقت بـه طرفین ابالغ 
کـه بـه شـرح ذیل راى مقتضى صـادر میگردد. راى دادگاه در خصوص اتهام اقاى سـید ابراهیم موسـوى فرزند 
سـید جـواد ( بـدون ذکـر سـایر مشـخصات ) دایر بـر انتقال مال غیر نسـبت به یـک واحد اپارتمـان در پالك 
ثبتـى 68- 6718/69 بـه ارزش 2/880/000/000 ریـال موضـوع شـکایت اقـاى محمد مالمیر بـا وکالت اقاى 
محمـود قربانـى و خانـم زهـره خجسـته باعنایت بـه محتویات پرونده تحقیقات انجام شـده شـکایت شـاکى 
اسـناد و مـدارك ابـرازى اسـتعالم بعمـل آمـده از اداره ثبت که همگى حکایـت از عدم مالکیت متهم نسـبت 
بـه ملـک موصـوف داشـته و از طرفى متهم در هیچیک از جلسـات تحقیق و نیز دادگاه حضور نداشـته بر این 
اسـاس دادگاه نظـر بـه مراتـب مذکور بااحراز صحت وقوع بزه و انتسـاب آن به متهم مسـتندا به مـاده 1 قانون 
انتقـال مـال غیـر و ماده 1 قانون تشـدید مجازات مرتکبین ارتشـا و اختـالس و کالهبردارى متهـم را عالوه بر 
رد مـال بـه تحمـل دو سـال حبـس تعزیـرى و نیـز پرداخت جزاى نقـدى معادل مالـى که اخذ کـرده در حق 
صنـدوق دولـت محکـوم مى نماید. راى اصـدارى غیابى بوده و ظرف بیسـت روز از ابالغ قابـل واخواهى در این 
دادگاه و سـپس ظـرف بیسـت روز دیگـر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان تهران مى باشـد .
54119 م الف   رئیس شعبه 1079 دادگاه کیفرى دو تهران 

آگهى تغییرات موسسه اتحادیه صنف ماشین ساز 
و فلزتراش شهرستان رى به شماره ثبت 35260 و 

شناسه ملى 14004670081 
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1397,02,30 و بموجـب مجـوز شـماره 
3030,97,4,15486 مـورخ 1397,06,31 اتـاق اصنـاف شهرسـتان رى تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : - عباس اسـماعیلى به شـماره ملى 0559540337 به سـمت رئیس هئیت 
مدیـره و مجیـد قاسـمى حسـن آبادى به شـماره ملـى 0042212812 به سـمت نایب 
رئیـس اول هئیـت مدیـره و احمـد فراسـت به شـماره ملـى 1219745502 به سـمت 
نایـب رئیـس دوم هیئـت مدیره و محمد منصـورى به شـماره ملـى 0491317646 به 
سـمت دبیر هیئت مدیره و جوادمحبوب پور به شـماره ملى 0492499349 به سـمت 
عضـوء هیئـت مدیره و خزانـه دار و حمید ایمان وردى به شـماره ملـى 0490769365 
بـه سـمت عضـوء هئیـت مدیره بـراى مدت 4 سـال انتخـاب گردیدنـد. -کلیـه اوراق و 
اسـناد بهـادار و تعهـد آور موسسـه از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا و عقود 
اسـالمى باامضـاء ثابـت خزانـه دار ورئیس هئیت مدیـره درغیاب رئیس هیئـت مدیره ، 

نایـب رئیـس هئیت مدیره همـراه بـا مهراتحادیه معتبر مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(270015)

دادنامه 
پرونده کالسـه 9609982151701123 شـعبه 1079 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شـهید 
مـدرس تهـران ( 1079 جزایى سـابق ) تصمیم نهایى شـماره 9709972166200488 شـاکى 
: قاسـم ترکاشـوند فرزنـد محمد حسـن بـا وکالت اقـاى محمد تقـى مقیمى بید هنـدى فرزند 
حسـینعلى به نشـانى اسـتان هرمزگان شهرسـتان بنـدر عباس – چهـارراه فاطمیه سـاختمان 
مارال – طبقه 7 واحد 21 و اقاى ابوالحسـن فیروزیان حاجى محمود به نشـانى تهران مازندران 
شهرسـتان سـارى – خیابـان مازیار باالتر از کانون وکالء سـاختمان سـینا طبقـه 2 متهم : اقاى 
على صادق شـیرازى فرزند محمد به نشـانى اسـتان هرمزگان –شهرسـتان بندرلنگه –کیش خ 
جـام جـم صـدا و سـیماى مرکز کیش اتهـام : صدور چـک بال محـل بتاریـخ 97/4/13 در وقت 
مقرر پرونده کالسـه 970158 شـعبه 1079 با عنایت به محتویات پرونده و اسـتعانت از خداوند 
متعال و تکیه بر وجدان وشـرف قضایى ضمن رسـیدگى اعالم به شـرح ذیل راى مقتضى صادر 
میگـردد. گردشـکار : شـاکى بابـت صدور چک بالمحل با مشـخصات منـدرج در پرونده از متهم 
شـکایت نمـوده کـه در دادسـرا پـس از تحقیقات و عـدم حضور متهم قـرار جلب به دادرسـى و 
کیفرخواسـت صـادره به دادگاه ارسـال کـه دادگاه نیز با تعیین وقت به طرفیـن ابالغ که با توجه 
بـه حضـور انـان به شـرح ذیل راى مقتضـى صـادر میگـردد. راى دادگاه در خصوص اتهـام اقاى 
علـى صـادق شـیرازى فرزند محمد ( بدون ذکر سـایر مشـخصات وى ) دایر بر صـدور یک فقره 
چـک بـه شـماره 852316 مورخـه 96/2/15 به مبلغ سـیصد میلیون ریال عهده بانک رسـالت 
موضـوع شـکایت شـاکى خصوصى اقاى قاسـم ترکاشـوند با وکالـت اقایان محمـد تقى مقیمى 
بیـد هنـدى و ابوالحسـن فیروزیان حاجـى ، با عنایت به محتویـات پرونده مدارك و مسـتندات 
تقدیمـى از کپـى چـک گواهینامه عـدم پرداخت صـادره از بانک محال علیه عـدم حضور و عدم 
دفاع موثر در قبال شـکایت و مسـتندات آن اینکه چک اسـتنادى به روز صادر و از سـوى دارنده 
بـه بانـک ارائـه و در تاریـخ ارائـه فاقـد موجودى بـوده و گواهى نامه عـدم پرداخت نیـز در موعد 
قانونـى صـادر شـده اسـت با توجه به مبلـغ چک و با مداقـه در سـایر اوراق و مندرجـات پرونده 
نیـز قـرار مجرمیـت صـادره از دادسـراى عمومـى و انقـالب ناحیـه 4 تهـران بزهـکارى نامبرده 
محـرز دانسـته و باسـتناد مقررات بنـد ج ماده 7 قانـون اصالح صدور چک مصـوب 82 حکم به 
محکومیـت نامبـرده بـه تحمل یک سـال حبس تعزیرى و ممنوعیت از داشـتن دسـته چک به 
مـدت دو سـال محکـوم مـى کنـد ، راى اصـدارى غیابى و ظرف مهلت بیسـت روز پـس از ابالغ 
قابـل واخواهـى در ایـن شـعبه و سـپس ظـرف بیسـت روز پـس از آن قابل اعتـراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر اسـتان تهران اسـت.
54117 م الف    رئیس شعبه 1079 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى 
شهید مدرس تهران

اگهى ابالغ وقت دادرسى به متهم محمد صادقیان 
قیمشلوئى فرزند اسحاق

کالسـه پرونده : 9509982151901172 ( شـماره بایگانى 971109/1107 ) وقت دادرسـى: چهارشـنبه 
بتاریـخ 1397/8/30 سـاعت 8:30 اتهـام : خیانـت در امانـت در خصوص رسـیدگى به اتهام فـوق الذکر که 
جهت رسـیدگى به شـعبه 1107 دادگاه کیفرى دو تهران مسـتقر در مجتمع قضایى شـهید مدرس ( ره ) 
واقع در خیابان حکیمیه – خیابان بابائیان ( سـازمان آب سـابق ) خیابان امام حسـین ( ع) مجتمع قضایى 
شـهید مـدرس ارجـاع و وقت رسـیدگى بـراى موعد مقرر تعییـن گردیـده و بلحاظ مجهول المـکان بودن 
و عـدم دسترسـى بـه شـما بـه دسـتور دادگاه و به تجویـز مـاده 174 و 344 قانـون آئین دادرسـى کیفرى 
دادگاه هـاى کیفـرى دادگاه هـاى عمومـى و انقالب مراتب یک نوبت در یکى از جراید یومیه کثیر االنتشـار 
اگهـى و اعـالم پـس از انقضـاى یـک مـاه ازتاریخ اگهـى و در موعد مقـرر فـوق در این دادگاه حاضر شـوید 
در صـورت عـدم حضـور و یـا عـدم ارسـال الیحـه و یا عـدم معرفى وکیـل دادگاه بصـورت غیابى اقـدام به 
رسـیدگى نمـوده و راى مقتضـى صـادر مـى نماید چنانچه بعـدا نیازى به اگهى باشـد یک نوبت منتشـر و 

مـدت آن ده روز خواهـد بود.
54109 م الف    رئیس شعبه 1107 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى 
شهید مدرس تهران 

اگهى ابالغ وقت دادرسى به متهم علیرضا گودرزى
کالسـه پرونـده : 9509982149600219 ( شـماره بایگانـى 971019/1107 ) وقـت دادرسـى: 
چهارشـنبه بتاریخ 1397/8/30 سـاعت 9 اتهام : خیانت در امانت در خصوص رسـیدگى به اتهام 
فـوق الذکـر کـه جهت رسـیدگى بـه شـعبه 1107 دادگاه کیفـرى دو تهران مسـتقر در مجتمع 
قضایـى شـهید مـدرس ( ره ) واقـع در خیابـان حکیمیـه – خیابان بابائیان ( سـازمان آب سـابق 
) خیابـان امـام حسـین ( ع) مجتمـع قضایى شـهید مدرس ارجاع و وقت رسـیدگى بـراى موعد 
مقـرر تعییـن گردیـده و بلحاظ مجهول المکان بودن و عدم دسترسـى به شـما به دسـتور دادگاه 
و بـه تجویـز مـاده 174 و 344 قانـون آئیـن دادرسـى کیفـرى دادگاه هـاى کیفـرى دادگاه هاى 
عمومـى و انقـالب مراتـب یـک نوبـت در یکى از جرایـد یومیه کثیر االنتشـار اگهـى و اعالم پس 
از انقضـاى یـک مـاه ازتاریـخ اگهـى و در موعد مقـرر فوق در ایـن دادگاه حاضر شـوید در صورت 
عـدم حضـور و یـا عـدم ارسـال الیحـه و یا عـدم معرفـى وکیـل دادگاه بصـورت غیابى اقـدام به 
رسـیدگى نمـوده و راى مقتضـى صـادر مـى نمایـد چنانچه بعدا نیـازى به اگهى باشـد یک نوبت 

منتشـر و مـدت آن ده روز خواهـد بود.
54111 م الف    رئیس شعبه 1107 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى 
شهید مدرس تهران 

دادنامه 
پرونـده کالسـه 9609982120301033 شـعبه 1033 دادگاه کیفـرى دو مجتمـع 
قضایى شـهید قدوسـى تهران ( 1033 جزایى سـابق ) تصمیم نهایى شـماره متهم 
: اقـاى محمـد جعفریـان به نشـانى اتهام عرضـه مواد غذایـى غیر قابل مصـرف راى 
دادگاه در خصوص شـکایت مرکز بهداشـت علیه اقاى محمدجعفریان فاقد اطالعات 
دیگـر بـه لحاظ عدم دسترسـى دایر بر عرضـه مواد غذایى غیر قابـل مصرف ( بلحاظ 
اسـتفاده از جوشـى شـیرین ) با توجه به مالحظه کیفرى خواسـت ، گزارش شکایت 
مرکـز بهداشـت ، جـواب آزمایـش کنتـرل مـواد غذایـى و عدم حضـور متهم جهت 
دفاع بزه انتسـابى را محرز و مسـلم دانسـته وبه اسـتناد بند 5 ماده 1 و ماده 2 قانون 
مواد آشـامیدنى ، ارایشـى و بهداشـتى حکم به محکومیت متهم به تحمل شـش ماه 
حبـس تعزیـرى و پرداخـت 500/000 ریـال جـزاى نقـدى به صنـدوق دولت و یک 
سـال محرومیـت از اشـتغال به کسـب وکار مواد خوردنى و بهداشـتى صـادر و اعالم 
مـى نمایـد. راى صـادره غیابـى و ظرف مدت بیسـت روز ازتاریخ ابالغ قابـل واخواهى 
در این شـعبه و سـپس ظرف مدت بیسـت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظر خواهى و رسـیدگى در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان تهران مى باشد .
54120م الف   دادرس شعبه 1033 دادگاه کیفرى دو تهران 

اگهى ابالغ وقت دادرسى به متهم شهرام عربستانى فرزند اصغر
کالسـه پرونده : 9309982153800830 ( شماره بایگانى 971015/1107 ) وقت 
دادرسـى: بتاریـخ 1397/8/28 سـاعت 11 اتهـام : خیانـت در امانـت در خصـوص 
رسـیدگى بـه اتهـام فوق الذکر که جهت رسـیدگى به شـعبه 1107 دادگاه کیفرى 
دو تهران مسـتقر در مجتمع قضایى شـهید مدرس ( ره ) واقع در خیابان حکیمیه 
– خیابان بابائیان ( سـازمان آب سـابق ) خیابان امام حسـین ( ع) مجتمع قضایى 
شـهید مـدرس ارجـاع و وقت رسـیدگى براى موعـد مقرر تعیین گردیـده و بلحاظ 
مجهـول المـکان بـودن و عـدم دسترسـى بـه شـما بـه دسـتور دادگاه و بـه تجویز 
مـاده 174 و 344 قانـون آئیـن دادرسـى کیفـرى دادگاه هاى کیفـرى دادگاه هاى 
عمومـى و انقـالب مراتـب یک نوبـت در یکى از جراید یومیه کثیر االنتشـار اگهى و 
اعـالم پـس از انقضـاى یـک ماه ازتاریـخ اگهى و در موعـد مقرر فوق در ایـن دادگاه 
حاضـر شـوید در صـورت عـدم حضـور و یـا عـدم ارسـال الیحـه و یا عـدم معرفى 
وکیـل دادگاه بصـورت غیابـى اقـدام به رسـیدگى نمـوده و راى مقتضـى صادر مى 
نمایـد چنانچـه بعـدا نیـازى بـه اگهى باشـد یک نوبـت منتشـر و مـدت آن ده روز 

خواهـد بود.
54112 م الف  رئیس شعبه 1107 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شهید مدرس تهران 

اگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست وضمائم به اقاى احمد حسن وند 
شـاکى حسـن محمـد نـژاد شـکایتى علیـه احمد حسـن وند دایـر بر خیانـت در امانـت مطرح کـه به این 
شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 9609982150200848 شـعبه 1087 دادگاه کیفرى دو مجتمع 
قضایى شـهید مدرس تهران ( 1087 جزایى سـابق ) ثبت و وقت رسـیدگى مورخ 1397/9/5 سـاعت 9:00 
تعییـن که حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسـى مدنـى بعلت مجهول المکان 
بـودن خوانـده ودرخواسـت خواهـان مراتـب یک نوبـت در یکـى از جراید کثیر االنتشـار اگهـى میگردد تا 
خوانـده ظـرف یکمـاه پـس ازتاریخ انتشـار اگهى به دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانى کامل خود 
نسـخه ثانـى دادخواسـت وضمائم را دریافـت و در وقت مقرر فوق جهـت رسـیدگى در دادگاه حاضر گردد.
54114 م الف  مدیر دفتر شعبه 1087 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شهید مدرس تهران 

اگهى احضار متهمین خانم زهرا نجف پور فرزند اسداله و اقاى 
یعقوب فرهادى فرزندعلى

مجتمـع قضایـى قدس تهران بموجب کیفرخواسـت صادره در پرونده کالسـه 970739 براى خانـم زهرانجف پور فرزند 
اسـداله و اقاى یعقوب فرهادى فرزندعلى به اتهام مشـارکت در تحصیل مال از طریق نامشـروع تقاضاى کیفر نموده که 
رسـیدگى به موضوع به این شـعبه ارجاع و وقت رسـیدگى براى مورخه 97/9/7 سـاعت 8:30 تعیین گردیده اسـت . با 
عنایـت بـه مجهـول المکان بودن و عدم دسترسـى به متهـم و در اجراى مقررات مـواد 115و 180 قانون آئین دادرسـى 
دادگاه هـاى عمومـى و انقـالب در امـور کیفـرى مراتب یک نوبت منتشـر تا متهم جهـت دفاع از اتهام انتسـابى در وقت 
مقـرر در دادگاه حاضـر گـردد . بدیهى اسـت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسـیدگى غیابـى بعمل خواهد آمد.
مدیر شعبه 1165 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى قدس تهران  54104 م الف  

اگهى ابالغ وقت دادرسى به متهم رضا عجم فرزند على اکبر
کالسـه پرونده : 9709987799100160 ( شـماره بایگانى 971055/1107 ) 
وقت دادرسـى: دوشـنبه بتاریخ 1397/8/28 ساعت 10 اتهام : خیانت در امانت 
در خصـوص رسـیدگى بـه اتهـام فـوق الذکـر کـه جهت رسـیدگى به شـعبه 
1107 دادگاه کیفرى دو تهران مسـتقر در مجتمع قضایى شـهید مدرس ( ره 
) واقع در خیابان حکیمیه – خیابان بابائیان ( سـازمان آب سـابق ) خیابان امام 
حسـین ( ع) مجتمع قضایى شـهید مدرس ارجاع و وقت رسـیدگى براى موعد 
مقـرر تعییـن گردیده و بلحاظ مجهول المکان بودن و عدم دسترسـى به شـما 
بـه دسـتور دادگاه و بـه تجویـز مـاده 174 و 344 قانون آئین دادرسـى کیفرى 
دادگاه هـاى کیفـرى دادگاه هـاى عمومـى و انقالب مراتب یـک نوبت در یکى 
از جرایـد یومیـه کثیر االنتشـار اگهـى و اعالم پـس از انقضاى یک مـاه ازتاریخ 
اگهـى و در موعـد مقـرر فوق در این دادگاه حاضر شـوید در صورت عدم حضور 
و یـا عدم ارسـال الیحـه و یا عدم معرفى وکیـل دادگاه بصورت غیابـى اقدام به 
رسـیدگى نمـوده و راى مقتضـى صـادر مى نماید چنانچه بعدا نیـازى به اگهى 

باشـد یـک نوبت منتشـر و مـدت آن ده روز خواهد بود.
54113 م الف رئیس شعبه 1107 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى شهید مدرس تهران 

CFT  دختران انقالب«  عليه« 
گردهمايي دختران انقالب قرار اس�ت فردا ساعت 15 در تهران و 
با حضور جمعي از خانواده شهدا و مس�ئوالن كشور برگزار شود. 
سخنرانان اين مراسم دكتر علي باقري )معاون دبيرسابق شوراي عالي 
امنيت ملي در تيم مذاكره كننده هسته اي( و حسينعلي حاجي دليگاني 
نماينده مجلس شوراي اس��المي خواهند بود. همچنين حاج منصور 
ارضي و كرباليي امير عباسي نيز حاضران در اين گردهمايي را به ذكر 
مصيبت اهل بيت و مداحي مهمان مي كنند.  ضمن اينكه خانواده هاي 
معظم شهيدان احمدي روش��ن، طهراني مقدم، نواب صفوي، ابراهيم 
هادي، جواد تيموري و محمدحسين حداديان در اين گردهمايي حضور 
دارند.  مكان برگزاري اين مراسم خيابان جمهوري، سه راه جمهوري، 

مسجد جامع جمهوري خواهد بود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2


