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اعضاي باندي كه با جاسازي 
م�واد افيوني داخل چس�ب 
و تزئين آن به ش�كل پسته 
قصد قاچ�اق موادمخ�در را 
داش�تند بازداش�ت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ 
محمد بخشنده، رئيس پليس 
مبارزه ب��ا مواد مخ��در تهران 
گفت: »اين افراد به طور كاماًل حرفه اي مواد مخدر را داخل چسب پنج سانتي قرار 
داده و با استفاده از آب رنگ، آنرا طوري رنگ آميزي كرده بودند كه هر بيننده اي 
در اولين نگاه فكر مي كرد پسته است. آنها كه به اين شيوه قصد خارج كردن يك و 
نيم كيلو هروئين به اروپا و امريكا داشتند از طريق يكي از ادارات پست شناسايي 
و از طريق عوامل پليس دستگير شدند.  سرهنگ بخشنده در ادامه از دستگيري 
باند دو نفره حمل مواد مخدر در فرودگاه ام��ام نيز خبر داد و گفت: »اين باند دو 
نفره، چهار كيلوگرم مواد مخدر را در قالب بسته بندي چاي جاساز كرده بودند كه 
اين باند نيز در فرودگاه امام در حاليكه قصد خروج مواد به كشورهاي آسيايي را 
داشتند شناسايي و دستگير شدند.«  وي در آخر خاطرنشان كرد: »عوامل پليس 
در بعضي از كشورها حضور دارند و رابط بين ما و پليس آن كشور هستند. آنها به 
محض برخورد با موارد مشكوك آنرا گزارش و با همكاري پليس اينترپل و افسران 

مبارزه با مواد مخدر افراد را شناسايي و دستگير مي كنند.« 
 سرهنگ بخشنده افزود: اين افراد با همكاري پست تهران دستگير شدند.  رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: از اين باند دو نفره سه كيلوگرم مواد مخدر 

در قالب بسته چاي و يك و نيم كيلو جاساز در قالب پسته كشف و ضبط شد.  

دودك�ش  نص�ب  در  ايمن�ي  هش�دارهاي  ب�ه  بي توجه�ي 
ش�د.  گرفتگ�ي  گاز  حادث�ه  ب�ه  منج�ر  گازي   بخ�اري  ب�راي 
عصر روز دوشنبه آتش نشانان ايستگاه 95 از حادثه گاز گرفتگي در كوي جواديه با 
خبر شده و در محل حاضر شدند. اكبر آبكار، فرمانده آتش نشانان توضيح داد: حادثه 
گازگرفتگي در طبقه سوم يك ساختمان مسكوني اتفاق افتاده بود كه در جريان آن 
مرد جوان در معرض گازگرفتگي قرار گرفته و دچار مسموميت شديد شده بود.  وي 
ادامه داد: آتش نشانان به محض حضور در محل بالفاصله شخص را از محيط آلوده 
به فضاي بازبيرون از منزل منتقل كردند و تا قبل از رسيدن عوامل اورژانس، اقدامات 
اوليه تنفسي و احياي قلبي را روي شخص انجام دادند كه خوشبختانه اين اقدامات 
مؤثر افتاد.  وي خاطرنشان كرد: با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه و انجام 
معاينات پزشكي خوشبختانه اين مرد جوان هوشياري خود را به دست آورده است 
و از چنگال مرگ رهايي يافت. آبكار در مورد اين حادثه گفت: متأسفانه ساكنان 
اين منزل كارخطرناكي انجام داده و با عدم نصب دودكش بخاري، خانواده و قطعاً 
هر فردي كه در اين منزل حضور داشته باشد را در معرض گازگرفتگي و مرگ قرار 
داده اند. يكي از بستگان او گفت: هر چه با خانه و تلفن همراهش تماس گرفتم جواب 
نداد. نگرانش شدم و به خانه اش آمدم و زنگ خانه را زدم اما در را باز نكرد. احتمال 
دادم داخل خانه اتفاق بدي برايش افتاده باشد براي همين به آتش نشاني زنگ زدم. 
امدادگران هم خيلي زود در محل حاضر شدند و بعد از گشودن در با پيكر نيمه جان 

صاحبخانه مواجه شديم كه او را به بيمارستان منتقل كردند. 

تزئين افيون به شكل پسته

نجات مرد بي احتياط از مرگ حتمي

فرمانده انتظام�ي تهران ب�زرگ با اعالم 
بازداشت 675 سارق و مالخر در جريان طرح 
رعد 16 از بازداش�ت 85 نفر از سوداگران 
بازار ارز هم خب�ر داد و تأكيد كرد هرگونه 
خريد و ف�روش ارز در خياب�ان، كوچه ها 
و تقاطع ه�اي مح�ل ف�روش ارز ممن�وع 
اس�ت و با متخلفان برخورد خواهد ش�د. 

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي 
در حاشيه طرح رعد كه در پليس پيشگيري 
تهران برگزار شد درباره جزئيات طرح گفت: 
» همكارانم در پليس پيشگيري در 48 ساعت 
گذشته 657 سارق و مالخر را كه در قالب 26 
باند دست به اعمال مجرمانه مي زدند بازداشت 
كردند. اين طرح در حوزه هاي سرقت، قاچاق 
كاال و مبارزه با مواد مخدر اجرا ش��د كه كل 
افراد دستگير شده يك هزار و 443 نفر كه از 
اين تعداد 206 نفر س��ارقان سابقه دار بودند. 
در اين ط��رح 133 خودرو و 115 دس��تگاه 
موتورسيكلت مسروقه كشف و ارزش اموال 
مسروقه مكش��وفه 7 ميليارد و 500 ميليون 
تومان برآورد شده است. رئيس پليس پايتخت 
در خصوص تعداد پرونده هاي كشف شده در 
اين طرح گفت: »تعداد پرونده ها يك هزار و 
423 پرونده بود كه از اي��ن تعداد، يك هزار و 

99 پرونده در حوزه سرقت است.«
 دستگيري اخاللگران بازار ارز 

س��ردار رحيم��ي در خص��وص برخ��ورد با 
دالالن و س��وداگران ارز و س��كه هم گفت: 
»بنا به درخواس��ت بانك مرك��زي و دولت 
جمع آوري دالالن و س��وداگران ارز و س��كه 
در دو مرحله انجام ش��ده و 85 نفر از دالالن 
بازار ارز شناسايي و دستگير شدند. با توجه به 
اينكه افراد سابقه دار هستند و در گذشته نيز 
به دليل داللي و اختالل در بازار ارز دستگير 

شده بودند، اين افراد پس از آزادي با وقاحت 
تمام ب��ه اخ��الل در ب��ازار ارز و ايجاد فضاي 
رواني در اين خصوص اق��دام كرده بودند كه 
چهارش��نبه هفته گذش��ته توس��ط پليس 
شناسايي و دستگير ش��دند. از اين افراد نيز 
240 هزار دالر، 175 هزار دينار، بيش از 5هزار 
لير و 4520 يورو و هشت كيلو طالي آب شده 

كشف و ضبط شده است.«
سردار رحيمي خاطرنش��ان كرد: »پليس به 
تمام افرادي كه قصد التهاب در ب��ازار ارز را 
دارند هشدار داده است و اين عمليات ها طي 

روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.«
وي در ادامه گف��ت: » هر گونه خريد و فروش 
ارز در خيابان، كوچه ه��ا و تقاطع هاي محل 
فروش ارز ممنوع است و خريد و فروش فقط 

در صرافي ها و بانك ها مجاز است.«
 شناسايي 12 شركت ليزينگ خودروي 

كالهبردار
وي در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره 
به برخورد ب��ا ش��ركت هاي ليزينگ خودرو 
كه اقدام به كالهبرداري كرده بودند، گفت: 
»12 ش��ركت ليزينگ خودرو ك��ه اقدام به 
كالهبرداري از افراد كرده بودند؛ شناسايي و 
مديران آنها بازداشت شده اند، البته دو نفر از 

مديران اين شركت ها متواري هستند.«

  آموزش شكستن قفل در اينستاگرام
باند سه نفره سارق موتور س��يكلت، سه جوان 
18 س��اله بودند كه موتورس��يكلت هايي مثل 
آپاچي و... را سرقت مي كردند و به قيمت پايين 
مي فروختند. يكي از آنها مجيد بود كه ادعا داشت 
از ترس پ��درش براي تأمين مخ��ارج خودروي 

تصادفي اش دست به سرقت زده است. 
سابقه داري؟

خير.
چرا سرقت؟

با خودروي پرايدم تصادف ش��ديدي كردم. از 
همان روز خيابان خواب شدم و از ترس پدرم 

به خانه نرفتم. هر جا خودروي ام را نشان دادم 
گفتند هزينه تعميرش زياد است. اين شد كه 
يكي از همدستانم پيشنهاد سرقت موتور داد. 

چطور؟
او آشنايي در شهرس��تان نور داشت كه مالخر 
بود. ما هم وسوس��ه ش��ديم و به كمك ديگر 
همدس��تم به پاركينگ خانه ها مي رفتيم و با 

شكستن قفل موتورها سرقت مي كرديم. 
شكستن قفل را بلد بوديد؟

از فيلم هايي در اينستاگرام ياد گرفته بوديم. 
موتورها را چند مي فروختي؟

خيلي ارزان. اگ��ر موت��وري 8 ميليون ارزش 
داشت آنرا يك و نيم ميليون مي فروختيم. 

با همدستانت چطور آشنا شدي؟
همكالس بوديم. 

چند شاكي داري؟
11شاكي.

  بازك�ردن درخانه هاي م�ردم با كارت 
تلفن

پسر 25 س��اله پويا نام داشت. دو سالي بود كه 
گرفتار هروئين ش��ده بود به همي��ن خاطر از 
حرفه مكانيكي و جلوبندي سازي رو به سرقت 
از منازل ب��رده بود. او مي گف��ت مرگ پدرش 

باعث شده معتاد شود!
سابقه داري؟

بله، به اتهام س��رقت از منازل دو سال حبس 

كشيدم و آزاد شدم. 
چه  شد كه سارق شدي؟

وقتي پدرم فوت كرد، نان آور خانه شدم مادرم و 
يك خواهر كوچكتر از خودم دارم. زندگي برايم 
سخت شده بود به همين خاطر فكر كردم مواد 
مرا آرام مي كند. براي خريد مواد درآمدم كم 
بود به همين خاطر تصميم به سرقت گرفتم. 

از شيوه سرقتت بگو. 
كمين خانه اي مي ايس��تادم و وقتي اهالي آن 
خانه خواب بودند با كارت تلفن در خانه را باز 
مي كردم. وقتي صاحبان خانه خواب بودند هر 
لوازمي دم دست بود سرقت مي كردم. به نوعي 

سرقتم باالسر رويي بود. 

ممنوعيتخريدوفروشارزدركوچهوخيابانها
قتل همسر به انتقام اجرا گذاشتن مهريه

م�رد ج�وان وقت�ي متوج�ه ش�د ك�ه همس�رش مهريه اش 
حادث�ه اي  جري�ان  گذاشته اس�ت  در  اج�را  ب�ه  را 
هولن�اك همس�رش را ب�ا خ�ودرو زي�ر گرف�ت و ب�ا عب�ور 
س�ه ب�اره از روي پيك�رش وي را ب�ه كام م�رگ كش�اند. 
اين حادثه روز يك ش��نبه هفته جاري در روس��تاي س��رهنگ در 
شهرس��تان تربت حيدريه اتفاق افت��اده و پلي��س از ارائه جزئيات 
بيشتري از وقوع حادثه خودداري كرده است. جعفر رضواني، بخشدار 
منطقه به ايرنا گفته است كه زن ابتدا با اجرا گذاشتن مهريه خود كه 
ش��امل زمين و اموال ديگري بوده از شوهرش شكايت مي كند. هر 
چند قاضي طرفين را به سازش دعوت مي كند، اما مشاجره اين زوج 
به حادثه  اي هولناك ختم مي شود. سرهنگ زيني، معاون اجتماعي 
شهرستان تربت حيدريه در واكنش به وقوع حادثه گفت: به داليل 

آثار رواني و منفي حادثه جزئيات وقوع حادثه منتشر نمي شود. 

پس�ر 14 س�اله اي هن�گام كبوتر ب�ازي ب�ا چه�ار نف�ر از 
دوس�تانش در س�اختمان هفت  طبق�ه اي در جن�وب تهران 
به ط�رز مش�كوكي ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخت. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج شنبه 29 شهريور ماه امسال بود كه 
مأموران پليس با تماس چهار پسر نوجوان از مرگ پسر 14 ساله اي 
حوالي بزرگراه شهيد محالتي در جنوب تهران با خبر و راهي محل 
شدند.  مأموران در محل حادثه  با جسد پسر 14 ساله اي به نام حامد 
روبه رو شدند كه دوستانش مدعي بودند در تصادفي جان باخته است.  
دوستان پسر فوت شده گفتند در حال بازي بوده اند كه خودرويي به 
دوستشان برخورد كرده و به س��رعت هم ازمحل فرار كرده است.  در 
حالي كه بررس��ي هاي فني حكايت از اين داشت در آن ساعت هيچ 
تصادفي در آن محل رخ نداده است و از طرفي هم هيچ يك از اهالي 
محل متوجه تصادف نشده اند مأموران دوستان پسر 14 ساله را مورد 
تحقيق قرار دادند.  مهرداد يكي از دوس��تان حامد در شرح ماجرا به 
مأموران گفت: پدرم سرايدار ساختمان هفت طبقه قديمي است. امروز 
در حالي كه پدرم از ساختمان بيرون رفته بود من همراه حامد و ديگر 
دوستانم داخل ساختمان بوديم كه براي كبوتر بازي به پشت بام رفتيم . 
در حال كبوتر بازي بوديم كه حامد روي خرپشته رفت و مي خواست از 
روي خرپشته ساختمان هفت طبقه روي خرپشته ساختمان ديگري 
بپرد. هر چقدر او را التماس كرديم كه از روي خرپش��ته پايين بيايد 
فايده اي نداشت كه هنگام پريدن به پايين پرتاب شد. ما فقط صداي 
مهيبي شنيديم و بعد ديديم در حياط خلوت ساختمان ما افتاده است.  
پس از اين حادثه خيلي ترسيديم و تصميم گرفتيم جسد دوستمان را 
به داخل خيابان منتقل كنيم و با صحنه سازي ادعا كنيم خودرويي با 

حامد تصادف كرده و او را كشته است. 
صبح ديروز در حالي كه چهار پسر نوجوان براي تحقيق به دادسراي 
امور جنايي آمده بودند، پدر حامد از مه��رداد به اتهام بر هم زدن 

صحنه حادثه و فريب مأموران شكايت كرد. 

مرگ دلخراش پسر 14 ساله
هنگام كبوتر بازي

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 

رئيس پليس تهران بار ديگر به سوداگران بازار ارز هشدار داد

گفت و گو با متهمان


