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مدار

تقدیر وزیر ارتباطات از عملکرد
اپراتور اول در اربعین

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعطای
لوح تقدیر از عملکرد و زحمات همراه اول در
اربعین امسال تقدیر کرد.
همرا ه اول  -دیروز در مراس���م تقدیر از
خادمان اربعین در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،مهندس محمدجواد آذری جهرمی با
اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل همراه اول ،از
ها و عملکرد مثبت
این اپراتور به دلیل فعالیت
در اربعین امسال تقدیر کرد.
در این مراس���م وزیر ارتباط���ات وفناوری
اطالعات از دائمی ش���دن فعالیت کارگروه
ارتقای کیفیت ارتباطات اربعین حس���ینی با
هدف پیگیری مشکالت ارتباطی در سال های
آینده خبر داد.
بر اساس این گزارش همراه اول به منظور
ارائه خدمات هرچه بهتر ب���ه زائران اربعین
حس���ینی در کش���ور عراق ،برای اولین بار
س���رویس مکالمه از طریق وای فای (تلفای)
که سرویس���ی جدید محس���وب می شود را
راه اندازی کرد .همچنین در راس���تای ارایه
خدمات ارتباطی ویژه به زائرین اربعین ،همراه
الملل خود در عراق را
اول تعرفه رومینگ بین
فای رایگان به زائرین
کاهش داده بود .ارائه وای
های ،3G ،2G
اربعین ،افزایش ظرفیت سایت
 4Gبرای مکالم���ه و اینترنت در نقاط مرزی
خسروی ،مهران ،ش���لمچه و چذابه نسبت به
های همراه
اربعین سال گذشته ،از جمله فعالیت
اول در اربعین امسال بود.

حق االمتیاز اپراتورهای سیار
 50میلیارد قیمت خورد

ای حق االمتیاز جدید
هیات دولت در مصوبه
اپراتورهای ارایه کننده خدمات ارتباطی سیار
را تعیین کرد.
فناوران  -هیات دولت با پیشنهاد مشترک
وزرای اقتصاد ،ارتباط���ات ،اطالعات و رییس
س���ازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده
واحده قانون اجازه تعیی���ن و وصول حق
االمتیاز فعالیت بخش غیردولتی در پس���ت و
مخابرات؛ میزان حق االمتیاز اپراتورهای سیار
را تعیین کرد.
بر این اساس میزان حق االمتیاز اپراتورهای
کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات
ارایه
سیار مبلغ  50میلیارد تومان تعیین شد.
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مخابرات تهران  -به منظور بهروزرسانی سرور پشتیبان ،سامانه  2020در تاریخ  28آذر ماه با اختالل همراه است .براساس این گزارش با
اندازی مجدد سرورهای سامانه  ،2020این سامانه در روز سهشنبه  28آذرماه از ساعت  4الی  6صبح دچار
روزرسانی و راه
اختالل اجرای عملیات به
در سامانه  2020اختالل میشود.

New Tab

پست

سه مدیر جدید شرکت پست
معرفی شدند

هیات مدیره وارد جلسه شد

تراکمه ،صدری و قنبری گزینههای احتمالی مدیرعاملی مخابرات

آخرین گمانهزنیها از انتخاب مدیرعامل مخابرات ایران حاکی از
آن است که برات قنبری ،مجید صدری و بابک تراکمه گزینههای
احتمالی برای تصدی این پست هستند.
فناوران -رسول سراییان پس از  19ماه فعالیت موفق در شرکت
مخابرات ایران ،به وزارت ارتباطات و فن���اوری اطالعات رفت تا به
جای نصراهلل جهانگرد سکان هدایت سازمان فناوری اطالعات را بر
عهده بگیرد.
شنیدهها حاکی از آن است که هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
روز گذشته تشکیل جلسه داده است .از محتوای داخل جلسه خبری
به بیرون درز نکرده اما با توجه به آنکه اعضای هیات مدیره سرپرستی
را برای مخابرات تعیین نکردند ،این احتمال وجود دارد که در آیندهای
نزدیک شاهد انتخاب نهایی مدیرعامل این شرکت باشیم.
با این حال برخی شنیدههای تایید نشده نشان میدهد سه نفر
شانس بیشتری برای تصاحب کرسی مدیرعاملی شرکت مخابرات
ایران داشته باشند.

اما با توجه به آنکه
اعضای هیات مدیره
سرپرستی را برای
مخابرات تعیین
نکردند ،این احتمال
وجود دارد که در
آیندهای نزدیک
شاهد انتخاب نهایی
مدیرعامل این شرکت
باشیم

گزینه اول :مجید صدری
مجید ص���دری مدیرعامل رایتل را میت���وان جدیترین گزینه
مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران دانست .او در  4سال گذشته به
عنوان مدیرعامل رایتل توانست به تعهدات این شرکت در پروانه عمل

کرده و از نظر فنی عملکرد این اپراتور را توسعه دهد .همچنین با
وجود پایان انحصار رایتل در اینترنت نسل سوم ،این شرکت همچنان
به عنوان اپراتور اول دیتای کشور شناخته میشود.
یکی از نقاط پررنگ کارنامه صدری توانایی او در تعامل با رقبا و
سایر ذینفعان این حوزه است .رایتل ارتباط خوبی با رقیب بزرگتر
خود یعنی همراه اول دارد و تفاهمنامههای همکاری میان این دو
سبب بهبود ارایه کیفیت به مشترکان شده است .عالوه بر این رایتل
نخستین اپراتوری بود که با MVNOها به توافق رسید.
صدری عالوه بر س���ابقه فعالیت به عنوان مدیر کل نظارت بر
سرویسهای ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
مدیر عاملی شرکت نداگستر صبا ،به عنوان مدیر کل پشتیبانی فنی
دیتای شرکت مخابرات استان تهران هم فعالیت کرده است تا چندان
با این شرکت بیگانه نباشد.
صدری از دوستان صمیمی ابوالحس���ن فیروزآبادی دبیر شورای
عالی فضای مجازی محسوب میشود .او همچنین روابط خوبی با
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دارد و بسیاری او را شانس اصلی
یدانستند.
مدیرعاملی شرکت زیرساخت م 
گزینه دوم :بابک تراکمه
بابک تراکمه از جمله مدیرانی اس���ت که پله به پله در شرکت

مخابرات ایران رشد کرده است .او که مدیرعاملی شرکت مخابرات
استان هرمزگان و معاونت برنامهریزی شرکت مخابرات ایران را در
کارنامه دارد ،این روزها به عنوان معاون تنظیم مقررات و عضو هیات
مدیره در این شرکت مشغول به فعالیت است و بنابراین خود یک رای
برای انتخاب مدیرعامل دارد.
تراکمه جوانترین گزینه مطرح برای مدیرعاملی مخابرات است و
این موضوع این روزها تاثیر مثبتی روی انتخابها و انتصابها دارد.
روز گذشته شایعه شد که تراکمه به طور موقت به عنوان سرپرست
مخابرات انتخاب خواهد شد تا وضعیت مدیرعاملی این شرکت مشخص
شود .موضوعی که تا زمان تنظیم این خبر تایید نشد.

گزینه سوم :برات قنبری
مدیر قدیمی وزارت ارتباطات و فن���اوری اطالعات ،دیگر گزینه
مدیرعاملی شرکت مخابرات است .برات قنبری در حال حاضر رییس
هیات مدیره شرکت مخابرات است و معاونت برنامهریزی وزارت فوا در
دولت یازدهم را نیز در کارنامه خود دارد.
قنبری به دلیل سابقه طوالنی مدتی که در این حوزه دارد ،همیشه
برای پس���تهای کلیدی نامش به عنوان یکی از گزینهها شنیده
میشود .حال آنکه او خود مسوولیت اداره هیات مدیره مخابرات را
بر عهده دارد.

مصوبه

کارگروه ارتقای کیفیت ارتباطات اربعین حسینی دایمی شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گف���ت :فعالیت کارگروه ارتقای
کیفیت ارتباطات اربعین حسینی با هدف پیگیری مشکالت ارتباطی در
سالهای آینده دایمی شد.
وزارت فاوا  -محمد جواد آذری جهرمی درمراسم تقدیر از خادمان
اربعین حسینی در حوزه ارتباطات با بیان اینکه آمارها نشان از رشد
و بهبود کیفیت ارتباطات در داخل مرز ایران داشته است ،گفت :البته
جمعیت حاضر در اربعین نیز در مقایس���ه با سالهای گذشته رشد
بسیاری داشته است.
آذری جهرمی ادامه داد :ارزیابیهای انجام ش���ده نش���ان میدهد
که با تالش اپراتورها و شرکت زیرس���اخت در نواحی مرزی کیفیت
ارتباطات مناسب بوده و همچنین با ارایه سرویس وای فای در مرزهای
استانهای ایالم ،کرمانشاه و خوزستان مشکل ارتباطی در این مناطق
وجود نداشته است اما در داخل کشور عراق زائران از کیفیت ارتباطات
شکایت داشتند.
وی با بیان اینکه برای ارایه ارتباط���ات با کیفیت در عراق با طرف
عراقی توافقاتی انجام شده بود ،گفت :به دلیل انجامنشدن این توافقات
از طرف عراقی ارتباطات زوار ایرانی اربعین حسینی در مسیر نجف به
کربال مناسب نبود و زوار در این خصوص رضایت نداشتند.

برگ سبز وسیله نقلیه اتومبیل سواری سیستم پراید تیپ صبا مدل 1378به شماره پالک ایران 893-42
ص  53شماره موتور  132253 :شماره شاسی  S1412278610798 :به مالکیت علی رضا عرب صاحبی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 1827خواف
برگ ســبز و ســند کمپانی موتور ســیکلت پرند  CDI125به شــماره تنه  1792583و
شــماره موتور  83019430به رنگ نقره ای مدل  1383به شماره پالک 29362-768
به مالیکت حسین سیفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  390کاشمر
کارت هوشــمند کامیــون بــه شــماره  3092622و کارت هوشــمند راننــده به شــماره
 197602متعلــق بــه اینجانب هیبت اله بــار احمدی فرزند رحمان مفقــود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد
برگ ســبز مالکیت خودروی ســمند  LXمدل  1385به رنگ شــکالتی متالیک به شماره
پالک  761-41د  79شــماره موتور  12485142204و شــماره شاســی 17636062
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جعفرعلی وفائی فرد فرزند احمد دارای شناســنامه شماره  495به شرح دادخواست به کالسه 962838
از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح داده است که متوفی احمد مال
آقا بابا به شناسنامه شماره  458در تاریخ  1396/8/7در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1جعفرعلی وفائی فرد فرزند احمد ش ش  495نسبت با متوفی فرزند  -2محمد وفائی
فرد فرزند احمد ش ش  18202نســبت با متوفی فرزند  -3حســین وفائی فرد فرزند احمد ش ش  12نســبت با
متوفی فرزند  -4حســنعلی وفائی فرد فرزند احمد ش ش  18نســبت با متوفی فرزند  -5محمود وفائی فرد فرزند
احمــد ش ش  564نســبت با متوفی فرزند  -6زهــراء مال آقا بابا فرزند احمد ش ش  481نســبت با متوفی فرزند
 -7فاطمه خدادادی فرزند جعفرقلی ش ش  391نســبت با متوفی زوجه .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی باستناد
مواد  361و  362قانون امور حسبی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورای حل اختالف تسلیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ســعید قاســمی فرزنــد ابوالفضل دارای شناســنامه شــماره  2045به شــرح دادخواســت به کالســه
 962843/40/96از ایــن دادگاه درخواســت صدور گواهــی حصر وراثت نامحدود را نمــوده و چنین توضیح داده
اســت که متوفی ابوالفضل قاسمی به شناسنامه شماره  2249در تاریخ  1396/7/28در اقامتگاه دائمی خود فوت
نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1سعید قاسمی فرزند ابوالفضل ش ش  2045نسبت
با متوفی فرزند  -2حمید قاســمی فرزند ابوالفضل ش ش  7786نســبت با متوفی فرزند  -3محسن قاسمی فرزند
ابوالفضل ش ش  113003نســبت با متوفی فرزند  -4ســمیه قاســمی فرزند ابوالفضل ش ش  9253نســبت با
متوفی فرزند  -5زهرا حامدی فرزند اصغر ش ش  92026نســبت با متوفی زوجه  -6جعفرعلی قاسمی فرزند علی
اکبر ش ش  39نسبت با متوفی پدر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی باستناد مواد  361و  362قانون امور حسبی
درخواســت مزبــور در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیــت نامه ای از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهرامعلی قاســمی تختی فرزند هدایت اله دارای شناسنامه شماره  4360181876به شرح دادخواست
به کالسه  962846/40/96از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح
داده است که متوفی عمران قاسمی تختی به شناسنامه شماره  140در تاریخ  1396/8/10در اقامتگاه دائمی خود
فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1بهرامعلی قاسمی تختی فرزند هدایت اله ش ش
 4360181876نسبت با متوفی پدر  -2مهدی قاسمی تختی فرزند عمران ش ش  0312866291نسبت با متوفی
فرزند  -3محمد قاسمی تختی فرزند عمران ش ش  0373264496نسبت با متوفی فرزند  -4فاطمه قاسمی تختی
فرزند عمران ش ش  0373889399نســبت با متوفی فرزند  -5آســیه عزیزی نورشــاد فرزند علی وردی ش ش
 4454نســبت با متوفی زوجه  -6گل گز دوســتی فرزند محمد حســین ش ش  874نســبت با متوفی مادر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی باستناد مواد  361و  362قانون امور حسبی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به شورای حل اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مسعود علی بخشی فرزند

خواهان  /آقای حمید رضا صادقی دلشــاد دادخواستی به طرفیت خوانده
آقای مســعود علی بخشــی به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالســه  9609982678500519شعبه  31شورای حل
اختالف کرج  48سابق مجتمع شماره  2شهید ملک زاده ثبت و وقت رسیدگی
آن مورخ  1396/10/16و ســاعت  10:00تعیین که حســب دســتور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهــی میگــردد تا خوانــده ظرف یک ماه پــس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
شعبه  31شورای حل اختالف کرج  48سابق مجتمع شماره  2شهید ملک زاده
آگهی ابالغ احضاریه
نظر به اینکه در پرونده کالســه  96/473/5ب به شــماره پرونده  9609981513500448شــکایت اقای
سعید راعی علیه متهم مهرداد شاه محمدی دایر بر فروش مال غیر مسروقه نامبرده از طرف این مرجع تحت تعقیب
میباشــد و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت آن ممکن نگردیده بدین وسیله مراتب به نامبرده ابالغ
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه پنجم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان ساری جهت
پاســخگویی و دفاع از اتهام خویش حاضر شــود در غیر اینصورت در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد
شد505.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالســه  961004شــعبه  109دادگاه کیفری دو ســاری متهم مهرداد یلوهء فرزند اســماعیل متهم
اســت بــه تحصضیل مال از طریق نامشــروع بــه مبلغ  6/000/000ریال که بر اســاس گــزارش مامورین مجهول
المکان میباشــد به نامبرده اخطار و ابالغ میگردد در مورخه  96/11/16ســاعت  8صبح جهت دفاع از بزه انتســابی
در این شــعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رســیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود این
آگهی به تجویز ماده  180قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد
مدیر دفتر شعبه  109دادگاه جزایی ساری

های
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در سال گذشته سرویس
مختلفی مانند وای فای رایگان در مسیر نجف به کربال ارایه شده بود که
به دلیل اینکه امسال امکان ارایه از سوی اپراتورهای عراقی فراهم نشده
بود ،عدم رضایت زوار را در پی داشت.
وی با بیان اینکه تمام این مشکالت باید به صورت جدی از هماکنون
پیگیری ش���ود ،افزود :دبیرخانه کارگروه ارتقای کیفیت ارتباطات در
مراسم اربعین حس���ینی با حضور نمایندگان اپراتورها و دستگاههای
مرتبط باید به صورت دائمی فعالیت کند و همچنین در مناسبتهای
مختلف نیز به دنبال ارتقای کیفیت ارتباطات باشد.
آذری جهرمی گفت :س���ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
به وسیله سازمان تنظیم مقررات عراق این مشکالت را پیگیری کند.
وی با اعالم اینکه از س���ال آینده مرز چیالت در استان ایالم نیز
های
شود ،گفت :اپراتورها و دستگاه
برای تردد زوار اربعین بازگشایی می
مرتبط از هماکنون برای تجهیز زیرساختها و نصب تجهیزات در این
منطقه اقدام کنند تا در زمان بازگشایی این مرز ارتباطات در این منطقه
با کیفیت مناسب برقرار باشد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات با تشکر از اپراتورها و دستگاههای
متولی در این حوزه ،افزود :با استفاده از تمام ظرفیتهای کشور ،ارایه

دادنامه

پرونده کالســه  9009988317700823شعبه  2دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه
تصمیــم نهایی شــماره  9609978326100093شــکات  -1دادســتان عمومــی و انقالب
کرمانشــاه  -1خانم مریم قیاسی به نشانی استان کرمانشاه الهیه خ شهد نرسیده به میدان
رســالت روبروی فروشــگاه بزرگ الهیه خوابگاه دخترانه اســماء  -خانم حدیث تولی فرزند
جواد با وکالت خانم سمیه عالئی فر فرزند پرویز به نشانی پاوه میدان فرمانداری کوی یاس
 2پالک  9متهمین  =-1اقای احد پنهانه به نشــانی کرمانشــاه متــواری  -2یونس حبیبی به
نشــانی کرمانشاه شــهرک پرواز ســاختمان گل نرگس واحد  -3 -7الهیه بلوار گلسن نبش
خیابــان هامــون کوچه  14بلوک  26قطعــه  9اتهام ادم ربایی  .گردشــکار  :در پرونده تحت
رسیدگی خانم حدیث تولی و مریم قیاسی مادر حدیث از آقایان  -1یونس حبیبی  -2احد(
احمد) پنهانه متواری  -3پوریا کرانیان شــکایتی مطرح و عنوان داشــته اند که حدیث تولی
توسط این افراد مورد ربایش قرار گرفته و توسط یونس حبیبی و احد ( احمد) پنهانه مورد
تجاوز واقع شــده اســت ایشان در توضیح شــکایت خود چنین بیان داشته اند که حدیث به
همراه دوســتش بنام فاطمه رضایی در ســاعت  6عصر به پارک کوهستان میرود که در انجا
ســه نفر فوق پس از ایجاد مزاحمت بصورت عنف حدیث را بوســیله اتومبیل  206میربایند
در حیــن عمل فاطمه رضایی با متهمین درگیر میســود که مورد کتکاری قرار میگرید در این
اثناء اقای آرمان مظفری نیز وارد ماجرا شــده و ســعی بر ممانعت از ربایش خانم حدیث تولی
میشود که توسط متهمین توسط چاقو مورد جرح واقع میشود به هر تقدیر خانم حدیث تولی
مــورد ربایــش قرار میگیرد البته خانم فاطمه رضایی و ارمان مظفری حاضر به طرح شــکایت
نشــده و گواهی پزشــکی قانونی نیز اخذ نمینمایند راجع به اتهام تجاوز به عنف طی دادنامه
شــماره  9500194شــعبه محترم دوم کیفری یک اســتان اظهار نظر و حکم به برائت اقای
پوریا کرانیان و قرار منع تعقیب اقای یونس حبیبی و احمد پنهانه صادر میگردد پرونده در
نهایــت در خصوص ادم ربایی به این شــعبه ارجاع و دادگاه با توجه به شــرح اوراق پرونده
ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت به خداوند متعال و تکیه بر شــرف بشرح اتی مبادرت
به صدور رای مینماید  .رای دادگاه بموجب کیفرخواســت شماره  94004226شعبه محترم
معــاون دادســتان اقایان  -1احمــد ( احد) پنهانه فرزند صمد  31ســاله متواری  -2یونس
حبیــب یمتــواری  -3پوریا کرانیان فرزند خشــایار  25ســال با وکالت اقــای روح اله کرانی
مبنی بر مشــارکت در ادمر بایی مخفی کردن با وســیله نقلیه منجر به صدمه حیثیتی موضوع
شکایت خانم حدیث تولی با وکالت خانم سمیه عالئی فر دادگاه توجها به شرح گزارش مرجع
انتظامی تحقیقات مبسوط انجام شده بشرح اقرار متهم ردیف سوم در جلسات متعدد دادگاه
عدم حضور متهمین ردیف اول و دوم و عدم ارائه هر گونه دلیل که مشــعر بر بیگناهی انها
باشــد و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به ایشان را محرز دانسته و
مستندا به ماده  621از قانون مجازات اسالمی مصوب  1375هر یک از متهمین را به پانزده
ســال حبس وفق شــرایط ماده  27از قانون مرقوم مصوب  ( 1392احتساب ایام بازداشت
قبلــی) محکوم مینماید لیکــن دادگاه با عنایت به اینکه متهم ردیف ســوم هر چند در ابتدا
فعل مجرمانه مشــارکت داشته است اما پس از ان به عناوین مختلف از قبیل درگیری لفظی
و حتی خود زنی ســعی بر ممانعت از ربایش شده است که این امر بارها توسط ارمان مظفری
مورد تائید واقع شده است صفحه  47و  59بنابر این ایشان را مستحق تخفیف در مجازات
دانســته و مســتندا به بند الف و ب و ت از ماده  37و  38از قانون مرقوم اخیرالذکر بلحاظ
اظهار ندامت متهم نسبت به عملکرد گذشته اش و اعالم گذشت شاکی مجازات وی را با سه
درجــه تخفیف به دو ســال حبس تخفیف مینماید رای صادره راجع بــه متهیمن ردیف اول و
دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست
روز پس از انقضاء واخواهی قابل فرجام خواهی در شعبات محترم دیوان عالی کشور و راجع
به متهم ردیف ســوم حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در
شعبات محترم دیوانعالی کشوری میباشد 1050 .
اعضای شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه
دادنامه
پرونــده کالســه  9509988316000392شــعبه  113دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشاه  113جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  9609978313601694شاکی اقای
صحبــت غالمــی نظیر فرزند احمد با وکالــت اقای روح اله کرانی فرزند جهانگیر به نشــانی
کرمانشــاه  22بهمن چهارراه ســنگر به ســمت چاله چاله پالک  538طبقه اول کد پســتی
 6714656664متهمین  -1آقای یونس رســتمی  -2اقای ایوب مرادی همگی به نشانی
کرمانشــاه متــواری اتهام تیراندازی غیر مجــاز رای دادگاه  :در خصــوص اتهام اقایان -1
یونس رستمی فرزند کریم  -2ایوب مرادی جملگی متواری دایر بر  -1شمارکت در اخالل
در نظــم عمومی از طریق تیراندازی و قدرت نمایی با ســالح  -2حمــل کلت کمر یغیر مجاز
 -3ایــارد جرح عمدی موضوع شــکایت اقای حجت غالمی نظیر فرزنــد احمد با وکالت اقای
روح اله کرانی با عنایت به مفاد کیفرخواســت صادره از ســوی دادســرای عمومی و انقالب
شهرستان کرمانشــاه به شــماره  9610438315100890مورخ  1395/12/2و توجها
به  -1شــکایت شــاکی خصوصی  -2تحقیقات انجام شده توســط مرجع انتظامی  -3نظریه
کارشــناس رسمی دادگستری در رشته اســلحه و مهمات  -4تصاویر بدست امده از محل
اصابــت گلوله به بدن شــاکی و محل وقوع جرم  -5نظریه پزشــکی قانونــی پیرامون نوع
و میــزان جراحات وارده  -6عدم حضور متهمان در تحقیقات مقدماتی و جلســه دادرســی
علیرغــم ابلغ قانونی احضاریه ( نشــر آگهی) بزهکاری انان را در حدود اتهامات انتســابی
محرز و و مســلم تشــخیص لذا دادگاه مســتندا به مواد  134از باب تعدد جرم و -618
 449-448و بنــد الــف  713-538-488قانون مجازات اســالمی و بند ب ماده  6قانون
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب  1390هر یک
از متهمــان موصــوف را بابت اتهام ردیف اول به تحمل یکســال حبس و  74ضربه شــالق
تعزیری و بابت اتهام ردیف دوم به تحمل دو ســال حبس تعزیری و بابت اتهام ردیف سوم
به تحمل یکســال حبس تعزیری محکوم مینماید که صرفا مجازات اشــد قابل اعمال و اجرا
خواهــد بــود و همچنین از حیث جنبه خصوصی جرم به جهت  -1جرح نافذه ســطح خلفی و
قدامی ران راست مشترکا به پرداخت دو فقره یک دهم از دیه کامل انسان در حق شاکی
ظرف مدت یکسال قمری از زمان وقوع جراحت محکوم مینماید رای صادره وفق ماده 406
قانون ایین دادرســی کیفری غیابی محســوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل
واخواهی ر این دادگاه و پس از انقضاء مدت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در
دادپاه تجدید نظر استان کرمانشاه خواهد بود 178 .
رئیس شعبه  113کیفری دو دادگاه شهرستان کرمانشاه

خدمات به زوار اربعین در سالهای آینده با کیفیت مناسبتری نسبت
به امسال ارایه شود.
همچنین در ابتدای این جلسه اسماعیل رادکانی مسوول کارگروه
ارتقای کیفیت ارتباطات اربعین حسینی با ارایه گزارشی وضعیت ارایه
سرویسهای ارتباطی در ایام اربعین حسینی را تشریح کرد و مدیران
عامل اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل و رایتل نیز گزارشی از اقدامات
انجام شده خود را برای بهبود کیفیت ارتباطات در این ایام ارایه دادند.

دادنامه
پرونــده کالســه  9609988499800096شــعبه  20دادگاه تجدیــد نظــر اســتان
کرمانشــاه تصمیــم نهایــی شــماره  9609978325900670تجدید نظر خواه خانم ســیده
رویا خدادادی نصر ابادی فرزند ســید احمد به نشــانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه
شــهر کرمانشاه شــهرک تعاون ایســتگاه  2خیابان مروت ســاختمان پدر طبقه همکف تجدید
نظر خوانده اقای مهرزاد جمشــید لو فرزند یوســف به نشــانی تهران راه اهن جوادیه بیست
متــری جوادیــه کوی نظری نمینی پالک  36طبقه اول فعال مجهول المکان تجدید نظر خواســته
دادنامه شــماره  960/874از شــعبه اول خانواده کرمانشــاه رای دادگاه تجدید نظر خواهی
خانــم ســیده رویا خــدادادی به طرفیت اقای مهرزاد جمشــید لو نســبت به دادنامه شــماره
 9609978499800874صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرمانشاه
صحیــح و وارد به نظر میرســد چه اینکه زوج نزدیک به ســال اســت کــه زوج را رها نموده و
از پرداخت نفقه وی و فرزند مشترکشــان ســرباز زده اســت که در این رابطه حکم قطعی از
ســوی شــعبه  39شــورای حل اختالف صادر گردیده از ســوی دیگر حســب اعالم تجدید نظر
خــواه تجدیــد نظر خوانده به ماده مخدر شیشــه اعتیاد دارد و زوج نیــز با وصف ابالغ قانونی
در دادگاه حاضــر نشــده و دفاعی در این خصوص بعمل نیاورده اســت از ســوی دیگر مرجع
قضایی صالح دیگری حضانت فرزند مشترک را به زوجه اعطا نموده که خود این امر حکایت از
عدم صالحیت زوج دارد بنابر این بنظر هیات دادگاه مراتب عســر و حرج زوجه محرز و مسلم
میباشــد فلذا مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  1130قانون مدنی و مواد د-27-26-24
 33-32-31-29-28قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طالق زوجه با اوصاف ذیل
را صادر و اعالم مینماید  -1با توجه به صدور حکم در خصوص پنج قطعه ســکه بهار ازادی و
بذل نه قطعه ســکه دیگر از ســوی زوجه زوج مکلف به پرداخت یکصد قطعه سکه بهار ازادی
به عنوان مهریه میباشد  -2در خصوص نفقه نیز حکم قطعی صادر گردیده لذا تکلیفی متوجه
دادگاه نمیباشــد  -3زوج ســایر حقوق مالی خود را بذل نموده  -4در خصوص حضانت فرزند
مشــترک به نام اشــکان حکم توســط مرجع قضایی صالح صادر گردیده  -5طالق از نوع بائن
قضایی است  -6مهلت اجرای صیغه طالق  6ماه پس از انقضاء مهلت فرجام خواهی یا صدور
رای فرجامــی اســت و در صورتیکــه زوج جهت اجرای صیغه طالق در دفتر خانه حاضر نشــود
ســردفتر مربوطه از سوی این مرجع نمایندگی جهت اجرای صیغه طالق دارد  -7حسب اعالم
زوجه باردار نمیباشد با اینحال ارائه گواهی عدم بارداری در زمان اجرای صیغه طالق ضرروی
اســت این رای غیابی تلقی و ظرف  20روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف
 20روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور میباشد 571 .
رئیس شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  -139560316001011401مورخ  - 1395/12/8هئیت اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی حجت
اله صیادی فرزند یداله به شــماره شناســنامه  32صادره از کرمانشــاه در ششدانگ یک باب
ســاختمان به مســاحت  136متر مربع پالک  357و  358مفروز و مجزی شــده واقع در نوکان
خریداری از مالک رســمی رشــید رنجبر کنشتی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.الزم به ذکر
است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای این هیات قابل پذیرش نمیباشد م
الف  7989تاریخ انتشار نوبت اول  96/9/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/9/28
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی نوروزی فرزند غالمرضا
خواهــان اقای پروین نظری دادخواســتی بطرفیت خوانده اقای علی نوروزی به خواســته
ایجــاد مزاحمــت تلفنــی و توهین مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9509988328501702شــعبه  103دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشاه  103جزایی سابق
ثبت و وقت رســیدگی آن مورخ  1396/12/07و ســاعت  09:00تعیین که حســب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگــردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریــخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد
1114 .
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  103جزایی سابق
دادنامه
پرونده کالســه  9609988313100030شعبه  108دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 108جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره ....و شــاکی اقای دانیال عظیمــی گاه میزجی فرزند
نادعلی به نشــانی کرمانشــاه کرمانشــاه متهمین  -1اقــای بهروز حســینی گامیزجی  -2اقای
فرشــاد شــهبازی خره ابی همگیبه نشــانی مجهول المــکان اتهام مزاحمت تلفنــی رای دادگاه
در خصوص اتهام  -1فرهاد شــهبازی خره ابی فرزند ســیف اله  -2بهروز حســینی کامیزجی
فرزند شــمس اله دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی به شــماره های -2 -09186866152-1
 09189260241کــه بــا توجه به جامه محتویات از جمله شــکایت دانیال عظیمی گاه میزجی
پاصخ استعالم شرکت مخابرات لیست مکالمات و اینکه متهمان در جلسه دادگاه حاضر نشده
و الیحه ای ارسال نداشته و دفاعی بعمل نیاورده اند بزه انتسابی ثابت تشخیص و به استناد
ماده  641قانون مجازات اســالمی مصوب  1375و مواد  86-66-64قانون مجازات اسالمی
مصــوب  1392هــر بک از متهمان را به پرداخت مبلغ ده میلیــون ریال جزای نقدی جایگزین
از چهــار ماه حبس کــه در صورت تعــذر از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا میشــود
محکــوم مینمایــد ضمنا اجرای احکام مراتــب را جهت اجرای مقررات خاص شــرکت مخابرات
اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شعبه و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر استان
کرمانشاه میباشد 1844 .
رئیس شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه

وزی���ر ارتباطات و فن���اوری اطالعات طی
حکمی یک عضو هیات مدیره شرکت پست
را منصوب کرد.
فناوران -بر این اس���اس آذری جهرمی،
علیرضا زرگوش را برای مدت دو س���ال به
عضویت هیات مدیره شرکت پست منصوب
کرد.
وی دارای مدرک کارشناس���ی ارشد است
و پیش از این مدی���رکل دفتر مدیرعامل و
های شرکت
دبیر هیات مدیره و امور اس���تان
پست بود.
حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به
شرح زیر است:
«با استناد به ماده ( )10اساسنامه شرکت
پس����ت جمهوری اس��ل�امی ایران و نظر به
شایستگی و تجارب ارزش����مندتان در امور
مدیریتی و پس����تی ،جنابعالی را به مدت 2
سال به س����مت «عضو هیات مدیره شرکت
ملی پست جمهوری اسالمی ایران» منصوب
مینمایم.
امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت
اخالق و تقوای الهی و با جدیت و تالش وافر
خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی
و مردم س���رافراز ایران را سرلوحه کار خود
قرارداده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر
و امید موفق و موید باشید».
عنوان مدیرکل
بزرگی به
همچنین احمد جان
دفتر مدیرعامل ،دبیر هی���ات مدیره و امور
های شرکت پست معرفی شد.
استان
محمد احمدی نیز معاون فنی و بازرگانی
مدیرعامل شرکت پست ش���د .وی پیش از
این مدیرکل روابط عمومی دانش���کده علمی
کاربردی پست و مخابرات بود و سابق بر آن
نیز همکاری  ۱۷ساله با شرکت پست را نیز
های مختلف در سوابق کاری خود
در سمت
دارد.
براس����اس این گزارش مراس����م معارفه
مدیران مجموعه ش����رکت پست با حضور
نعمتی مدیرعامل و جمعی از مدیران کل
ستادی در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی
شرکت پس����ت جمهوری اس��ل�امی دیروز
برگزار شد.
براساس این گزارش حسین نعمتی یک ماه
عنوان مدیرعامل جدید شرکت پست
پیش به
انتخاب شد و این نخستین تغییرات وی در
شود.
بدنه این شرکت محسوب می

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقایان میالد قبادی  -سید احمد جامه شورانی  -سلیم عباسی  -علی جامه شورانی
 علی فرزامی  -شهریار قبادی  -امیر جامه شورانی بخواسته حمل سالح گرم  -تخریب وغیره مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509988315800822
شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  103جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی آن
مورخ  1396/12/07و ساعت  09:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده مراتب یک نوبت در
یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 1115 .
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  103جزایی سابق
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی نماینــده دادســتان شــکایتی علیه متهــم محمد رضــا بهرامی بــه اتهام چعل
و اســتفاده از ســند مجعــول مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9509988328601062شــعبه  111دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشــاه  111جزایی
ســابق ثبت و وقت رســیدگی آن مورخ  1396/11/7و ساعت  09:00تعیین که حسب
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان
بــودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا متهم ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 1879 .
مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  111جزایی سابق
دادنامه

پرونــده کالســه  9509988328800429شــعبه  108دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشــاه  108جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ....و شاکی اقای محمد پارسا مهدیان
فرزند امین به نشــانی کرمانشــاه کرمانشــاه بهار  16متری فروردین پ  58متهم آقای
ســید پیمان حقیقی به نشــانی مجهول المکان اتهــام توهین و ایــراد صدمه بدنی رای
دادگاه در خصوص اتهام ســید پیمان حقیقی دایر بــر  -1ایراد صدمه بدنی عمدی -2
توهین موضوع کیفرخواســت شماره  096-288مورخه  96/6/26دادسرای عمومی و
انقالب شهرســتان کرمانشــاه دادگاه تمام اوراق پرونده را مورد بررســی و مداقه قرار
داده و بــا توجه به شــکایت محمد پارســا مهدیــان فرزند امین گــزارش مرجع انتظامی
تحقیقات محلی شــهادت شــهود واقعه گواهی پزشــکی قانونی و اینکه متهم در جلســه
دادگاه حاضر نشــده و دفاعی ننموده شــهادت و اظهارات شــهود واقعه گواهی پزشکی
قانونی و اینکه متهم در جلســه دادگاه حاضر نشــده و دفاعی ننموده بزه های انتســابی
محــرز و به اســتناد مــواد  714-709-462-454-452-449-448قانون مجازات
اســالمی مصورب  1392و ماده  608قانون مجازات اســالمی مصوب  1375وی را بابت
اتهــام ردیف اول بــه پرداخت  -1دو صدم دیه کامل بابت جــرح دامیه مخاط لب پایین
 -2سه هزارم دیه کامل بابت کبودی لب پایین  -3ارش معادل دو دهم یک صدم دیه
کامل بابت لقی خفیف ندان دوم پیشین فک پایین سمت راست  -4ارش معادل خمس
یــک درصــد دیه کامل بابت تورم لب پایین در حق شــاکی ظرف مدت یکســال از تاریخ
وقوع جرم و بابت اتهام ردیف دوم به تحمل چهل ضربه شــالق تعزیری محکوم مینماید
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و
پس از ان ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر استان
کرمانشاه میباشد 1845 .

رئیس شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادنامه

پرونــده کالســه  9609988322600045شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشــاه  102جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره  9609978312501142شــکات
 -1آقــای علی مصطفایی فرزند فریدون به نشــانی کرمانشــاه خ قصر شــرین مقابل چاه
صاحــب الزمــان تعویضی روعنی مصطفایــی  -2اقای بهرام مصطفایــی فرزند فریدون به
نشــانی کرمانشاه خ قصر شــرین مقابل چاه صاحب الزمان پ  1متهم اقای مسعود سالمی
فرزندســیف اله به نشانی کرمانشاه کرمانشاه اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی رای دادگاه
به موجب کیفرخواســت شــماره  96-5106414صــادره از دادســرای عمومی و انقالب
شهرســتان کرمانشــاه اقای نوید سالمی فرزند مسعود ســالمی متهم اند به ایراد ضرب و
جــرح عمدی با تیز بر نظر بــه مجموع اوراق و محتویات پرونده مفاد کیفرخواســت صادره
از دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان کرمانشــاه و تحقیقات انجام شــده و گزارش و
تحقیقات جامع مرجع انتظامی در صفحات  1و و شــکایت مقرون به واقع شــاکی اقای علی
مصطفایی فرزند فریدون و گواهی پزشــکی قانونــی در صفحه  14و اظهارات اقای بهرام
مصطفایــی در ص  6و اظهارات گواه در ص  10و ص  12در مرجع انتظامی و عدم مراجعه
و حضور متهم در جلســه رســیدگی بــدون اعالم هر گونه عذر موجــه علیرغم مطالب ذکر
شــده و مضی مهلت و انتظار کافی دادگاه با توجه به ابالغ قانونی به متهم و ســایر قرائن
و اوضــاع و اموال موجود در پرونده وقوع و ارتکاب بزه موصوف را از ناحیه متهم ثابت و
محرز تشخیص داده و مستندا به مواد  710 -709-488-449-448از قانون مجازات
اسالمی  1392و تبصره ماده  614از قانون مجازات اسالمی  1375متهم را به پرداخت
دیات زیر ظرف یکســال تمام قمری از تاریخ وقوع بزه  1395/12/17در حق شــاکی از
حیــث جنبه خصوصی یــک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه مچ دســت چپ و از حیث
جنبــه عمومی نامبرده را به تحمل یکســال حبس تعزیری محکــوم مینمایده رای صادره با
توجه به مطالب صدر الذکر و مســتندا به مواد  406 -375 -344 -342 -340قانون
ایین دادرســی کیفــری مصوب  1392غیابی محســوب و ظرف مهلت بیســت روز پس از
ابــالغ به محکوم علیه قابل واخواهی در همیــن دادگاه خواهد بود و پس از انقضاء مهلت
واخواهی ظرف بیست روز به استناد مواد  431-427-426-406قانون آ.د.ک 1392
قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر اســتان کرمانشاه میباشد مقرر است دفتر
پرونده تایپ یا پاکنویس از امار شــعبه کسر به محکوم علیه ابالغ در صورت واخواهی به
نظر برســد در صورت تجدید نظر به محکام تجدید نظر اســتان و برگ شماری و ممهور به
مهر دفتر شــعبه و به اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه ارسال و
برابر مقررات قانونی اقدام گردد1847 .
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