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ها ابالغ شده
های الکترونیکی مجاز به استان
های وزارت کار گفت :بخشنامه مربوط به آمار کاریابی
آغاز شناسایی و فیلتر مهر -محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی
های الکترونیکی بدون مجوز
ها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی مجازی هستیم تا بر اساس آن کاریابی
گیری از استان
سایتهای کاریابی غیرمجاز است و در حال گزارش
را شناسایی و فعالیت آنها را متوقف کنیم .به این ترتیب به زودی سایتهای کاریابی غیرمجاز شناسایی و جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی:

ایران در میان  5قربانی اصلی
«کوینهایو»

مرکز مدیریت امداد وهماهنگی عملیات رخدادهای
رایانهای نس���بت به ش���یوع بدافزار ارز دیجیتال با نام
«کوینهایو» هشدار داد و اعالم کرد :ایران در بین  ۵کشور
اول آلوده به این نرم افزار مخرب قرار دارد.
مهر  -حمالت و بدافزارها در سال  ۲۰۱۷متمرکز بر
باج افزارها بوده و گسترش روز افزون رمزارزها و افزایش
قیمت آنها منبع جدید تهدیدات امنیتی و غیره منتظره
است .به نحوی که س���ال  ۲۰۱۷بدافزارهای شناسایی
شده استخراج رمزارز رشدی معادل  ۸۵۰۰درصد داشته
و پیش بینی میش���ود یکی از چالشهای امنیتی در
سالهای پیش رو ،گسترش صعودی بدافزارهای استخراج
رمز ارز باشد.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای
رایانه ای با اعالم هشدار در زمینه شیوع بدافزار استخراج
رم���ز ارز «کوینهای���و ( ،»)Coin Hiveتاکید کرد:
کوینهایو ( ،)Coin Hiveیک نرم افزار اس���تخراج
رمزارز برپایه جاوا اس���کریپت ،مبتنی بر مرورگر ارائه
میدهد؛ استفاده آسان از کتابخانههای جاوا اسکریپت
به صاحبان سایت این اجازه را میدهد تا با سوءاستفاده
از بازدیدکنندگان بتوانند از این روش به کسب درآمد
بپردازند .قراردادن کتابخانه جاوااسکریپتی کوینهایو در
کد  HTMLوبس���ایت و فراخوانی تابع قرارداده شده و
استخراج به ازای هر بازدید بدون اجازه کاربر ،به عنوان
مدل عملکردی این بدافزار اعالم شده است.
مرکز ماهر درباره اثرات مخرب این بدافزار تاکید کرد:
عمل استخراج (ماینینگ) به شدت منابع کاربر را مصرف
میکند و میتواند عملکرد مرورگر و سیستم عامل را
دچار مشکل سازد .در همین حال مرورگر وب بیش از
 ۵۰درصد قدرت پردازنده را استفاده میکند و با وجود
اینکه سیستم عامل بیش از حد متعارف کار میکند ،روند
اجرای برنامهها کند میشود .این مرکز همچنین نسبت
به سوءاستفاده از روترهای میکروتیک با بهرهگیری از
این بدافزار ارز دیجیتال هشدار داد و اعالم کرد :پس از
عمومیشدن آسیبپذیری تجهیزات میکروتیک ،تعدادی
از هکرها اس���تخراج رمز ارز از دستگاههایی که وصله
امنیتی را دریافت نکرده اند را آغاز کردند.
بررسیها نشان میدهد که برزیل ،هند ،اندونزی ،ایران
و آفریقای جنوبی کش���ورهای دارای بیشترین آلودگی
روترهای میکروتیک به کوینهایو هستند و این آلودگی
بیشتر در در شهرهای تهران ،اصفهان ،تبریز ،بوشهر و
خوی گزارش شده است .در همین حال مرکز ماهر نام
 ۵سرویس دهنده پیشگامان توسعه ارتباطات ،مخابرات
فارس ،پیشگامان هرمزگان و آسمان فراز سپاهان را که
دارای بیشترین تعداد آلودگی در سطح کشور هستند،
آورده است.

یشود
تعداد دفاتر الکترونیکی قضایی تا پایان سال  4برابر م 
دشتی :پابند الکترونیکی در خارج  3000یورو است اما که در ایران با  2میلیون و  200هزار تومان انجام میشود

رییس هی���ات مدیره کانون دفاتر خدم���ات الکترونیکی
قضایی کشور گفت :در حال حاضر  ۴۸۹دفتر در کشور انجام
کنند که تا پایان سال تقریبا  ۲هزار دفتر خدمات
وظیفه می
الکترونیکی قضایی خواهیم داشت.
میزان  -محمدرضا دشتی اردکانی گفت :روز شنبه هفته
آینده نخستین اجالس سراسری خدمات الکترونیکی قضایی در
های جدید خدمات
سالن اجالس سران برگزار شده و از بسته
قضایی رو نمایی میشود.
وی ادامه داد :روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیکی
و طرح توسعه زیرس���اخت ،روز دوش���نبه با عنوان ابالغ
الکترونیکی ،روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری
شده است و روز چهارش���نبه و پنج شنبه در مشهد مقدس
همایش سراسری دفاتر الکترونیکی قضایی برگزار خواهد شد.
دش���تی اردکانی تصریح ک���رد :در ح���ال حاضر ۴۸۹
دفتر در کش���ور انجام وظیفه میکنند که تا پایان س���ال
تقریبا  ۲هزار دفتر خدم���ات الکترونیکی قضایی خواهیم
داشت.
دبیر ستاد خدمات الکترونیکی قضایی گفت :در حال حاضر
حدود  ۶۷درصد ابالغیهها به صورت الکترونیکی است.
دش���تی اردکانی از فراخ���وان ثبت ن���ام دفاتر خدمات
الکترونیکی قضایی در مراکز استانها و شهر تهران خبر داد
توانند از  ۲۳مهر ماه تا دهم
و گفت :متقاضیان این دفاتر می
آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.
وی ادامه داد :همچنین در هفته خدمات الکترونیکی قضایی
از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.
دبیر ستاد خدمات الکترونیکی قضایی گفت :اگر افرادی از
ها و شهرستانها
دفاتر خدمات قضایی در تهران ،مراکز استان
توانند به سایت عدل ایران مراجعه کنند و
شکایت دارند می
شکایت خود را در آن سایت ثبت کنند.
وی ادامه داد :همچنین افراد میتوانند برای طرح شکایت
به مراکز فناوری اطالعات نیز حض���ورا مراجعه کنند ،ولی
پیشنهاد ما این است که چنانچه افراد شکایتی دارند آن را به
صورت الکترونیکی ثبت کنند ،شبکه بازرسی در سراسر کشور
سازماندهی شده است و معاونین فناوری اطالعات هر گونه
شکایت را به سرعت مورد رسیدگی قرار میدهند.
دبیر س���تاد خدمات الکترونیکی قضایی گفت :بیشترین
تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی شکایت شکلی
است و اغلب مردم اصرار میکنند شکایتشان با فالن مدرک
ارسال شود که در اینجا بعضا مدارک ناقص است و مشکل
ایجاد میشود.

مفقودی نوبت سوم
اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب ریزان رستمی فرزند حسن صادره سنندج با شماره شناسنامه  3720560260و
کد ملی  3720560260متولد  1374/3/14در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی فناوری اطالعات با شماره دانشجویی
 920205213و فــارغ التحصیل در تاریخ  1395/12/14از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد ســنندج مفقــود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.سنندج
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای قاسمی مرادی با تسلیم دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده  4620مورخ  97/7/9دفتر اسناد رسمی شماره  19بروجرد مدعی می باشد که
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  20فرعی از  3557اصلی واقع در بخش  2بروجرد به سند شماره  663761و شماره دفتر امالک الکترونیک
 139720325004004971بنام مشــارالیه ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده اســت بعلت جابجائی مفقود شــده اســت لذا باستناد تبصره یک
الحاقی بماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شــود اگر شــخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشــد مــی توانــد اعتراض خود را کتبا پس از نشــر اگهی بمدت ده روز به این اداره تســلیم نماید در غیر این صورت پــس از انقضاء مدت قانونی و اعالم
گواهی سند مالکیت المثنا بنام مالک صادر خواهد شد.ادرس ملک :خیابان فروردین .کوچه فردوس .کوچه نسترن .پالک  1جنوبی تاریخ انتشار97/7/18 :

فریدون نعمتی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد

متن اگهی
بدینوسیله اعالم می دارد طی دادنامه شماره  9709978712200790مورخ  1397/06/23صادره از شعبه دوم دادگاه
انقالب اســالمی ســنندج خانم شهال جلیلی فرزند مصطفی در پرونده کالســه  960971به اتهام حمل مشروبات الکلی غیابی محاکمه
شــده یک دســتگاه خودرو به شــماره انتظامی  576د  38ایران  61مورد اســتفاده در قاچاق به مالک مسترد می شود و نامبرده را
به پرداخت  102/300/000ریال جزای نقدی و تحمل شــش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده رای صادره از مورخه نشــر آگهی
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه و پس از ســپری شــدن فرجه قانونی و عدم اعتراض ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد .لذا مراتب برای یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار
اگهی می گردد .م/الف7513:
گواهی  -مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی سنندج
متن آگهی
آقــای پژمــان مرادیان  ،فرزند حبیب اله  ،با توجه به اینکه طی پرونده کالســه  ،970776به اتهام خیانت در امانت  ،موضوع
شکایت راد احمدی  ،تحت تعقیب این دادگاه می باشید به واسطه مجهول المکان بودن و به استناد ماده  394قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  1392به شــما ابالغ میگردد که در مورخه  1397/09/17ســاعت  9صبح  ،در جلســه دادگاه به همراه شهود خود ،
جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م/الف7514:
محمدی -مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو سنندج
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالســه  970658این دادگاه ،متهم آقای  -1عبدالجلیل ســمندراینچه برون فرزند امان محمد  -2خانم ســرگل
شــهبازی فرزنــد محمدرضا که مجهول المکان می باشــند و بــه تجویز ماده  344ق.آ.د.ک مصوب ســال  1392مراتب در یک نوبت
در روزنامــه آگهی تا نامبرده در جلســه رســیدگی مورخ  1397/8/26ســاعت  10صبــح در این دادگاه حضور یابــد .این آگهی به
منزلــه ابالغ وقت رســیدگی محســوب و در صورت عدم حضــور ،دادگاه بصورت غیابی به موضوع رســیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد
نمود.م/الف7515:
تحیر کردستانی -مدیر دفتر شعبه  108دادگاه کیفری دو سنندج
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه آقای پویا مرادی در پرونده کالســه  970454شــعبه  103دادگاه کیفری دو ســنندج به اتهام توهین به افراد
عادی  ،حمل و نگهداری گاز اشک آور تحت تعقیب است به واسطه مجهول المکان بودن محل اقامت وی در اجرای ماده  344قانون
آئین دادرســی کیفری مصوب  1392به نام برده ابالغ تا در تاریخ  1397/08/20ســاعت  10صبح جهت رســیدگی در این شــعبه
دادگاه حاضر شوند در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م/الف7516:
ایوب میرانی  -مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر سنندج
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه آقای جمال فرج اللهی فرزند احمد و خانم فراســت رحمانی فرزند عبداله در پرونده کالســه  970732شــعبه
 103دادگاه کیفری دو سنندج به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تحت تعقیب است به واسطه مجهول المکان بودن محل اقامت وی
در اجرای ماده  344قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392به نام برده ابالغ تا در تاریخ  1397/08/28وقت رسیدگی ساعت
 9صبح در جلسه دادگاه حاضر شوند در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م/الف7517:
ایوب میرانی  -مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر سنندج
دادنامه

شــماره پرونده 506/38/95:شــماره دادنامه 606-96/5/29:خواهان:تعاونی اعتباری ثامن وکیل خواهان:قاسم نورالهی اصل به نشانی قم دور
شــهر مجتمــع تجاری صبا طبقــه  3واحد  34خواندگان -1:رســول عبادی فرزند حســنعلی مجهول المــکان  -2محمود اله دادی فرزند حســن مجهول المکان
خواســته:مطالبه مبلغ  88000000ریال بابت چک شــماره  214800بانک صادرات مورخ  94/12/10و پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت کلیه
طلب تعاونی و پرداخت کلیه خســارات دادرســی اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق به وکالت فوق به
طرفیت خواندگان فوق به اســتناد یک فقره چک عهده بانک صادرات شــعبه هفت تیر به شــماره چک  214800بتاریخ  94/12/10از شماره حساب جاری و
گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه شعبه شهید صدوقی مورخه 95/1/7بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه
و حق الوکاله وکیل علیهذا شورا با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و الیحه تقدیمی وکیل خواهان و مدارک پیوستی از جمله کپی
مســتندات مذکور و گواهی صورت وضعیت حســاب تســهیالت وام گیرنده آقای محمود اله دادی بابت دریافت اصل تســهیالت به مبلغ  50000000ریال و
سود  25درصد جمعا به مبلغ  79577108ریال طی پرداخت  48قسط از تاریخ سررسید اولین قسط بمورخه  91/12/11و اینکه رسید پرداختی تسهیالت
داللت بر دریافت مبلغ  50000000ریال توســط آقای محمود اله دادی دارد و اینکه خواندگان علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلســه حاضر نشــده اند و در
مقابل دعوای مطروحه دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند بنابراین شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان اســتحقاق خواهان نسبت به خواسته را محرز
و ثابت تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249همان
قانــون و مــواد  271و  1284و  1301ق.م و بنــد ب تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 76/3/10
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  47000000ریال بابت اصل دین و سود حاصله بانضمام هزینه دادرسی
به ماخذ محکوم به به مبلغ  2350000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نســبت به خســارت تاخیر تادیه چک موصوف نظر
به اینکه دعوا متوجه خوانده ردیف دوم نمی باشد مستندا به تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور چک و ماده  89ناظر به بند  4ماده  84ق.آ.د.م و نسبت به
خوانده ردیف اول با توجه به اینکه اصل دین و سود آنرا تضمین نموده مستندا به قاعده ضمان ما لم یجبب اکل مال بالباطل و اصل دارا شدن غیر عادالنه
و اصل  47و  49قانون اساســی و مواد  305-303-302-301و بند  3ماده  232قانون مدنی و ماده  197ق.آ.د.م قرار رد دعوای خواهان صادر و اعالم
می گردد رای صادره نسبت به خواندگان غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی نسبت
به خواندگان و خواهان ظرف مدت  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه محترم عمومی حقوقی قم می باشــد .رونوشــت برابر اصل اداریســت و جهت ابالغ به
خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

قاضی شورای حل اختالف شماره  38قم  -کشاورزی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در کالســه پرونده 97/410شــعبه دوم شورای حل اختالف کالله بدینوســیله به -1قدرت حسن بارانی -2حمید غفاری فرزند عباس مجهول المکان
اخطار میگردد خواهان آقای عبدالسالم دولتی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته طلب به شورای حل اختالف کالله تقدیم نموده است پس از ارجاع به این
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا
مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج میگردد تا خوانده در دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف
کالله حاصر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده در جلسه دادرسی که به روز سه شنبه  1397/8/26ساعت  10صبح تعیین شده
است شرکت نمایند.چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود1157.

شعبه دوم شورای حل اختالف کالله

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالســه 970342متهم مجتبی رضایی فرزند ســلطانعلی از ســوی این دادســرا تحت تعقیب است که ابالغ احضاریه انان به
واســطه معلوم نبودن محل اقامت و ســکونت و مخفیگاه ممکن نگردیده است مراتب به نامبرده از طریق آگهی ابالغ میگردد تا یک ماه پس از انتشار آگهی در
شــعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب علی آباد کتول جهت دفاع از موضوع اتهام ایراد صدمه بدنی ناشــی از بی احتیاطی در امر رانندگی با توجه به
شکایت شاکی امید رشید نیا و گواهی گواهان حاضر شوند و در صورت عدم حضور رسیدگی و اظهار عقیده میگردد.1161.

دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب علی آباد کتول
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمد پنجه کوبی به شناســنامه شــماره  3969به شرح دادخواست به کالسه 97/588اول از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا پنجه کوبی به شناســنامه شــماره  226375936در تاریخ  97/2/25دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثــه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1لیال حاضر فرزند حجی کد ملی 6249344810تاریخ تولد  55/4/7نســبت مــادر متوفی -2محمد پنجه
کوبی فرزند عظیم کد ملی  4879364274تاریخ تولد  59/7/1نســبت پدر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهدشد.1160.

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان علی آباد

افراد میتوانند برای
طرح شکایت به مراکز
فناوری اطالعات نیز
حضورا مراجعه کنند،
ولی پیشنهاد ما این
است که چنانچه افراد
شکایتی دارند آن را
به صورت الکترونیکی
ثبت کنند ،شبکه
بازرسی در سراسر
کشور سازماندهی
شده است

دشتی اردکانی افزود :پرداخت هزینههای دادرسی و حق
الزحمه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی با دستگاههای
کارت خوانی است که در مراکز وجود دارد و مردم به هیچ
کنند لذا بیشترین تخلفات
عنوان وجه نقدی پرداخت نمی
شکلی است.
دشتی اردکانی در ادامه گفت :در زمینه ارایه ثبت شکواییه
که قبال در خصوص چکهای بیمحل بود در هفته خدمات
الکترونیکی قضایی از  89عنوان رونمایی میش���ود که 95
درصد فراوانی شکایتهای کل کشور است.
وی گفت :همچنین در روز اول از ای���ن هفته در محل
اجالس سران ،برای شرکتکنندگان سامانه ثنا را به صورت
رایگان ثبت نام خواهیم کرد.
دبیر ستاد خدمات الکترونیکی قضایی با بیان اینکه از هفته
پایان مهرماه ثبت نام ثنا در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
انجام میشود به مزایای ابالغ الکترونیکی پرداخت و افزود:
ها ،امنیت اطالعات افراد درسامانه
صرفه جویی در وقت و هزینه
ثنا و ابالغ واقعی از مزایای این طرح است همچنین کمک به
محیط زیست کشور با کاهش کاغذ ،اطالع رسانی به موقع و
جامع از دیگر مزایا به شمار میرود.
رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
کشور افزود :کسانی که دسترسی به اینترنت و گوشی تلفن
هوش���مند ندارند می توانند به دفاتر ما به صورت حضوری
مراجعه کنند.
وی با بیان طرح پابند الکترونیکی گفت :در خارج از کشور
قیمت آن  2700الی  3000یورو اس���ت اما در ایران با 2
شود.
میلیون و  200هزار تومان انجام می

دادنامه

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول به نشانی کاشمر مجتمع شوراها خواهان حسن صادقی محل اقامت کاشمر قائم  32ایزدی  15پالک  7خوانده
ابوطالب غفاری مجهول المکان موضوع مطالبه وجه رای شــورا به تاریخ  97/6/10در وقت مقرر جلســه شورا تشکیل است پرونده کالسه فوق شعبه اول شورای
حل اختالف از دفتر شــورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررســی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشــورتی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات
اقدس الهی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید رای شــورا در خصوص دعوای اقای حســن صادقی فرزند ابوالفضل به طرفیت اقای ابوطالب غفاری به
خواســته صدور حکم بر محکومیت خوانده بابت فروش یک دســتگاه خودرو پیکان به شــماره انتظامی 395م  61ایران  32به مبلغ  20/000/000ریال بانضمام
کلیه هزینه های دادرســی و خســارت تاخیرتادیه الی یوم الوصول نظر به اینکه مســتند دعوای خواهان شهادت شهود میباشد و اینکه از طرفین جهت رسیدگی و
صلح و سازش دعوت به عمل امده خواهان و شهود وی در جلسه حاضر و شهود اظهار نمودند ما بر انجام معامله یک دستگاه خودروی پیکان مدل  1379فی مابین
آقای صادقی و غفاری شاهد بودیم که به مبلغ  3/500/000تومان بوده که از این مبلغ  1/500/000هزار تومان به حساب خواهان اقای غفاری خوانده پرونده
واریز نموده و دو میلیون تومان مابقی پرداخت نگردیده اســت و خوانده علی رغم ابالغ قانونی درج آگهی در جلســه دادرســی حاضر نگردیده و در مقابل خواسته
خواهان ایراد و دفاع موثری به شورا ارائه نداده و سازش میسر نگردیده لذا شورا با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده خواسته خواهان را وارد تشخیص و
به استناد ماده های  198و  229قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت
اصل خواتسه و خسارت تاخیر از  97/2/9از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و هزنیه های دادرسی به مبلغ پانصد
و هشتاد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و
پس از ان ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی حقوقی دادگستری کاشمر است 512

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کاشمر

آگهی ابالغ وقت دادرسی

بدینوســیله در پرونده کالســه  / 970420ح شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان کالله وفق ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی ابالغ میگردد
خواهان اقای محمد جواد شــیر اقایی فرزند رحمت اله دادخواســتی بطرفیت اقای محمد خواجه وندی و غیره بخواســته اثبات بیع و غیره میباشــد به دادگســتری
شهرستان کالله تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت ان به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه به طرفیت
نظر به اینکه خوانده اقای امید آرخی مجهول المکان میباشــد مســتندا به ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج
میگردد تا خوانده اقای امید آرخی در دفتر شــعبه ســوم دادگاه عمومی کالله حضار و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطظاریه ها را دریافت نموده و در جلسه
دادرسی که به روز سه شنبه مورخه  1397/8/29ساعت  9صبح تعیین شده است شرکت نمایند علت حضور در جلسه جهت رسیدگی میباشد و ضمن حضور در
جلسه دادگاه نسبت به اعالم ادرس خویش اقدام نمایند و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خود را دریافت نمایند1113.

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کالله

دادنامه

پرونــده کالســه  9709982516400150شــعبه  17دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان قــم ( 28حقوقــی ســابق) تصمیــم نهایــی شــماره
 9709972516400705شــماره بایگانی شــعبه  970179خواهان آقای حمید فراهانی فرزند عباســعلی با وکالت آقای عزیز فیضی طالب فرزند شــیخ مراد به
نشانی قم  -صفائیه  -کوچه  - 32کوچه عسگری پالک  92و خانم معصومه حیدری فرزند احمد به نشانی قم  45 -متری صدوق  -روبروی  30متری قائم  -نبش
خیابان شــهید ملک  -طبقه باالی عکاســی چهره خواندگان  -1آقای جواد کالئی به نشــانی قم  -میدان توحید  -جواد االئمه  -کوچه  22پالک  - 25طبقه همکف
 -2آقای علی خلیل زاده اســفنجانی فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان خواســته ها  -1مطالبه وجه ســفته  -2مطالبه وجه چک  -3مطالبه خسارت تاخیر تادیه
 -4مطالبه خسارت دادرسی «رای دادگاه» در خصوص دادخواست خانم معصومه حیدری و آقای عزیز فیضی طالب با وکالت از خواهان آقای حمید فراهانی فرزند
عباســعلی به طرفیت خواندگان آقایان  -1علی خلیل زاده اســفنجانی  -2جواد کالئی به خواســته مطالبه وجه  3فقره چک به شــماره های  30/884827 -1تاریخ
سررسید  96/1/30به مبلغ  100/000/000ریال عهده بانک ملت  45/777727 -2تاریخ سررسید  96/4/5به مبلغ  50/000/000ریال عهده بانک ملت
 59/777726 -3تاریخ سررسید  96/3/15به مبلغ  50/000/000ریال عهده بانک ملت جمعا به مبلغ  200/000/000ریال که منجر به صدور گواهی عدم
پرداخت توسط بانک محال علیه گردیده است و مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره های  0646797الی  0646799هر یک به مبلغ  100/000/000ریال به
سررسید  89/11/10جمعا به مبلغ  300/000/000ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به
اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه چک در حق خواهان دارد و با عنایت به اینکه دادگاه با بررسی سفته موصوفه
مالحظه می نماید که ســفته واخواســت نشــده است و ســفته ای که واخواست نشده باشــد با عنایت به ماده  249قانون تجارت و نظریه مشورتی  7/3576مورخ
 1390/7/9اداره کل حقوقی قوه قضاییه سند تجاری محسوب نمی شود و تنها سندی مطابق ماده  1301قانون مدنی است و مشمول مقررات قانون مدنی میشود
و داللت بر اقرار متعهد به وجود دین به نفع متعهد له می باشد که نظریه شماره  7/4922مورخ  75/7/29موید همین مطلب می باشد و لذا مسئولیت تضامنی
امضا کنندگان اسناد تجاری نیز در این اسناد منتفی است لکن با توجه به سقف اعتبار سفته های موصوف که به امضای خواندگان رسیده است  ،حکایت از بدهی
خوانده ردیف اول به مبلغ ســفته ها می نماید و وجود اصل ســفته ها در ید خواهان دلیل بر مدیونیت صادر کننده ســفته ها می باشد و با توجه باینکه مستندات
مرقوم از هر گونه تعرض مصون ماند و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز علی رقم ابالغ  ،دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی
بعمل نیامده و دلیلی دائر بر پرداخت وجه ســند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از ســوی خوانده ابراز نگردیده اســت و خوانده ردیف دوم با تقدیم الیحه ای به
شماره  97/6/6 - 395123امضای خود را در ظهر چک ها تایید می نماید بنابراین با احراز مدیونیت و استصحاب بقای دین  ،ادعای خواهان را ثابت تشخیص و
به استناد مواد  1و  2و  194و  198و  303و  515و  519و  522از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  1259تا  1283و  1301از قانون مدنی و مواد  249و
 310الی  314از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به
پرداخت مبلغ  200/000/000ریال بابت وجوه چک های مذکور و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعالمی توسط بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا
وصول آن و خسارات دادرسی مطابق اسناد و اوراق پرونده و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ  300/000/000ریال وجه سفته های مذکور
و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ساالنه تورم اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ  97/3/6تا وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم می
دارد .رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف  20روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم دادگاه تجدیدنظر استان قم خواهد بود .و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف  20روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر
استان قم خواهد بود .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاههای حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی

دادرس شعبه  28( 17سابق) دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -میثم صفائی آریان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان حسین رازی بغداده

آقــای محمد حســین ملک فرزند علی دادخواســتی بخواســته الزام تنظیم ســند خودروی ســواری ال  90به شــماره انتظامــی  165-32ق  84مقوم به
 200.000.000ریال بطرفیت آقای حســین رازی بغداده فعال مجهول المکان به این شــورا تســلیم نموده که بکالســه  97099856592000281ثبت و وقت
رســیدگی برای روز ســه شــنبه مورخ  97/8/29ســاعت  8صبح تعیین گردیده مراتب حســب درخواست خواهان و دستور شــورا و بتجویز ماده  73قانون آئین
دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک نوبت به منظور اطالع خوانده مجهول المکان در روزنامه کثیراالنتشار درج میشود تا نامبرده قبل از وقت رسیدگی
به شــورا مراجعه و ضمن دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن آدرس دقیق خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شود در غیر
اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود264 .

قاضی شورای حل اختالف حوزه دو فردوس

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردوس  -محکوم علیه شرکت بهبود معادن پارس  -1در پرونده کالسه  960032این اجرا
به پرداخت مبلغ  656.871.744ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ  15.085.000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 12.720.000
ریال بابت حقالوکاله وکیل و پرداخت مبلغ  650.000ریال بابت هزنیه کارشناســی و هزنیه انتشــار اگهی در حق محکوم له اقای عباســعلی ناظری به وکالت خانم
جلیلــی و مبلــغ  25.390.250ریال بابــت حق االجراء دولتی در حق دولت  -2در پرونده کالســه  970090به پرداخت مبلــغ  106/042/261ریال بابت اصل
خواســته در حق اقای اســماعیل میرزای قلی و مســتند به ماده  148قانون کار حق بیمه ایام کار احراز شــده نامبرده به مدت  225روز در وجه ســازمان تامین
اجتماعــی و مبلــغ  1/800/000ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت  -3در پرونده کالســه  970089بــه پرداخت مبلغ  55/679/948ریال بابت اصل
خواســته در حق آقای عادل رجب زاده و مســتند به ماده  148قانون کار حق بیمه ایام کار احراز شــده نامبرده به مدت  123روز در وجه ســازمان تامین اجتماعی
و مبلــغ  1/400/000ریــال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت  -4در پرونده کالســه  970031به پرداخت مبلغ  131.654.682ریال بابت اصل خواســته
در حق محکوم لها خانم زینب ثنائی منش و در همین پرونده به پرداخت مبلغ  114.317.509ریال بابت اصل خواســته در حق خانم اســیه ســرخوش و مستند به
ماده  148قانون کار حق بیمه ایام کار احراز شــده نامبرده به مدت  834روز در وجه ســازمان تامین اجتماعی و مبلغ  1/800/000ریال بابت حق االجرای دولتی
در حق دولت  -5در پرونده کالســه  970080به پرداخت مبلغ  200.250.571ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها نجمه عامری و مســتند به ماده 148
قانون کار حق بیمه ایام کار احراز شــده نامبرده به مدت  34ماه در وجه ســازمان تامین اجتماعی و مبلغ  1/800/000ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت
 -6در پرونده کالســه  960311به پرداخت مبلغ  69.839.645ریال بابت اصل خواســته در حق آقای حمید ســاالر بوســتانی و مبلغ  1/400/000ریال بابت
حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم گردیده اســت .محکوم لها در راســتای وصول محکوم به اقدام به معرفی یک دســتگاه اســیاب ســنگ کوب نموده اند که
توقیف و رابر نظریه کارشناســان یک دســتگاه اســیاب سنگ کوب مستعمل و در حال کار و بدون لوازم جانبی به مبلغ  2/400/000/000ر یال ارزیابی گردیده
و نظر کارشناســان مصون از اعتراض باقی مانده لذا به تقاضای محکوملهم مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز چهارشــنبه مورخ  1397/8/2ســاعت  9تا 10
صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرستان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت
کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت
بازدید از اموال مذکور به این اجرا مراجعه نمایند .برنده مزایده باید حداقل  10درصد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تســویه حســاب کامل
نسبت به تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد266 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

آگهی انحصار وراثت

خانم مریم نبی زاده از این شــورا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان محمد حســن نبی زاده در تاریخ  86/3/20در
اقامتــگاه دائمــی خود فردوس فوت نموده و وارثین حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  -1محمد علی نبی زاده به شناســنامه شــماره  48صادره ازفردوس فرزند
متوفی  -2صدیقه نبی زاده به شناســنامه شــماره  269صادره ازفردوس فرزند متوفی  -3زهرا نبی زاده به شناســنامه شــماره  61صادره از فردوس فرزند
متوفی  -4مریم نبی زاده به شناســنامه شــماره  107صادره ازفردوس فرزند متوفی  -5خدیجه محب جوان به شناسنامه شماره  3134صادره ازفردوس زوجه
متوفــی مراتــب یــک نوبت در روزنامه آگهی میشــود تا هر کس اعتراض یا وصیتنامه ای دارد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شــعبه تســلیم واال گواهی
صادر خواهد شد262 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

آگهی انحصار وراثت

خانم شــهربانو اصغری کریموی از این شــورا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان رجبعلی مهری در تاریخ  92/1/17در
اقامتگاه دائمی خود فردوس فوت نموده و وارثین حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  -1محمد مهری به شناســنامه شــماره  332صادره از ســرایان فرزند متوفی
 -2علی مهری به شناسنامه شماره  45صادره ازفردوس فرزند متوفی  -3زهرا مهری به شناسنامه شماره  331صادره از فردوس فرزند متوفی  -4سوسن مهری
به شناســنامه شــماره  16صادره ازفردوس فرزند متوفی  -5فاطمه مهری به شناسنامه شــماره  5صادره از سرایان فرزند متوفی  -6خدیجه مهری به شناسنامه
شــماره  10صادره ازفردوس فرزند متوفی  -7لیلی مهری به شناســنامه شــماره  11صادره ازفردوس فرزند متوفی  -8شــهربانو اصغری کریموی بشناسماه 13
صادره از فردوس زوجه متوفی مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی میشود تا هر کس اعتراض یا وصیتنامه ای دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه
تسلیم واال گواهی صادر خواهد شد263 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

دشتی اردکانی با بیان شرایط کس���انی که میتوانند از
پابند الکترونیکی استفاده کنند ،افزود :این افراد باید دارای
خصوصیاتی باشند از جمله مرتکبین جرایم تعزیری از درجه 5
بینی اصالح مرتکب ،واجد اجرای دستورات دادگاه
تا  ،8پیش
باشند و بتوانند ضرر و زیان شاکی را جبران کنند که این افراد
میتوانند تقاضای خود را به زندان ارسال کنند.
دبیر ستاد خدمات الکترونیکی قضایی در پاسخ به سئوالی
مبنی بر اینکه آیا تا پایان امسال این پابندهای الکترونیکی
رسد ،بیان داشت :این اتفاق قطعا تا پایان
به  1000مورد می
دهد ،تاکنون به صورت پایلوت در برخی استانها
سال رخ می
انجام شده و قطعا تا آخر س���ال به رقم مورد نظر خواهیم
رسید.
های الکترونیکی بیان کرد:
دش���تی اردکانی درباره آگهی
شود و مردم می توانند
ها چاپ نمی
ها در روزنامه
دیگر آگهی
به روزنامه رسمی در سایت  adliranمراجعه کنند و آگهی
خود را مشاهده کنند.
وی در پاسخ به سوال درباره س���ازوکار نظارتی به دفاتر
خدمات الکترونیکی قضایی گفت :از نظر حاکمیتی در همه
اند
ها و تهران بازرسان دفاتر را مورد بازرسی قرار داده
استان
و کانون خدمات الکترونیکی قضایی هم در  7استان از دفاتر
اند و مشکالت و معایب مشاهده شده
یک به یک بازدید کرده
به دادگاه بدوی این دفاتر ارایه میشود و مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
دبیر ستاد خدمات الکترونیکی قضایی در پاسخ به سوالی
ها در رابطه
مبنی بر انتقاد مردم و برخی از روسای دادگستری
ها در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
با قطع و وصل سامانه
خاطرنشان کرد  :با اس���تفاده از ظرفیت بخش خصوصی و
انعقاد قرارداد در این رابطه قطعی خدمات در دفاتر خدمات
الکترونیکی قضایی نخواهیم داشت.
رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
کشور اضافه کرد :مشکل قطع و وصل شدن سامانه فقط شامل
مرکز فناوری اطالعات نیست ،از آنجایی که ما به سامانه ثبت
احوال وصل هستیم اگر در آنجا مشملی وجود داشته باشد ما
هم دچار مشکل میشویم از طرفی در مورد بخشی از قطعات
و اقداماتی که باید انجام ش���ود در تحریم هستیم .البته در
ماههای اخیر میزان قطعی بسیار کم بوده و الحمداهلل وضعیت
مطلوبی داریم و انشاهلل با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی
خدمات به شکل مطلوبتری ارایه میشود.
دشتی اردکانی گفت :تلفن رسیدگی به شکایات اداره کل
خدمات الکترونیکی قضایی در سراسر کشور  63977است.

دادنامه
پرونده کالسه  9609988313000091شعبه  107دادگاه کیفری دو شهر
کرمانشــاه  107جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره 9709978313000541
خواهان خانم رویا خزاعی فرزند محبعلی به نشــانی اســتان کرمانشــاه شهرستان
صحنه شهر صحنه سی متری خ شهید عباسی نبش کوچه ارشاد منزل خزاعی فرد
خواندگان  -1خانم مرضیه اشــتریان فرزند اســد به نشــانی کرمانشاه خ کسری
بلوار باغچه بان گلهای  2پالک  -2 -17خانم تاج الملوک خانی طاقوســتانی فرزند
حیدر به نشــانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشــاه شهر کرمانشاه فرهنگیان
فــاز  2ایســتگاه  5خ عصر انقالب کوی تامین اجتماعــی مجتمع نیک  3واحد -13
 -3اقای ســعیده اکبری فرزند عزیز علی به نشانی کرمانشاه خ منزه کوچه حاتمی
 2پالک  -4 -4اقای بتول راد ناصر فرزند غالمحســین به نشــانی کرمانشاه الهیه
شــهرک شــهید نجفی کوی  17پالک  -5 -14خانم نی پری پاشائی فرزند سلیمان
به نشــانی کرمانشاه بلوار طاقبســتان کوچه  132روبروی فرعی  4پالک - 1+78
 -6خانم شــاه بانو رضایی مهدی ابادی فرزند علی رضا به نشــانی کرمانشاه کوچه
ثبت برج مهرگان طبقه ســوم منــزل رضایی  -7خانم ســارا محمدی فرزند رحیم
به نشــانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشــاه شهر کرمانشاه کیهانشهر میدان
دوم روبروی مســجد امیرالمومنین پالک  -8 -45اقای توران عباسوند به نشانی
مجهــول المکان  -9خانم ریحان ســیل گبری فرزند عینعلی به نشــانی کرمانشــاه
الهیــه خ طالقانی جاده کهریز جنب مدرســه نور  -10خانم عالــم نیکورزم فرزند
محمد به نشانی اســتان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه  20حافظیه
متــری اخر پ  218ســوپر مارکت کوروش  -11خانم منیجــه مجیدی پلنگ ابادی
فرزند علی به نشــانی کرمانشــاه کارمندان کوی عصر انقالب کوچه مرداد پالک 7
سمت راست  -12اقای مریم شورابی فرزند شیر محمد به نشانی کرمانشاه کوچه
شــهید همتی پالک  -13 -9اقای اکرم زنگنه قشالقی فرزند عباسعلی به نشانی
کرمانشــاه بلوار طاقبســتان کوچه  112پــالک  -14 -30آقای توران عباســوند
فرزند ولی به نشــانی کرمانشــاه فرهنگیان فاز یک بلوار فهمیــده جنوبی مجتمع
ســپاه بلوک  25واحد  -15 -7اقای امراله رئیســی فرزند محمد تقی به نشــانی
کرمانشــاه فرهنگیان فاز یک بلوار فهمیده مجتمع سپاه بلوک  25واحد -16 - 7
آقای توران اتابکی فرزند شــمس اله به نشانی کرمانشاه بلوار طاقبستان خ رفاه
مجتمع شــهید مفتح  -17اقای قمر بانو خزایی به نشــانی کرمانشــاه میدان غدیر
مطهری شــرقی جنب بانک ملی طبقه فوقانی لوازم خانگی مســعودی دفتر وکالت
اقای فریبرز انســانی مهر  -18خانم طاهره پاک فرزند باســم به نشانی کرمانشاه
مسکن خیابان نسترن کوچه ششم پالک  -19 -12اقای صنم رضایی فرزند رضا
به نشــانی کرمانشــاه میدان شــاهد خ مولوی کوچه قاضــی زاده پالک -20 -13
اقای همدم رضاپور فرزند غالم به نشــانی کرمانشــاه بلوار طاقبستان کوچه 118
تقاطــع  24متــری پالک  -21 -57اقای مهین نوری زینالنی فرزند نور به نشــانی
کرمانشــاه شــهرک فدک فاز  2بلوک  10خیابان  -22 -193خانم ظریفه حســین
پور فرزند حسین به نشانی کرمانشاه مسکن ایستگاه طالقانی کوی شهید اشرفی
اصفهانی پالک  2فرعی  -23 - 2اقای فائزه خدادادیان فرزند حســین به نشانی
کرمانشاه میدئان غدیر مطهری شــرقی جنب بانک ملی طبقه فوقانی لوازم خانگی
مسعودی دفتر وکالت فریبرز انسانی مهر  -24خانم بصریه سلطانی فرزند محمد
مراد به نشــانی کرمانشــاه سه راه مســکن کوچه پمپ بنزین پالک  -12خواسته
اعســار از پرداخت محکوم به پرونده کالســه  9609988313000091شــعبه
 107دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشــاه  107جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره
 9709978313000541خواهــان خانم رویا خزاعی فرزند محبعلی به نشــانی
اســتان کرمانشــاه شهرستان صحنه شهر صحنه ســی متری خ شهید عباسی نبش
کوچه ارشــاد منزل خزاعی فرد خواندگان  -1فائزه خدادادیان فرزند حســین به
نشانی کرمانشــاه میدئان غدیر مطهری شرقی جنب بانک ملی طبقه فوقانی لوازم
خانگی مســعودی دفتر وکالت فریبرز انسانی مهر  -2اکرم زنگنه قشالقی فرزند
عباســعلی به نشانی کرمانشــاه بلوار طاقبســتان کوچه  112پالک  -3 -30مریم
شــورابی فرزند شــیر محمد به نشانی کرمانشاه کوچه شــهید همتی پالک -4 -9
صنم رضایی فرزند رضا به نشــانی کرمانشــاه میدان شاهد خ مولوی کوچه قاضی
زاده پالک  -5- -13توران اتابکی فرزند شــمس اله به نشــانی کرمانشــاه بلوار
طاقبســتان خ رفاه مجتمع شــهید مفتــح  -6تاج الملوک خانی طاقوســتانی فرزند
حیدر به نشــانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشــاه شهر کرمانشاه فرهنگیان
فــاز  2ایســتگاه  5خ عصر انقالب کوی تامین اجتماعــی مجتمع نیک  3واحد -13
 -7شــاه بانو رضایی مهدی ابادی فرزند علی رضا به نشــانی کرمانشاه کوچه ثبت
بــرج مهرگان طبقه ســوم منزل رضایی  -8عالم نیکورزم فرزند محمد به نشــانی
اســتان کرمانشاه شهرستان کرمانشــاه شهر کرمانشــاه  20حافظیه متری اخر پ
 218ســوپر مارکــت کــوروش  -9ظریفه حســین پور فرزند حســین به نشــانی
کرمانشــاه مسکن ایســتگاه طالقانی کوی شــهید اشــرفی اصفهانی پالک  2فرعی
 -10 - 2توران عباســوند به نشــانی مجهول المکان  -11ســارا محمدی فرزند
رحیم به نشــانی اســتان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شــهر کرمانشاه کیهانشهر
میدان دوم روبروی مسجد امیرالمومنین پالک  -12 -45بتول راد ناصر فرزند
غالمحسین به نشانی کرمانشاه الهیه شهرک شهید نجفی کوی  17پالک -13 -14
توران عباســوند فرزند ولی به نشــانی کرمانشاه فرهنگیان فاز یک بلوار فهمیده
جنوبی مجتمع ســپاه بلوک  25واحد  -14- -7ریحان ســیل گبری فرزند عینعلی
به نشــانی کرمانشــاه الهیه خ طالقانی جاده کهریز جنب مدرسه نور  -15-منیجه
مجیدی پلنگ ابادی فرزند علی به نشــانی کرمانشــاه کارمندان کوی عصر انقالب
کوچه مرداد پالک  7سمت راست  -16-نی پری پاشائی فرزند سلیمان به نشانی
کرمانشــاه بلوار طاقبســتان کوچــه  132روبروی فرعی  4پــالک -17 - 1+78
مرضیه اشــتریان فرزند اسد به نشانی کرمانشاه خ کسری بلوار باغچه بان گلهای
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پنجره

انتصابات در سازمان IT
و گمانهزنیها درباره رییس سازمان

محمد جواد آذری جهرمی طی حکمی ،مهدی
محمدی را به عنوان عضو هیات عامل س���ازمان
فناوری اطالعات ایران منصوب کرد.
فناوران -براس���اس اعالم س���ازمان فناوری
اطالعات ایران ،مهدی محمدی عضو هيات علمي
دانشگاه تهران است و دكتري مديريت تكنولوژي
از دانش���گاه عالمه طباطبايي دارد .ریاست مرکز
های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه
پژوهش
کننده
تهران ،ریاس���ت کميته علمي و هماهنگ
تدوين گزارش بينالمللي سياس���تگذاري علم،
فناوري و نوآوري ايران ب���ا همکاري کنفرانس
توسعه و تجارت سازمان ملل و عضویت در کميته
علمي پروژه مشترک اتحاديه اروپا در زمينه تبادل
تجربيات سياستگذاري علم و فناوري و نوآوري
در کشورهاي حاش���يه درياي مديترانه از جمله
شود.
سوابق وی محسوب می
مدیر کل ن���وآوری و تجاری س���ازی مرکز
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،دبیری کمیته
سازی اکوسیستم اس���تارتاپی کشور در
متنوع
معاونت علمی و فناوری ریاس���ت جمهوری و
ریاست دبيرخانه پيمايش نوآوري ملي در معاونت
علمي و فناوري رياست جمهوري از دیگر سوابق
اجرایی مهدی محمدی محسوب میشود.
همچنین این خبر از کنار رفتن احمد طباطبایی
از هیات عامل سازمان فناوری اطالعات حکایت
دارد.
طباطبایی سرپرس���تی پایگاه بسیج سازمان
فناوری اطالعات ،جانشینی شورای فرهنگی این
سازمان و هچنین ریاست شعبه بدوی شماره 4
رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمانهای تابعه
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را برعهده دارد.
این در حالی اس���ت که همه منتظر اعالم نام
رییس جدید و جوان س���ازمان فناوری اطالعات
هستند .محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات یازده���م مهرماه اعالم کرد
که به دلیل بازنشستگی رسول سراییان ،رییس
جدید و البته جوانی را برای جانشینی وی انتخاب
کرده است.
به نظر میرسد امیر ناظمی عضو فعلی هیات
عامل سازمان فناوری اطالعات ،جدیترین گزینه
جانشینی سراییان باشد .براساس اساسنامه ،رییس
شود و
سازمان ،رییس هیات عامل نیز محسوب می
احتماال از آنجا که ناظمی عضو غیر موظف هیات
عامل است ،اعالم نام او به عنوان رییس جدید ،تا
زمان برگزاری مجمع سازمان فناوری اطالعات به
تاخیر افتاده است.

 2پالک  -18 - 17سعیده اکبری فرزند عزیز علی به نشانی کرمانشاه خ منزه
کوچــه حاتمــی  2پالک  -19 -4بصریه ســلطانی فرزند محمد مراد به نشــانی
کرمانشاه سه راه مسکن کوچه پمپ بنزین پالک  -20 - 12طاهره پاک فرزند
باسم به نشانی کرمالنشاه مسکن خیابان نسترن کوچه ششم پالک -21 -12
همدم رضاپور فرزند غالم به نشــانی کرمانشــاه بلوار طاقبســتان کوچه 118
تقاطع  24متری پالک  -22 -57قمر بانو خزایی به نشــانی کرمانشــاه میدان
غدیر مطهری شــرقی جنب بانک ملی طبقه فوقانی لوازم خانگی مسعودی دفتر
وکالــت اقای فریبرز انســانی مهر  -23امراله رئیســی فرزنــد محمد تقی به
نشــانی کرمانشاه فرهنگیان فاز یک بلوار فهمیده مجتمع سپاه بلوک  25واحد
 -24- 7مهین نوری زینالنی فرزند نور به نشانی کرمانشاه شهرک فدک فاز 2
بلوک  10خیابان  193خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه با بررسی
جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعنت از خداوند
متعال و تکیه بر شــرف و وجدان بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه در خصــوص دعوای رویا خزاعی فرزند محبعلی بطرفیت خواندگان
 -1طاهره پاک  -2سارا محمدی  -3عالم نیکو رزم  -4صنم رضایی  -5اکرم
زنگنه قشــالقی  -6تورتان عباسوند فرزند ولی  -7توران راد ناصر  -8مریم
شــورابی  -9همدم رضاپور  -10امراله رئیسی  - 11مرضیه اشتریان -12
منیجــه محمدی پلنــگ ابادی  -13مهین نــوری زینالنی  -14تــاج ملوک خانی
طاقوســانی  -15ریحان سیل گبری  -16بصریه سلطانی  -17قمر بانو خزایی
 -18ظریفه حسین پور  -19توران اتابکی  -20توران عباسوند  -21سعیده
اکبــری  -22فائــزه خدادادیان  -23شــهربانو رضایی  -24نی پری پاشــایی
بخواسته تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره  93-605مورخه دادگاه با
 93/12/13شعبه  107کیفری  2دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات از
توجه به مفاد دادخواســت خواهان و مستندات ان استشهادیه محلی تنظیمی
توســط خواهان مودای گواهی گواهان نتیجه استعالمات بعمل امده عدم ارائه
هر گونه دفاع موثری از ناحیه خواندگان و سایر قرائن و امارات موجود دعوای
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد  11-10-9-8از قانون نحوه
اجــرای محکومیتهای مالی مصوب  1393حکم به تقســیط محکــوم به موضوع
دادنامه موصوف در خصوص هر یک از خواندگان به نسبت سهام انان با پیش
قسط یک پنجم محکوم به هر یک از انان و مابقی اقساط طی بیست و چهار ماه
به نســبت سهم هز یک تا اســهالک کامل ان صادر و اعالم میدارد رای صادره
نسبت به خواندگان ردیف 22-21-20-19-18-17-16-13-12-8-7
غیابــی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در این دادگاه
و پس از ان ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر ونســبت بــه مابقی خواندگان
حضــوری و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدید نظر در محکام
تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 1409
شعبه  107دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
دادنامه
پرونــده کالســه  9609988321400322شــعبه  112دادگاه
کیفــری دو شــهر کرمانشــاه  112جزایــی ســابق تصمیــم نهایــی شــماره
 9709978313500660شــاکی اقای حسینعلی حقی فرزند هادی با وکالت
اقای محمد رضا بهرامی فرزند نجاتعلی به نشانی کرمانشاه کارمندان ایستگاه
 8کــوی شــهیدان حدادیان پالک  21متهم اقای میالد کرمــی فرزند مجتبی به
نشانی کرمانشاه کرمانشاه شهرک دادگستری خ مالصدرا روبروی سوپر مارکت
رنجبر اتهام ها  -1تخریب عمدی  -2ایراد صدمه بدنی عمدی دادگاه با بررسی
اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از حضرت حق
تعالی مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه به مفاد کیفرخواســت شماره
 9610438315108752صــادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه
اقــای میالد کرمی فرزند مجتبی متهم اســت به  -1ایــراد صدمه بدنی عمدی
 -2تخریب عمدی با توجه به شــکایت شــاکی شــهادت شــهود گواهی پزشکی
قانونی متواری بودن متهم موصوف و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده
وقوع پرونده از سوی مشارالیه محرز و مسلم است فلذا دادگاه ضمن انطباق
عمل وی با مواد  714-709-593-488-449-448قانون مجازات اسالمی
مصــوب  1392و مــاده  677از قانــون تعزیرات مصوب ســال  1375دادگاه
نامبــرده را از حیث جنبه خصوصی اتهام ردیف اول و بابت کبودی پل بینی به
پرداخت ســه هزارم دیه کامل و  -2بابت کبودی پلــک فوقانی و تحتاتی چپ
به پرداخت دو فقره ســه هزارم دیه کامل و بابت خون ریزی تحت ملتحمه ای
متوســط چشم چپ به پرداخت ســه دهم یک درصد دیه کامل  -4بابت تورم
پــالک فوقانی چپ به پرداخت ریع یک درصد دیه کامل  -5بابت جرح حارصه
زانــوی چپ به پرداخــت نیم درصد دیه کامل  -6بابت کبودی پهلوی راســت
به پرداخت یک و نیم هزارو دیه کامل  -7بابت شکســتگی استخوان بینی به
پرداخت یک صدم دیه کامل در حق شــاکی ظرف مدت یکســال از تاریخ ایراد
صدمــه محکــوم و اعالم میــدارد از حیث جنبه عمومی بزه ایــارد صدمه بدنی
عمــدی نیز وی را به تحمل دو ســال حبس تعزیری محکــوم و اعالم میدارد از
حیث اتهام ردیف دوم وی را به تحمل ســه سال حبس تعزیری محکوم و اعالم
میدارد در راستای اعمال ماده  134از قانون مجازات اسالمی که فقط مجازات
اشــد قابلیت اجرا دارد و اگر مجازات اشــد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد
یا تبدیل یا غیر قابل اجرا گردد مجازات اشــد بعدی میبایســت اجرا شود رای
صادره غیابی محســوب و ظرف مــدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در
این شعبه و پس از ان ظرف  20روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید
نظر استان کرمانشاه میباشد 1389
رئیس شعبه  112دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

