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خبر جدید درباره سهام عدالت اموات
از هفته نخس��ت تیرماه ش��رایط و جزئیات نحوه 
انتق��ال س��هام عدال��ت متوفی��ان ب��ه وراث قانونی و 
چگونگی ثبت شماره شبای آنان به منظور برخورداری 

از سود اطالع رسانی می شود.
از 20 فروردین ماه سال 96 تا به امروز این امکان 
در س��امانه س��هام عدال��ت فراهم گردیده اس��ت که 
مش��موالن با ورود به این سامانه و درج شماره شبای 
حس��اب بانکی خود از سود سال مالی 95 شرکت های 
سرمایه پذیر برخوردار شوند. بر این اساس در این مدت 
بیش از 42میلیون نفر از مش��موالن به س��امانه سهام 
عدال��ت مراجعه و خدمت دریافت نموده اند که در این 
میان حدود 38 میلیون و 800 هزار نفر تاکنون س��ود 
س��هام عدالت خود را به طور کامل دریافت کرده اند و 
س��ود اختصاص یافته به این دسته از مشموالن مبلغ 

حدود 3 هزار و 200میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که همه مشموالنی که تا ششم 
اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به ثبت شماره شبای خود 
در س��امانه سهام عدالت کرده اند سود خود را به صورت 

کامل دریافت و تسویه حساب نموده اند. تسنیم 
 

فروش ویژه محصوالت گروه خودروسازي 
سایپا به مناسبت عيد سعيد فطر

گروه خودروس��ازي س��ایپا به مناسبت عید سعید 
فطر و در راستاي افزایش رضایت مندي مشتریان اقدام 
به فروش فوري با قیمت قطعي محصوالت کرده است.

در ای��ن طرح ف��روش خودروهاي آری��و، چانگان 
Cs35 و تیب��ا2 ب��ه صورت تحویل ف��وري و با قیمت 
قطعي آغاز خواهد شد و محصوالت عرضه شده در این 
طرح با تخفیف ویژه و تسهیالت با بازپرداخت مناسب 

و بدون ضامن به فروش مي رسند.

اخبار

صادرات قير فقط با مجوز وزارت نفت
صادرات هر نوع قیر از دیروز فقط با مجوز وزارت نفت انجام شده و به گفته 
فعاالن این حوزه با اجرای این مصوبه، از رانت و سوداگری در بازار صادراتی قیر 

ایران جلوگیری می شود.
مجید اعظمی مدیرعامل شرکت صادرکننده قیر کشور با اعالم این خبر افزود: 

پس از انتش��ار اخباری درباره صادرات قیرهای بی کیفیت بانام ونش��ان تجاری قیر 
ایرانی، با مصوبه هیئت دولت صادرات قیر از 2۱ خرداد امسال صرفا با مجوز وزارت نفت 

انجام خواهد شد. بر این اساس صادرات هرگونه قیر )به جز قیرمعدنی و قیرصادراتی از محل 
ورود موقت( منوط به موافقت وزارت نفت است.

اعظمی گفت: تا پیش از این قیرحاصل از مواد اولیه بی کیفیت عراق وارد کشور می شد 
و پس از بس��ته بندی بانام قیر ایرانی به بازارهای هدف صادر می ش��د که این مسئله باعث 

لطمه زدن به برند قیر ایرانی شده بود.  صداوسیما

ینگ  وی ر ر
فروش الستيک ارزان تر از بازار

موضوع بررسی و تعیین فرمول محاسبه حمل بار براساس تن کیلومتر نیز در حال 
بررسی است و به زودی پس از دستیابی به دستورالعمل نهایی، ابالغ خواهد شد.

عبدالهاش��م حسن نیا رئیس س��ازمان راهداری درخصوص رفع مشکل گرانی و 
احتکار الستیک کامیون تأکید کرد: پس از مذاکره با وزارت صنعت معدن و تجارت، 

قرار شده در پایانه های بار، فضایی به صورت رایگان برای فروش مستقیم و بدون واسطه 
الستیک به کامیون داران اختصاص یابد تا الستیک با نرخ مصوب و کمتر از قیمت بازار به 

330 هزار دستگاه خودروی سنگین باری و ۷0 هزار دستگاه ناوگان مسافری به فروش برسد.
وی گفت: با پیگیری کارگروه بررس��ی مشکالت کامیون داران و رسیدگی به مطالبات 
آنها، اعتراضات رانندگان کامیون به طور کامل به پایان رس��یده و جابه جایی بار آغاز شده 
است. بخش مهمی از مشکالت مربوط به شکایت رانندگان از شرکت های حمل و نقل است، 

در حوزه دریافت بار از صاحب کاال و واگذاری آن به راننده شفافیتی وجود ندارد.  مهر

یل  گاردر
اعالم ليست کاالهای وارداتی با ارز صادرات به زودی 
رئیس سازمان توس��عه تجارت اعالم کرد: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند 
ارز حاص��ل از ص��ادرات را ب��رای واردات به فعاالن این بخ��ش اختصاص دهند، 

لیستی تهیه شده که به زودی اعالم می شود.
مجتبی خس��روتاج درباره وضعی��ت واردات و صادرات کش��ور پس از ابالغ 

مصوبه ه��ای مربوط به نرخ ارز پرداخت و گفت: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند 
نس��بت به واردات کاالها با واردکنندگان وارد مذاکره ش��وند، لیس��تی تهیه شده که 

منتظر تایید و تصویب معاون اول ریاس��ت جمهوری است. وی اظهار کرد: پس از تایید، 
کاالهای مورد اشاره در این لیست به زودی اعالم خواهد شد.

معاون وزیر صنعت درباره ارایه 20 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خارج از سامانه 
نیم��ا به واردکنندگان گف��ت: اظهارنامه صادراتی ارزش دار می ش��ود؛ ضمن اینکه نرخ این 

اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود.  مهر

تجارت 

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

پ��س از ب��ازار دالر؛ ط��ال و  مس��کن و خودرو حاال نوبت بــــازار روز
ب��ه رخنه گران��ی در بازار میوه اس��ت. میوه ای که 
ظرفی��ت تولید آن در کش��ور بی بدیل اس��ت و در 
تولیدات برخی از محصوالت آن، کشور ایران رتبه 

برتر را نه تنها در خاورمیانه که در جهان دارد.
براس��اس یافته های مؤسس��ه پژوه��ش اقتصاد 
کشاورزی، ایران در تولید برخی محصوالت باغی رتبه 
اول و در بین ۱0 کشور عمده در جهان است و سرانه 
تولید میوه در کش��ور 200 کیلوگرم است، در حالی  

که سرانه تولید میوه در دنیا 85 کیلوگرم است.
جایگاه قابل توجه ای��ران در تولید محصوالت 
باغبانی در س��طح دنیا به حدی مطلوب اس��ت که 
این کش��ور در زمینه برخی از محصوالت رتبه اول 
و به طور کلی در بین ۱0 کش��ور عمده تولیدکننده 
محصوالت باغی در جهان اس��ت. براساس اطالعات 
منتش��ر ش��ده؛ در حال حاضر ایران از حیات تولید 
پسته، زعفران و انار در جهان دارای مقام اول بوده و 
درخصوص تولید سایر محصوالت باغی نظیر خرما، 
زردآلو، گردو، بادام، انجیر، فندق، س��یب، مرکبات، 
انگور، هلو، ش��لیل و شفتالو رتبه دوم تا دهم جهان 
را داراست ضمن اینکه برخی از محصوالت باغبانی 
کش��ور مانند پس��ته، زعفران، زرش��ک، انار و حتی 
برخی از گیاه��ان داروی��ی دارای ارزش اقتصادی، 

صادراتی و ارزآوری باالیی هستند. 
ب��ا وجود چنی��ن ظرفیت های قاب��ل توجه در 
ای��ران چند صباحی اس��ت که قیمت ان��واع میوه 
در کش��ور سر به فلک گذاش��ته و این مهم در روز 

گذشته به اوج خود رسید و برخالف آنکه متولیان 
مدع��ی بودند نرخ تورم اریبهش��ت ماه 8 درصد اما 
گویی تورم 30 درصدی که کارشناس��ان از آن دم 

می زدند حال در بازار میوه به بار نشسته است.

قيمت روز
طب��ق نرخ نامه قیم��ت انواع میوه، س��بزی و 
صیفی را از روزگذش��ته 2۱ تا 2۷ خردادماه بدین 
ترتیب اس��ت: قیمت هر کیلوگرم گیالس بین ۱2 
تا 25 هزار تومان، آلبالو خارجی بین 8 تا ۱2 هزار 
تومان، توت فرنگی کرج بین 6 تا ۱۷ هزار تومان، 
توت فرنگی گرگان بین 4 تا ۱0 هزار تومان، زردآلو 
فلک��ه ای بین 8 تا ۱3 هزار توم��ان، زردآلو بادامی 
بین 4 تا 8 هزار تومان، زردآلو ش��کرپاره بین 2 تا 
۷ ه��زار تومان، گالبی جنگل��ی بین 5 تا ۱2 هزار 
تومان، گوجه سبز بین ۱500 تا ۱0 هزار تومان و 

هلو بین 2 تا ۷ هزار تومان است.
 همچنین قیمت ه��ر کیلو کیوی بین ۱500 
تا 6 هزار تومان، پرتقال رس��می ش��مال بین 2 تا 
3500 تومان، پرتقال تامس��ون بی��ن 3 تا 6 هزار 
توم��ان، س��یب لبنانی زرد بی��ن ۱500 تا 6 هزار 
تومان، س��یب قرمز بین ۱500 ت��ا 4 هزار تومان، 
انگور یاقوتی بی��ن 5 تا ۱۱ هزار تومان، لیموترش 
ری��ز بین ۷ تا ۱3 هزار تومان و لیموترش س��نگی 

بین ۱0 تا ۱6 هزار تومان به فروش می رسد.
 قیمت ه��ر کیلوگ��رم م��وز 5500 تا۷500 
توم��ان، انبه بی��ن ۱0 تا ۱8 ه��زار تومان، نارگیل 
)25 عددی( بی��ن 30 تا ۷0 هزار تومان و آناناس 

کارتنی بین 80 تا ۱20 هزارتومان است.

 همچنین نرخ هر کیلوگرم خربزه، ملون و طالبی 
شاه پسند ۱500 تا 4 هزار تومان، دستنبو بین 800 تا 
2500 تومان، طالبی بین یک هزار تا 4 هزار تومان و 
هندوانه بین یک هزار تا 2300 تومان عرضه می شود.

دالالن و اعتصاب کاميون دار علل گرانی
صن��ف  اتحادی��ه  رئی��س  زمین��ه  ای��ن  در 
فروش��ندگان میوه و س��بزی ته��ران، علل اصلی 
گرانی میوه و صیفی در بازار را ارایه نکردن فاکتور 
و خالص فروش��ی توس��ط بارفروش��ان، سودجویی 
واس��طه گران، نب��ود تع��ادل در عرض��ه و تقاضا و 

اعتصاب کامیون داران عنوان کرد.
اسداهلل کارگر با بیان اینکه نوسان قیمت میوه 
و صیفی ارتباط چندانی به خرده فروش��ی ها ندارد 
می گوی��د: به دلیل حضور دالالن و قانونمند نبودن 
خرید میوه و صیفی در مبدا و ارایه نشدن فاکتور و 
خالص فروشی توسط برخی از بارفروشان قیمت این 

محصوالت در مقصد با افزایش روبه رو می شود.
به گفته وی طبق قانون باید بارفروش��ان میوه و 
س��بزی و صیفی را خالص فروشی و با فاکتور عرضه 
کنند این درحالیس��ت که اکنون بیش از 40 درصد 
بارفروش��ان فاکتور برای فروش میوه، س��بزی ارایه 
نمی کنند که همین بی قانونی منجر به تنش اعضای 
صنف فروشندگان میوه و سبزی با سازمان تعزیرات 
حکومتی در قیمت گذاری و عرضه محصول می شود 
ضمن اینکه اعتصاب اخیر کامیون داران نیز در افزایش 

قیمت محصوالت مذکور بی تاثیر نبوده است.
کارگر بر این باور اس��ت که صنف فروشندگان 
میوه و سبزی پس از خرید از بارفروشان می توانند 

با 35 درصد افزایش نرخ میوه، سبزی و صیفی را به 
دست مصرف کنندگان برسانند البته این 35 درصد 
هزینه های کارگری، حمل و نقل و س��ود فروش��نده 
را ش��امل می ش��ود. به اعتقاد فعاالن و کارشناسان 
ای��ن حوزه ب��ا توجه ب��ه مزیت نس��بی زیر بخش 
باغبان��ی در زمینه افزایش تولیدات داخلی، ارتقای 
ضری��ب امنیت غذایی و افزایش صادرات غیرنفتی؛ 
برنامه ریزی در جهت اس��تفاده بهینه از این اراضی 
از طریق اختصاصی آنها به کشت محصوالت باغی 
مثمر، می تواند عالوه بر مزایای اقتصادی و تغذیه ای 
یاد شده، سبب جلوگیری از تخریب اراضی، کنترل 
روند فرسایشی خاک، حفظ اراضی، ایجاد اشتغالی، 

جلوگیری از مهاجرت و احیای این اراضی شود.
براساس آمارها، ساالنه بیش از ۱20 میلیون تن 
انواع محصوالت کش��اورزی و از این میزان نزدیک 
20 میلی��ون تن محصوالت باغی در کش��ور تولید 
می ش��ود که طبق سیاست وزارت جهادکشاورزی 
ب��رای حمایت از تولید داخل��ی، واردات انواع میوه 
بج��ز نارگی��ل، آناناس، انبه و موز از س��ال ۱390 
ممنوع اس��ت.همچنین گمرک جمهوری اسالمی 
ایران سیزدهم اس��فندماه پارسال در بخشنامه ای، 
میوه های »منگوس��تین« و »پاپایا« را از فهرست 
ممنوعی��ت خارج ک��رد اما چند روز بع��د به طور 

مجدد ممنوعیت واردات آنها برقرار شد.

ینه معیشت مردم  شیب صعودی هز
روند قیمتی ۱۲ ماه اخیر ۲۴ قلم کاالی عمده معیشت خانوار نشان می دهد، به دلیل 
تحوالت قیمت ارز، نوسان اقتصادی و نگرانی از آینده به افزایش قیمت ها را دامن زده 

است و قیمت ها هر روز تغییر می کند.
بررسی قیمت ۲۴ قلم کاالی خوراکی مورد نیاز خانوار که سهم بیشتری از سبد کاالی 
خانوار دارد، نشان می دهد ۱8 قلم کاال از اردیبهشت سال 96 تا اردبیهشت سال 97 تغییر 
و افزایش محسوسی داشته است. در میان اقالم خوراکی، تخم مرغ ماشینی در یک سال 
با 55.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته داشته است. پس از آن 
برنج خارجی درجه یک با 37.۲ درصد، موز 36.8 درصد و گوشت گوسفند با ۲۲ درصد در 

رتبه های بیشترین افزایش قیمت در یک سال اخیر قرار می گیرند.
تخم مرغ ماشینی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت دچار نوسان قیمتی شدیدی بود، به 
طوری که قیمت آن در برخی ماه ها از قیمت مرغ پیشی گرفت و همچنان سطح اختالف خود 
را حذف کرده است. با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار افزایش قیمت نهاده ها دامی و 
طیور، زمزمه افزایش این دو قلم کاال را دامن زده است و احتماال در آینده نزدیک شاهد 

افزایش قیمت این محصوالت باشیم.
در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری قیمت برنج ایرانی شیب مالیمی داشته و 
روند ثبات خود را حفظ کرده است، اما برنج خارجی در شش ماه اخیر سیر صعودی این کاالی 

خارجی شروع شده و معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد داشت.

نمای نزدیک بررسی سیاست روز از گرانی بازار میوه؛

میوه تورم به بار نشست

آگهى مفقودى
 EQ425164 اصــل ســند كمپانى خــودرو كاميون كشــنده سيســتم دانــگ فنگ تيــپ
مدل 2007 به رنگ ســفيد شــيرى معمولى به شــماره موتور 69177837 و شــماره شاســى 
573009416 به شــماره پالك 351ع32- ايــران 98 بنام حجت اله احمدى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

برگ سبز سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1385 رنگ سفيد روغنى به 
شماره موتور 1708752 و شماره شاسى s1412285954413 نام مالك امير على ولى الهى 

به شماره پالك 41-698م56 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ســند مالكيت موتور سيكلت سيســتم آذرخش تيپ كدسانى CG125 مدل 1386 رنگ 
آبى شــماره موتور 00456 شــماره شاســى B5125A8605392 نام مالك حســين آجرلو به 

شماره پالك 541-81685 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اينجانــب مرتضــى عبــدى مالــك خــودروى پــژو تيــپ PARSTU5 بــه شــماره انتظامى 
41-658م92 مــدل 1393 شــماره بدنــه NAAN11FC9EK685357 و شــماره موتــور 
139B0065095 بــه علت فقدان اســناد ســازمان فــروش ايران خودرو تقاضاى رونوشــت 
(المثنى) ســند كمپانى مذكور را نموده اســت لذا چنانچه هر شــخص ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

اصل سند مالكيت (برگ سبز) خودروى پژو 206 به شماره انتظامى 91-184س38 و به 
شماره شاســى NAAP03EE6GJ800318 و شماره موتور 165A0034916 به نام شهرام 

يزدانى عربلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

آگهى فقدان سند مالكيت
با عنايت به اينكه آقاى محمد صادق قلخانى با ارائه دو برگ استشهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود شدن 
ســند مالكيت به علت جابجايى اثاث البيت كه ســند مالكيت ششــدانگ پالك 281 فرعى از 37 اصلى بخش 5 
تويســركان ذيل ثبت 29454 صفحه 40 و دفتر 42 بشــماره چاپى 383708 به نامش صادر و تسليم گرديده 
تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را نموده اند لذا مراتب در اجرا و ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى 
تا چنانچه هركس نسبت به پالك مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقا به آن اشاره اى نشده و مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله تســليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت المثنى ســند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســليم خواهد كرد. طبق خالصه معامله ى شماره 
108395 مورخه 78/4/19 در قبال مبلغ 278/900/000 ريال در رهن بانك كشــاورزى شــعبه تويسركان 
ميباشد و طبق نامه ى شماره 7/243/81 مورخه 81/5/28 اجراى احكام دادگسترى تويسركان در قبال مبلغ 

چهل و پنج ميليون ريال بازداشت ميباشد. م الف/100
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان

دادنامه
پرونده كالســه 9509982322300202 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر 
استان سمنان تصميم نهايى شــماره 9709972316000008 ، تجديدنظر 
خواه: آقاى ياســر مومنيان فرزند ناصر به نشــانى اســتان سمنان شهرستان 
مهدى شــهر شهر مهدى شهر خ 17 شــهريور 13 واحدى پالك 36، تجديدنظر 
خوانــده: آقــاى جواد آقاپــور فرزند فرمان به نشــانى فعال مجهــول المكان ، 
موضــوع: تجديدنظر خواهى از دادنامه شــماره 9709972321400028-
1397/1/22 صادره از شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان مهديشهر 
، گردشــكار: به تاريخ 1397/3/21 در وقت فوق العاده جلســه شعبه دهم 
دادگاه تجديدنظر اســتان ســمنان بتصدى امضاء كننده  ذيل تشــكيل است 
پرونده كالســه فــوق تحت نظر قــرار دارد مالحظه مى گــردد در اين پرونده 
متهم آقاى جواد آقاپور فرزند فرمان به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول 
موضوع شكايت آقاى ياسر مومنيان فرزند ناصر تحت تعقيب قرار گرفته و به 
موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب شهرستان مهديشهر 
براى ايشــان تقاضاى كيفر گرديده است با ارســال پرونده به دادگاه كيفرى 
دو شهرســتان مهديشــهر و ارجــاع آن بــه شــعبه 101 آن دادگاه در نهايت 
شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره 9709972321400028 مورخ 
1397/1/22 حكم به برائت متهم از اتهامات انتســابى صادر نموده اســت 
راى صــادره از ناحيه شــاكى در مهلــت قانونى مورد تجديدنظــر خواهى قرار 
گرفته و پرونده جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع گرديده است دادگاه پس 
از تهيه گزارش جامع از پرونده و قرائت آن در جلسه و با بررسى جامع اوراق 
و مندرجات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شــرح ذيل اقدام به صدور 
راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص تجديدنظر خواهى آقاى ياسر مومنيان 
فرزند ناصر نســبت بــه دادنامــه شــماره 9709972321400028 مورخ 
1397/1/22 اصدارى از شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان مهديشهر 
كه به موجب آن تجديدنظر خوانده آقاى جواد آقاپور فرزند فرمان از اتهامات 
جعــل امضاء منتســب به تجديدنظر خواه ذيل يك فقره ســند عــادى (مبايعه 
نامه شــماره 50766) به عنوان فروشنده يك واحد آپارتمان به شماره پالك 
2850/788 و اســتفاده از سند مجعول مارالذكر برائت حاصل نموده است 
دادگاه بــا توجه به محتويات پرونده و مفاد اليحــه تجديدنظر خواهى ، نظر به 
اينكه حســب اوراق و مندرجات پرونده و داليل منعكس در راى بزه منتسبه 
محرز نبوده و ايراد و اعتراض موجه و موثرى كه موجبات نقض و بى اعتبارى 
دادنامــه معترض عنــه را فراهم آورد و منطبق با شــقوق مــاده 434 قانون 
آييــن دادرســى كيفرى مصوب 1392 باشــد ابراز و اقامه نشــده و از حيث 
رعايت تشــريفات دادرســى و مبانى اســتنباط ، فاقد اشــكال مى باشد ، لذا 
بــا رد اعتراض ، به اســتناد بنــد الف ماده 455 قانــون صدرالذكر ، دادنامه 

تجديدنظر خواسته را تاييد و استوار مى نمايد راى صادره قطعى است. 
مستشاران شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – محمد طاهر 
نجفى ، روح اله اسماعيليان

دادنامه
پرونده كالســه 9509982313200793 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو 
شهرســتان سمنان تصميم نهايى شــماره 9709972311400080 ، متهم: 
آقاى على اكبرى ســاربانقلى فرزند محمد به نشــانى تهــران خيابان ايرانمهر 
خيابان شهرســتانى پالك 117 كدپستى 1713715741 ، اتهام: حمل و نگه 
دارى كاالى قاچــاق ، گردشــكار: به تاريــخ 1397/2/4 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان بتصدى امضاء كننده 
ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار ردارد مالحظه مى گردد 
در ايــن پرونده به موجب كيفرخواســت شــماره 9610432312703967 
مورخ 1396/12/4 صادره از دادســراى عمومى وانقالب ســمنان براى آقاى 
على اكبرى ســاربانقلى به اتهــام حمل و نگهدارى كاالى قاچاق (شــامل انواع 
قرص به ارزش 628463325 ريال) تقاضاى كيفر شده است پرونده جهت 
رســيدگى به شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو ســمنان ارجاع و جلسه رسيدگى 
در وقت مقرر بدون حضور نماينده دادســتان و متهم تشــكيل شــده اســت 
النهايــه دادگاه با بررســى جامــع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را 
اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و تكيه بر شــرف و وجدان بشــرح ذيل 
مبادرت بصــدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در اين پرونده آقاى على اكبرى 
ســاربانقلى فرزند محمد متولــد 1365/12/23 تبعه ايران به شــماره ملى 
0083018522 فاقــد مشــخصات بيشــتر و آزاد بدون تاميــن بجهت عدم 
حضور در مراحل تحقيق و رســيدگى متهم اســت به حمــل و نگهدارى كاالى 
قاچــاق (شــامل انواع قــرص و مكمل تغذيــه اى بشــرح اوراق 32و33و34 
پرونده بــه ارزش مجموعا 628463325 ريال) كه به موجب كيفرخواســت 
شــماره 9610432312703967 مورخ 1396/12/4 صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب سمنان براى وى تقاضاى كيفر شده است بر اساس محتويات 
پرونده در مورخ 1395/6/28 مامورين انتظامى شهرســتان سرخه با كسب 
مجوز قضايى اقدام به توقيف و بازرســى يك دســتگاه كاميــون به رانندگى 
آقاى ســيد مهدى حســينى نموده و كاالى قاچاق موضوع پرونده را در هشت 
كارتن از خودرو كشــف مى شــود راننده از بدو تشــكيل پرونده اعالم كرده 
اســت كه كليه اموال موجود در كاميون من جمله اموال موضوع پرونده را به 
صورت يكجا و با بارنامه و بيجك از باربرى صدرا ترابر به مقصد مشهد تحويل 
گرفته است و قرار بوده اين اموال در مشهد از طريق باربرى تحويل مالكين 
آنها گردد با بررســى هاى بعمل آمده و مدارك ارائه شــده توســط مسئولين 
باربرى صدراترابر ، مشــخص شــده اســت كاالى قاچاق موضــوع پرونده در 
مورخ 1395/6/27 توســط متهم على اكبرى ســاربانقلى و جهت ارســال به 
مشــهد تحويل باربرى شده اســت رسيد اموال ارائه شــده توسط باربرى از 
حيث تعداد كارتن ها با اموال مكشــوفه مطابقــت دارد دادگاه نظر به مراتب 
فوق صورتجلســه كشــف كاالى قاچاق ، نظريه معاونت غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشكى ســمنان مبنى بر اينكه داروها و اقالم پزشكى مكشوفه همگى 
خارجى بوده و قابليت مصرف انسانى ندارد اظهارات راننده خودرو به هويت 
ســيد مهدى حسينى ، بارنامه و بيجك ارائه شده توسط شركت باربرى صدرا 
ترابــر و عدم حضــور و تدارك دفاع از ناحيه متهم ، بزهــكارى وى را محرز و 
مسلم دانسته و مستندا به بند پ ماده 22 و بند الف ماده 27 قانون مابرزه 
بــا قاچاق كاال و ارز مصوب 1392 حكم به محكوميت متهم به تحمل يكســال 
حبــس تعزيرى و پرداخت 3142316625 ريال جزاى نقدى (معادل 5 برابر 
ارزش كاالى قاچــاق) به نفع صندوق دولت صــادر و اعالم مى دارد همچنين 
دادگاه بــا در نظر گرفتن نامه واصله از معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشكى كه حسب آن كاالى مكشوفه قابليت مصرف انسانى ندارد مستندا به 
ماده 215 قانون مجازات اســالمى حكم به معدوم شدن كاالى قاچاق موضوع 
پرونده صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد.
رئيس شعبه 104 كيفرى دو سمنان ، بلوچى

آگهى احضار متهم آقاى محمد لره
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شــما بنا بر مشــاركت در 
ســرقت مســلحانه مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب دماوند به 
كالســه 970228 ثبت و تحت رسيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما 
با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور 

به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/361
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم خانم سيتا حسينى
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شــما بنا بر مشــاركت در 
ســرقت مســلحانه مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب دماوند به 
كالســه 970228 ثبت و تحت رسيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما 
با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور 

به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/354
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محســن شــريعتى داراى شناســنامه شــماره 0076451100 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
276/965/97 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سميرا 
خســروى بشناســنامه 13866 در تاريخ 97/3/9 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محســن شــريعتى به ش ملى 0076451100 همسر متوفى 2- امير ارسالن 
شريعتى به ش ملى 0027761959 پسر متوفى 3- حجت اله خسروى به ش ملى 4071152567 پدر متوفى 
4- شــوكت خســروى به ش ملى 4131339730 مــادر متوفى ، متوفى به غير از نامبــردگان فوق الذكر ورثه  
ديگرى ندارد  و اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضــى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يكماه بــه دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/1512
رئيس شعبه 965 شوراى حل اختالف شهررى

دادنامه
پرونده كالســه 9509982551800144 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709972210600281 ، شــاكى: خانم مرضيه حاجى ميرزابابــا فرزند على با 
وكالت آقاى جمشــيد خان محمدى خاتون آباد فرزند رضا به نشــانى تهران بزرگراه رسالت بعد از دبستان پالك 
1362 متهم:آقاى محمدرضا شــكرى به نشــانى تهران خيابان شريعتى خيابان جوكار پالك 36 طبقه دوم ، اتهام 
ها: 1- اســتفاده از ســند مجعول 2- فروش مال غير 3- جعل (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمدرضا 
شكرى فرزند اسمعلى دائر بر جعل وكالتنامه شماره 98725 مورخ 85/11/18 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
144 تهران و اســتفاده از وكالتنامه مجعول از طريق ارائه آن به دفترخانه اســناد رســمى شماره يك دماوند و 
انتقــال يــك قطعه زمين متعلــق به خانم مرضيه حاجى ميرزا با با از پالك ثبتــى 1005 تفكيكى از 3017 فرعى 
از 71 اصلــى دماونــد واقع در جيالرد دماوند بدون مجوز قانونى به خانم زهــراء دارابى و اكرم نعمتى (توضيح 
اينكه شــاكى مالك دو دانگ مشــاع از شش دانگ ملك مورد شكايت مى باشــد.) موضوع شكايت آقاى جمشيد 
خانمحمدى به وكالت از خانم مرضيه حاجى ميرزا با با بشــرح منعكس در كيفرخواســت صادر شــده از ناحيه ى 
دادســراى دماوند با اين توضيح كه وكيل شــاكى به شــرح شكواييه تقديمى و استماع شــكايت بعمل آمده در 
مرحلــه تحقيقات مقدماتى و اليحه تقديمى درمرحله رســيدگى به اجمال اظهارداشــته موكل وى مالك دو دانگ 
مشاع از ملك ياد شده مى باشد و متهم اقدام به تهيه وكالتنامه مجعول به شماره 98725 مورخ 85/11/18 
دفترخانه شــماره 144 تهران نموده و ســپس با ارائــه وكالتنامه مجعول به دفترخانه شــماره يك دماوند ملك 
متعلق به موكل را بدون مجوز قانونى به غير منتقل نموده اســت و تقاضاى رســيدگى به موضوع را دارد اينك 
دادگاه با نگرش در محتويات پرونده نسبت به شق اول و دوم اتهام متهم نامبرده نظر به اينكه بزه هاى موصوف 
نيز از جرائم تعزيرى درجه پنج مى باشد و مرور زمان تعقيب آن هفت سال از تاريخ  وقوع بزه مى باشد و نظر 
به اينكه از تاريخ وقوع بزه هاى موصوف تا تاريخ طرح شــكايت (95/1/28) بيش از هفت ســال ســپرى گشته 
لكن در اين مدت اقدام به طرح شكايت از ناحيه شاكى نشده است بنا به مراتب بزه هاى موصوف تحت مشمول 
مرور زمان تعقيب واقع و دادگاه با استناد به بند پ ماده 105 قانون مجازات اسالمى و بند ث ماده 13 قانون 
آئين دادرسى كيفرى قرار موقوفى تعقيب موضوع را صادر و اعالم مى نمايد لكن نسبت به شق سوم  اتهام نظر 
به شكايت وكيل شاكى و استماع شكايت بعمل آمده از وى خصوص كم و كيف موضوع شكايت وملحوظ وكالتنامه 
تنظيمى ميان متهم با خانمها زهرا دارابى و اكرم نعمتى و وكالتنامه هاى تنظيمى ميان ايادى بعدى راجع به ملك 
مورد شكايت بشرح مضبوط در پرونده و پاسخ استعالم بعمل آمده از دفترخانه شماره 144 تهران در برگ 73 
پرونده كه حكايت دارد متهم نامبرده به اســتناد وكالتنامه مجعول ملك ياد شده را بر اساس وكالتنامه تنظيمى 
در دفترخانــه شــماره يك دماوند به خانم هــا زهراء دارابى و اكرم نعمتى منتقل نموده اســت و نظر به متوارى 
بودن متهم و عدم حضور در مرحله تحقيقات مقدماتى و رسيدگى عليرغم دعوت از طريق مطبوعات و عدم دفاع 
در قبال اتهام  انتســابى و ســاير قراين و امارات موجود در پرونده بزهكارى متهم به نظر دادگاه محرز و ثابت 
است لذا دادگاه با استناد به ماده يك قانون مجازات انتقال مال غير مصوب سال 1308 ناظر بر ماده يك قانون 
تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــاء ، اختالس و كالهبردارى مصوب ســال 1367 مشاراليه را به تحمل سه سال 
حبــس تعزيرى محكوم مى نمايد نســبت به جزاى نقدى با توجه عدم دسترســى به خريــداران اوليه ملك مورد 
شكايت و مشخص نبودن مال خوذ توسط متهم از خريداران دادگاه با تكليفى مواجه نمى باشد در ضمن رد مال 
نيز با توجه به تنظيم سند قطعى انتقال مطابق پاسخ استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك دماوند در 
برگ 119 پرونده ، مستلزم طرح دعوى حقوقى در محكمه صالح است راى صادر شده  غيابى وظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/357
رئيس شعبه يكصد و يكم دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609988312900070 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (106 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره ، خواهان ها:1- آقاى كاظم گندابى فرزند على جــان 2- خانم بهيه مرادى فرزند 
احمد 3- آقاى ســيد دانيال شــكرالهى فرزند سيد شــهاب الدين 4- آقاى سيد راميار شــكرالهى فرزند سيد 
شــهاب الدين 5- خانم ســيده گالله شــكرالهى فرزند ســيد شــهاب الدين با وكالت آقاى فردين ياورى فرزند 
منت على به نشــانى كرمانشاه خيابان شريعتى مقابل كوچه ثبت جنب قنادى كوثر ساختمان مراديان ط 2 و آقاى 
مســلم ياورى فرزند منتعلى به نشــانى كرمانشــاه روبروى كوچه ثبت جنب قنادى كوثر 6- آقاى ســيد شاهين 
شــكرالهى فرزند ســيد شــهاب الدين با وكالت آقاى فردين ياورى فرزند منت على به نشــانى كرمانشاه خيابان 
شريعتى مقابل كوچه ثبت جنب قنادى كوثر ساختمان مراديان ط 2 و آقاى مسلم ياورى فرزند منتعلى به نشانى 
كرمانشــاه روبروى كوچه ثبت جنب قنادى كوثر و آقاى رحيم عبدالملكى دارائى فرزند خداداد به نشــانى بوكان 
، خواندگان: 1- آقاى ســعيد اسعدى فرزند حسن به نشانى استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه بخش مركزى 
شهرســتان كرمانشــاه ميان دربند كيلومتر 40 جاده كامياران روستاى برنجان منزل صيد على اسعدى 2- آقاى 
هوشــنگ فرنو فرزند عبداله به نشــانى استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه بخش مركزى شهرستان كرمانشاه 
ميان دربند كيلومتر 40 جاده كامياران روستاى برنجان 3- آقاى  آرمان كلوچه فرزند فرج اله به نشانى استان 
كرمانشاه شهرستان كرمانشاه بخش مركزى شهرستان كرمانشاه ميان دربند كيلومتر 40 جاده كامياران روستاى 
ورله ، خواسته ها1- توقيف عمليات اجرايى 2- اثبات مالكيت (مالى) دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده 
ختــم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل اصدار راى مى نمايــد (راى دادگاه) در 
خصوص دادخواســت آقايان كاظم گندابى و سيد دانيال و سيد راميار شكرالهى و خانم ها بهيه مرادى و سيده 
گالله شــكرالهى و ســيد شاهين شكرالهى با وكالت فردين و مســلم ياورى و رحيم عبدالملكى به طرفيت آرمان 
كلوچه و ســعيد اســعدى و هوشــنگ فرنو به خواســته توقيف عمليات اجرايى و اثبات مالكيت در خصوص يك 
دستگاه كاميون كمپرسى بنز به شماره 887ع38 هر چند به نظر دادگاه رسيدگى به دعوى معنونه در صالحيت 
محاكم كيفرى نيســت اما با توجه به تكليف دادگاه تجديدنظر – نظر به اينكه در خصوص كاميون مذكور رايى از 
اين دادگاه صادر نشده است كه به تبع آن عمليات اجرايى به جريان افتاده باشد و متعاقب آن تقاضاى توقيف 
عمليات اجرايى شــود و اثبات مالكيت نيز خارج از صالحيت ذاتى محاكم كيفرى 2 مى باشــد هر چند كه دادگاه 
تجديدنظر اين دادگاه را صالح دانســته اســت لذا مستندا به ماده 197 ق آ د م حكم به رد دعوى خوانها صادر 
ميگــردد راى صادره حضورى و در مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظــر خواهى در محاكم تجديدنظر 

استان كرمانشاه مى باشد. م الف/12/418
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000380/1
بدينوســيله به آقاى كيانــوش قنبرى فرزند غالم ش ش 10 ش ملــى 3933221171 (متعهد) بدهكار 
پرونده شــماره 139604026781000380/1 كالســه 9600433 كه برابر گزارش مامور اداره پســت در 
آدرس متن سند و اعالمى شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر چك شماره 160332-96/5/11 مالير 
بين شما و بانك مهر اقتصاد شعبه مركزى مالير مبلغ 260/000/000 ريال بابت اصل طلب بدهكار مى باشيد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر 
و بكالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج 
و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اينصورت تا بدون انتشار 

آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/216
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

دادنامه
پرونده كالســه 9609988315200274 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى سجاد صفرى فرزند جهانبخش 2- آقاى على محمد صفرى فرزند 
جهان بخش همگى به نشــانى كرمانشــاه 15 مترى احمد واليتى كوى حاج اســماعيل رضائى پالك 29 -3- آقاى 
وحيد صفرى تاالندشــتى فرزند صفدر به نشــانى كرمانشــاه نقليه كمربندى كوى دبيــرى پالك 176- متهمين: 
1- آقاى عرفان مرادى فرزند شــهريار به نشــانى كرمانشاه 2- آقاى يونس مرادى فرزند على حسين به نشانى 
كرمانشــاه خ صابونى 15 مترى احمد واليتى 3- آقاى احمد مرادى به نشــانى كرمانشــاه صابونى 4- آقاى ايوب 
مرادى 5- آقايان شــايان مرادى همگى به نشــانى كرمانشــاه خ صابونى احمد واليتى ، اتهام ها: 1- ايجاد رعب 
و وحشــت 2- ضرب و جرح با ايراد صدمه بدنى عمدى 3- قدرت نمايى با ســالح ســرد – برهم زدن نظم هيئت 
سينه زنى (راى دادگاه) در خصوص اتهام 1- يونس مرادى 2- شايان مرادى فرزند شهريار 3- عرفان مرادى 
فرزند شــهريار 4- احمد مرادى فرزند كرم رضا 5- ايوب مرادى همگى داير به مشــاركت در ايراد جرح عمدى 
بــا جســم برنده از حيــث جنبه عمومى قدرت نمايى با ســالح ســرد و اخــالل در نظم عمومى از طريــق جنجال و 
هياهو كيفرخواســت شماره 960390-1396/10/28 صادره از دادســراى عمومى وانقالب كرمانشاه نظر به 
شكايت اوليه وحيد و على محمد صفرى تاالن دشتى اظهارات شهود و مطلعان گواهى پزشكى قانونى صورتجلسه 
ماموران انتظامى گزارش ضابطن و ســاير قرائن و امارات موجود در پرونده توجه به اتهام به ياد شــدگان محرز 
اســت دادگاه با اســتناد به مــواد 614-617-617-618 از قانون تعزيرات مصــوب 1375 و 134 از قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1392 هر يك از ياد شدگان را از بابت مشاركت در ايراد جرح عمدى با جسم برنده به 
تحمل يكســال حبس تعزيرى درجه 6 از بابت قدرت نمايى با ســالح سرد به تحمل دو سال حبس تعزيرى درجه 
6 و هفتاد و چهار ضربه شــالق تعزيرى درجه 6 و از بابت اخالل در نظم عمومى به تحمل يكســال حبس تعزيرى 
درجه 6 و 74 ضربه شــالق تعزيرى درجه 6 محكوم ليكن صرفا مجازات اشــد قابل اجرا اســت و در صورتى كه 
مجازات اشد به يكى از علل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدى اجرا مى گردد 
راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى نزد اين دادگاه و سپس ظرف مدت 

بيست روز قابل اعتراض نزد محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/12/409
رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى مازيار مولوى احدى از ورثه خشــايار مولوى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شده شماره 
4524 مورخ 97/3/8 دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 
1104 فرعــى از 32 اصــى واقــع در بخــش 4 بروجرد صفحه 16 دفتر 48 ثبت 7462 به شــماره چاپى ســند 
151298 بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و بعلت جابجائى مفقود گرديده است 
لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود 
اگر شــخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از 
نشر آگهى بمدت 10 روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى 

سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: بروجرد روستاى خايان .
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

دادنامه
پرونده كالســه 9309988315600247 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره ، شــكات: 1- نماينده دادســتان 2- عليرضا خليفه ســقا فرزند حيدر به نشــانى 
اردبيل خيابان شــريعتى كوچه داشــپيالر كوچه كرامتى ، متهمان: 1- ســيد حســين توكلى 2- سيد محمدرضا 
توكلى همگى به نشانى متوارى ، اتهام ها: 1- كالهبردارى 2- جعل (راى دادگاه) به موجب كيفرخواست صادره 
از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه به شماره 9710438315100243 مورخه 1397/1/18 آقايان سيد 
حســن و ســيد محمدرضا هر دو توكلى متهم هســتند به مشــاركت در كالهبردارى به ميزان يك تن آلومينيوم 
(ظــروف ) به ارزش يكصد ميليون ريال و جعل ســند عادى فيش بانك صادرات موضوع شــكايت آقاى عليرضا 
خليفه ســقاء فرزند حيدر حســب اظهارات شاكى بدين شــرح فردى با تلفن به من كه مدير فروش لوازم خانگى 
و ظرف گفت تلفن شــما از ســايت صنعت و معدن گرفتن خودش سيد حسين توكلى معرفى گفت توليدات شما 
در ســايت ديدم براى من نمونه بفرســتيد در عراق مى فروشــم من به جاى نمونه كاتالوگ فرستادم سه هفته 
بعــد زنــگ زد گفت ده ميليون جنس از نوع قابلمه ، ديگ ، ... بفرســت و در خواســت خريد كاال فكس كرد من 
گفتم تا حواله به دســت من نرســد نمى فرستم حواله در مورخه 92/9/28 روز پنج شنبه ساعت 12/29 ظهر 
به مبلغ ده ميليون فرســتاد من هم ســريع بار به ارزش فوق فرستادم ديدم عينا مثل فيش خودم است شنبه 
رفتم بانك پرســيدم گفتند به حســاب شما پول واريز نشــده است بانك با كرمانشــاه (بانك كرمانشاه) تماس 
گرفت شــعبه 745 در كرمانشــاه وجود ندارد و فيش جعلى بود شــركت وجود خارجى نداشــته در تماس ها دو 
نفر با من تماس داشــتند برادر هســتند از آنها سيد حسن و سيد محمدرضا شــكايت دارم كالهبردارى نموده 
اند متهمان با توجه به مجهول المكان بودن از طريق نشــر آگهى احضار در جلســه رســيدگى حاضر نشده اليحه 
دفاعيه ارايه ننموده اند دادگاه با توجه به اوراق پرونده شكايت شاكى قرائن و امارات موجود ، گزارش پليس 
آگاهى ، تصوير واريز وجه بانك صادرات ، اســتعالم صورت گرفته در خصوص جعلى بودن درخواســت خريد و 
ارسال كاال مهمور به امضاء متهم با قيد شركت بازرگانى سادات غرب ، استعالم صورت گرفته از ثبت شركت ها 
در خصوص عدم ثبت شــركت ســادات غرب با شماره ثبت 239 ، اظهارات شهود تعرفه شده دادسرا، بزهكارى 
متهمان بشــرح فوق محرز اســت مســتند به مواد 2و19و134 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 ماده يك 
قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــاء ، اختالس ، كالهبردارى ماده 536 قانون مجازات اســالمى تعزيرات و 
مواد 406و427 قانون آيين دادرســى كيفرى در خصوص بزه كالهبردارى حكم به محكوميت متهمان هر كدام 
به تحمل 7 ســال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى معادل مال اخذ شــده يكصد ميليون ريال و مشــتركا به 
رد مال تحصيل شده و خصوص بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزيرى محكوم كه در مقام اجرا مجازات اشد 
قابــل اجرا اســت اعالم مى دارد راى صادره غيابى ظرف مهلت بيســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در اين 
شــعبه دادگاه پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد. م الف/431
 رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى موالبخــش باخور داراى شناســنامه 3651442373 به شــرح دادخواســت به كالســه 47/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يوســف باخور بشناسنامه 
3641147514 در تاريخ 96/11/12 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- موالبخش باخور فرزند هان محمد ش ملى 3651442373 پدر متوفى 2- گراناز 
آســوبار فرزند پير محمد ش ملى 3650784221 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبــور را در يــك نوبــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد تا هركســى اعتــراض دارد و يا 
وصيــت نامــه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديــم نمايد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت على رضا آباريان فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 5 مواليد صادره 
از زابل به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200099 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان كشــور مالئى فرزند ابراهيم بشناســنامه 1178 
صــادره از زابل در تاريــخ 1396/12/15 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق فرزند متوفى 2- محمود على لر خالص فرزند رجبعلى به 
ش ش 143 صادره از كرمان فرزند متوفى 3- مرضيه آباريان فرزند محمد به ش ش 3673846442 صادره 
از زابــل فرزند متوفى 4- موســى آباريان فرزند محمد به ش ش 6 صــادره از زابل فرزند متوفى 5- عصمت 
آباريان فرزند محمد به ش ش 8 مواليد صادره از زابل فرزند متوفى 6- محمد آباريان فرزند يكير به ش ش 
82 صادره از زابل همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/676
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان


