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متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / معصومه باسمچى مالك / قسمتى از مشاع از 6 
دانگ مشاع پالك ثبتى 9/670 واقع در قريه رودهن به نشانى رودهن موضوع 
سند / اسناد مالكيت شــماره 19041 صادره به تاريخ 1349/5/19متقاضى 
تعيين بستر و حريم / نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم 
و حسب اعالم امور آب ... بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم 
منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا 
از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود 
ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب -) 
نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد.  

تاريخ انتشار نوبت اول:97/4/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/27
 اداره امور آب تهران

آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760324001000118 مورخ 97/1/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سبزعلى غالمى فرزند حيدر صادره از بوشهر را نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين كشاورزى به مساحت 52842/04 مترمربع در قسمتى از پالك 899 واقع در قريه كره بند 
گناوه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك  ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/4/12 –تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/27- م الف/318
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــى تحديد حــدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390

با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 41- فرعى قسمتى از پالك 7 فرعى از 
پالك1598- اصلى واقع در زانيان به نام آقاى ايمان روستائى چمكاكائى فرزندعلى در جريان ثبت مى باشد، 
اينك بنا به درخواســت مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- 
قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 
97/05/21 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين 
پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صوتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد 
كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده 
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 

تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/04/27

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

متن آگهى احضارمتهم 
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) دادگاه عمومى وانقالب شهرستان به موجب كيفرخواست 
شــماره 9710432880000359درپرونــده كالســه 970434/104 براى آقاى مســلم ملكــى  به اتهام 
ســرقت كليد منزل وتخريب گوشى وضرب و جرح عمدى تقاضاى كيفرنموده كه رسيدگى به موضوع به اين 
شــعبه ارجاع ووقت رســيدگى براى مورخه 1397/05/30ساعت 9:00 تعيين گرديده است. با عنايت به 
مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهــم ودراجراى مقررات مواد115و180 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى وانقالب دراموركيفرى مراتب يك نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع ازاتهام انتسابى دروقت 
مقرردردادگاه حاضر گردد بديهى اســت درصورت عدم حضورمطابق مقررات رســيدگى غيابى بعمل خواهد 

آمد.م الف 807 
مديردفترشعبه 104دادگاه كيفرى دوشهرستان اسالمشهر

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 960969
دادگاه عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهربه موجب كيفرخواست شماره 95104328800001989 
درپرونده كالسه 960969/102 درمورد اتهام على رضا حسينى فرزند قربانعلى به اتهام تخلف بهداشتى 
تقاضاى كيفرنموده كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 97/05/30 
ســاعت 9:00 تعيين گرديده اســت. باعنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم ودراجراى 
مقررات مواد344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشرتا 
متهم جهت دفاع ازاتهام انتسابى دروقت مقرردردادگاه حاضرگردد بديهى است در صورت عدم حضورمطابق 

مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.م الف 806
(منشى شعبه 102دادگاه كيفرى2 دادگسترى شهرستان اسالمشهر(شعبه 102دادگاه جزايى سابق

دادنامه 
خواهان :اقاى پژمان رئيسى ناغانى فرزند عزت اله به نشانى ناغان  خ گلستان  منزل پدرى-خواندگان 
:1 اقــاى همايون رضايى فرزند محمد  به نشــانى مجهول  المكان -خواســته : الزام بــه فك رهن -2 اقاى 
جمشــيد اســدى فرزند اسداهللا  به نشانى ناغان _ خ شهدا _منزل شخصى. به تاريخ 1397/3/6  در وقت 
فوق العاده جلســه شوراى  حل اختالف بخش ناغان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
25/97 تحت نظر است شورا ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال  تكيه بر شرف و وجدان 
و توجه به اوراق ومحتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.راى قاضى شورا :درخصوص 
دادخواســت اقاى پژمان ريســى فرزند عزت اله بــه طرفيت 1  اقاى همايون رضايــى فرزند محمد  2 اقاى 
جمشيد اسدى فرزند اسداله به خواسته  الزام خواندگان به تنظيم سند خودرو وفك رهن سند يكدستگاه 
خودروى سوارى سيستم پژو روامدل 88 به شماره شهربانى 99ق 867ـ68 خريدارى از خوانده رديف دوم 
طبق قولنامه عادى به انضمام مطلق خسارات وهزينه دادرسى وهزينه انتقال سند شورا با تدقيق در اوراق 
ومحتويات پرونده واز توجه بهدادخواست تقديمى خواهان واستعالم از پليس راهور كه مالك پالك خودرو 
خوانده رديف اول مى باشد كه مراتب يك نوبت در روزنامه كثير انتشار آگهى گرديده وبه رغم ابالغ قانونى 
در جلســه شــورا حضور پيدا نكرد دو اليحه اى بهشورا ارســال ننمود فلذا مستندا به ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى وماده 47 قانون ثبت اســناد وامالك حكم بر الزام خوانده رديف اول به فك رهن خودروى 
مذكــور با پرداخت كليه هزينه هاى قانونى وهزينه دادرســى در حق خواهان صــادر واعالم مى گردد اما در 
خصوص خوانده رديف  دوم جمشيد اسدى نظر به اينكه دعوى متوجه شخص خوانده نمى باشد فلذا مستندا 
بــه بند4 ماده 84قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر رد دعوى خواهان صــادر واعالم مى گردد راى صادره 
نسبت به خوانده رديف اول غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابلى واخواهى در همين شورا و متعاقبا ظرف 
همان مدت قابل تجديد نظر در دادگاه عمومى بخش ناغان مى باشــد اما در خصوص خوانده رديف دوم راى 

صادره حضورى وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاه عمومى بخش ناغان مى باشد 
  قاضى شوراى حل اختالف ناغان-محمد محمدى

آگهى اخطاريه
نام اخطار شونده:1.ياسر قهرمانى تبار2.عبداله منفردى به نشانى:هر دو مجهول المكان -محل حضور:حوزه 
نهم شــوراى حل اختالف شهرستان بهارســتان- وقت حضور:05/06/1397 ساعت15:30- علت حضور:جلسه 

رسيدگى. م الف/914    
شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

دادنامه
پرونده كالســه 9409985452200028 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار 
تصميــم نهايى شــماره 9709975452200234- خواهان: آقاى محمد اعظم مالزئــى فرزند غالم با وكالت آقاى 
عبدالكريم رئيســى فرزند ازگل به نشانى سيستان و بلوچستان چابهار بلوار قدس روبروى دادگسترى ، خوانده: 
آقاى رضا توكلى فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول المكان ، خواسته ها: 1- اثبات مالكيت (مالى غيرمنقول) 
2- الزام به تنظيم ســند رســمى ملك (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت آقاى محمد اعظم مالزئى فرزند غالم 
با وكالت آقاى عبدالكريم رئيســى بطرفيت آقاى رضا توكلى فرزند محمد على بخواســته اثبات مالكيت و الزام به 
تنظيم ســند رســمى شش دانگ يك باب منزل به شــماره پالك 1025 فرعى از 1062 اصلى مفروز و مجزى شده 
از 22 فرعــى مذكور واقع در بخش 16 بلوچســتان مقوم به پنجاه و يك ميليون ريــال، با عنايت به جميع اوراق و 
محتويات پرونده مندرجات دادخواســت تقديمى و ضمائم پيوست تحقيقات بعمل آمده از وكيل خواهان وجوابيه 
استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك چابهار و همچنين مالحظه دادنامه هاى صادر از شعبه سوم دادگاه 
محترم تجديدنظر استان ، دادگاه دعوى خواهان را در مورد اثبات مالكيت سه دانگ از شش دانگ موضوع خواسته 
وارد دانســته و به اســتناد ماده 198 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 10 
و219و220و1257و1258و362 قانون مدنى حكم به اثبات مالكيت خواهان نسبت به سه دانگ از شش دانگ 
پالك فوق الذكر و الزام خوانده به حضور در احدى از دفاتر اسناد رسمى و انجام تشريفات قانونى جهت انتقال و 
تنظيم ســند رسمى سه دانگ از پالك موضوع خواســته به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادر كننده راى و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/87
رئيس شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى چابهار

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت فاطمه بلوچ فرزند محمود به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709985457300143 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عبدالجبــار درفشــه فرزنــد دادرحمن  در تاريــخ 97/3/15 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيــات گفته و ورثه 
حين الفوت آن شــخص منحصر اســت به 1- بنيامين درفشــه فرزند عبدالجبار به ش ملى 364187010 متولد 
1395/8/15 پسر متوفى 2- خديجه درفشه فرزند عبدالجبار به ش ملى 3641191947 متولد 1386/1/13 
دختر متوفى 3- زهرا درفشــه فرزند عبدالجبار به ش ملــى 3641358221 متولد 1389/4/31 دختر متوفى 
4- فاطمــه بلوچ فرزند محمــود به ش ملى 3651850706 متولد 1365/1/1 همســر متوفى 5- ذليخا اهرون 
فرزند خيرمحمد به ش ملى 3651657019 متولد 1335/1/1 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. 

م الف/80
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

رونوشت آگهى حصر رواثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت فاطمه اكبرى فرزند غالمرضا به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به 
كالســه 9709985457300135 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مراد قربانى در تاريخ 96/11/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آنمرحوم 
منحصــر اســت به 1- محمد قربانــى فرزند مراد به ش ش 896 متولد 1360/5/11 پســر متوفى 2- احســان 
قربانــى فرزند مراد به ش ملى 0653188791 متولد 1366 پســر متوفــى 3- مهرى قربانى فرزند مراد به ش 
ملى 0651927765 متولد 1362/4/31 دختر متوفى 4- مهين قربانى فرزند مراد به ش ملى 0651927757 
متولد 1362/4/31 دختر متوفى 5- مژگان قربانى فرزند مراد به ش ملى 0653100167 متولد 1364/4/18 
دختــر متوفى 6- مريم قربانى فرزند مراد به ش ملى 3640309928 متولد 1368/6/1 دختر متوفى 7- مهال 
قربانى فرزند مراد به ش ملى 3640309936 متولد 1370/6/1 دختر متوفى 8- اسماء قربانى فرزند مراد به 
ش ملى 0640166725 متولد 1368 دختر متوفى 9- فاطمه اكبرى فرزند غالمرضا به ش ملى 5239863679 
متولد 1344/9/1 همسر متوفى،  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/89
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان رضا اكبرزاده زارعى دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم و انتقال سند رسمى حدود 
دو دانگ و ربع از شش دانگ پالك ثبتى 1684 افراز شده از 1198 فرعى از 36 اصلى قمصر به طرفيت هايده 
،عليرضا ، لطيفه ، سيمين همگى امينى سرشكى به دادگسترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هفتم دادگاه 
حقوقى به كالسه 960323 ثبت و براى روز 97/5/29 ساعت 9/45 صبح  وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا 
كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان مى توانند 
تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. انتشار 

اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

متن آگهى( شرح روزنامه)
شكات آقاى كرم يوسفى منش فرزند آقاجان و خانم نازنين يوسفى فرزند كرم شكوائيه اى عليه متهم ساالر 
رشــيدى آزاد فرزند رســتم به اتهام تهديد به قتل و توهين از طريق فحاشــى تقديم دادســراى عمومى وانقالب 
شهرستان كنگاور نموده كه با كيفرخواست شماره 9710438370200049 جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه 
كيفرى دو شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شهرك مهردشت 
ارجاع و به كالســه 9609988374300333 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/5/30 و ساعت 8/30 
صبح تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك ثبتى 7316/5488/4239 واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 
300 صفحه 209 ذيل ثبت 40939 به نام آقاى حميد مزينانيان صادر و تسليم گرديده است سپس وكيل نامبرده 
آقاى مرتضى عســكرى برابر وكالتنامه 21294 مورخ 1393/4/4 دفتر 26 شــاهرود و برابر استشهاديه المثنى 
اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نمود لذا برابر تبصره 
1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به 
صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا  مدعى انجام معامله اى است مراتب 
را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت 
پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپى سند برگى 
537095 مى باشــد. و برابر سند فروش اقساطى به شــماره 4209 مورخ 1391/10/26 دفتر 27 شاهرود در 
قبال مبلغ 320311195 ريال به مدت 144 ماه در رهن بانك مســكن شــعبه شهيد مدنى شاهرود قرار گرفت. 

تاريخ انتشار: 1397/4/27
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم شهاب شيربندى فرزند على اكبر
خواهان سهيال فالح دادخواستى به طرفيت خوانده شهاب شيربندى به خواسته سرقت مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988320000712 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 
جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/30 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/913
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم يزدان امجديان فرزند اسماعيل
خواهان آقاى مجتبى تقننى كرجى دادخواستى به طرفيت خوانده يزدان امجديان فرزند اسماعيل به خواسته 
سرقت خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322500897 شعبه 107 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/30 ساعت 11/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/910
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم شهربانو محمدى سنگسرى فرزند حسين
خواهان آقاى جعفر قيصرى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم شهربانو محمدى سنگسرى و غيره به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982310600149 شعبه 6 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد  ضمنا جلسه رسيدگى جهت اظهارات گواهان خواهان مى باشد. 
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمد صالحى زهرا صالحى 
خواهان آقاى / خانم مصطفى حاجى عابدينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم محمد صالحى زهرا صالحى 
به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210300109 
شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/30 ساعت 
11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/501
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم پروين دخت ، على ، محمد حســين ، ســيمين 
دخت ، هما ، ناهيد همگى مهرابى كرمانى و ملوك خطيب دماوندى ، فاطمه بيگم دژم خو ، هادى ســمنانى نژاد ، 

رامبد احمدى ، رامونا احمدى، منير اصفهانى 
خواهان آقاى / خانم عرفان اوســطى و غيره دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم پروين دخت ، على ، 
محمد حسين ، سيمين دخت ، هما ، ناهيد همگى مهرابى كرمانى و ملوك خطيب دماوندى ، فاطمه بيگم دژم خو ، هادى 
ســمنانى نژاد ، رامبد احمدى ، رامونا احمدى، منير اصفهانى به خواســته ابطال سند ، ابطال معامله مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210300205 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/30 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به  دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/502
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم نوراله قرايى فرزند 
خواهــان آقــاى / خانــم على مرزبــان ، پرويز قنبرى دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده آقاى / خانــم نوراله 
قرايى مجهول المكان به خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982210300560 شــعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود جهت مالحظه كارشناســى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/505
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم روح اله احمدى فرزند 
خواهان آقاى / خانم عبدالعلى شرقى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم روح اله احمدى مجهول المكان 
به خواسته رفع تصرف عدوانى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210300560 
شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/22 ساعت 
12/15 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت اجراى قرار كارشناسى . م الف/504
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم روح اله احمدى فرزند 
خواهان آقاى / خانم مجيد قائمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم روح اله احمدى به خواسته رفع 
تصرف عدوانى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210300606 شعبه سوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و وقت كارشناس مورخ 1397/5/23 ساعت 12/15 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت كارشناس در دادگاه حاضر گردد . م الف/503
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار متهم
بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى به آقاى متهم محمد پورك فرزند ايرج به خيانت 
در امانت نســبت به تعداد 135 عدد پتو موضوع شــكايت قربانعلى درجى تحت تعقيب اســت يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى شود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در اين شعبه بازپرسى حاضر و 

از خود  دفاع نمايد در غير اين صورت دادسرا به لحاظ ماده فوق الذكر رسيدگى و اظهار نظر خواهد نمود.
بازپرس شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب بويراحمد

دادنامه
تاريخ رســيدگى :97/3/13 ، شماره پرونده: 950237-950510- شــماره دادنامه: 97/3/23-1216 ، 
مرجع رسيدگى: حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: محبوبه خاكسارى آدرس گيالوند شهرك محك خ يادگار 
امام پروژه مسكونى نيلوفر بلوك 66 ط اول ، خوانده: آيدين رشمه ، آدرس گيالوند پمپ بنزين جيالرد قسمت پمپ 
گاز ، خواسته: مطالبه وجه سفته ، در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول  شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت 
به نظريه مشورتى اعضاء محترم شورا كه با اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى 
قاضى شورا) در خصوص دعوى محبوبه خاكسارى بطرفيت آيدين رشمه به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ريال و خسارت دادرسى وجه سفته هاى به شماره هاى 6918790-763778-250554-785439 با التفات به 
رونوشــت مصدق سفته هاى ارائه شده منتســب به خوانده و اينكه سند منتسب به امضاء كننده عليه وى بعنوان 
دليل محسوب مى شود و نظر به اينكه خوانده معترض مستند تقديمى خواهان بوده و با عنايت به نظريه كارشناسى 
مضبوط در پرونده مصون از اعتراض طرفين باقى مانده است دعوى خواهان ثابت و وارد تشخيص و مستندا به مواد 
198و519 قانون آئين دادرســى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 150/429/589 بابت اصل خواســته و 
3/435/000 ريال خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه دين بر مبناى شاخص بانك مركزى و مبلغ 5/000/000 
ريال حق الزحمه كارشناســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى ظرف مهلت بيســت روز از 

تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم دماوند مى باشد. م الف/499/2
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9309982210100610 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شــماره 9709972210100329- خواهان: آقاى سيد ابراهيم مير عبداللهى فرزند سيد مطلب با 
وكالت آقاى بهروز صادقى فرزند نوذر به نشانى تهران خ قائم مقام فراهانى كوچه شهدا پالك 9 واحد 41  كدپستى 
1586755937 و خانم فرزانه مير عبداللهى فرزند سيد ضياء الدين به نشانى تهران خ قائم مقام فراهانى كوچه 
شــهدا پالك 9 واحد 41 ، خواندگان: 1- خانم ســيد پروين هاشــمى به نشــانى تهران خ پيروزى خ بســتان منش 
(صددســتگاه ســابق) چهارراه چهارم ك مهتاب پ 3- 2- خانم نسرين هاشــمى 3- خانم اقدس سرورى 4- خانم 
پوران هاشــمى فرزند جهانشــاه 5- آقاى پرويز هاشــمى 6- آقاى جهانگير هاشــمى 7- خانم مليحه هاشمى فرزند 
جهانشاه 8- خانم پريدخت هاشمى فرزند جهانشاه 9- خانم مريم هاشمى فرزند جهانشاه 10- خانم پروانه هاشمى 
فرزند جهانشاه همگى به نشانى مجهول المكان 11- دفترخانه شماره يك دماوند به نشانى گيالوند دمادشت 12- 
آقاى جهانپور هاشمى 13- آقاى جهانبخش هاشمى 14- خانم شهين دخت هاشمى همگى به نشانى تهران خ پيروزى 
خ بســتان منش (صددستگاه ســابق) چهارراه چهارم ك مهتاب پ 3 – 15- خانم شاهدخت هاشمى فرزند جهانشاه 
به نشــانى مجهول 16- اداره ثبت اســناد و امالك دماوند به نشانى گيالوند 17- خانم مهين هاشمى با وكالت آقاى 
محمود مبلغ ناصرى فرزند محمدرضا به نشــانى جيالرد جنب اداره ثبت مجتمع فرهنگى و هنرى پرســتو شماره 20 
، خواســته: الزام به تنظيم سند رســمى ملك (راى دادگاه) در خصوص دعوى آقاى ابراهيم مير عبداللهى با وكالت 
خانم فرزانه ميرعبداللهى و آقاى بهروز صادقى به طرفيت آقايان و خانم ها 1- مهين هاشمى با وكالت آقاى محمود 
مبلغ ناصرى 2- جهانپور هاشمى 3- وراث مرحوم جهانشاه هاشمى (شاهدخت ، پروانه ، پوران ، پرى دختر ، مريم و 
مليحه شهرت همگى هاشمى و خانم اقدس سرورى) 4- جهانگير هاشمى 5- جهانبخش هاشمى 6- پرويز هاشمى 
7- وراث مرحوم ناهيد اعظم هاشمى (مهين هاشمى ، سيده پروين هاشمى ، جهانپور هاشمى ، نسرين ملك هاشمى 
، شهين دخت هاشمى ، پرويز هاشمى ، جهان بخش هاشمى ، جهانگير هاشمى )8- سيده پروين هاشمى 9- شهين 
دخت هاشــمى 10- نسرين هاشمى 11- اداره ثبت اســناد و امالك دماوند 12- دفترخانه شماره يك ثبت اسناد 
رســمى دماوند بخواســته الزام خواندگان رديف اول تا دهم به تنظيم ســند رســمى انتقال پالك 179/1 فرعى از 
90 اصلــى آئينه ورزان به نام خواهان در قبال تنظيم ســند رســمى انتقال پالك 179 فرعــى از 90 اصلى به اين 
توضيح كه وكيل خواهان مدعى است موكلش در تاريخ 1351/5/25 ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت تقريبى 
هزار و دويســت مترمربع را كه از ســالها قبل به عنوان زارع در اختيار داشته است از فردى به نام مسيب محمدى 
خريدارى و مرحوم ميرزا ابوالقاسم هاشمى مورث خواندگان نيز قطعه مجاور را خريدارى نموده و اما در زمان تنظيم 
ســند رســمى ، اشــتباها دو پالك ثبتى به خواهان و مورث خواندگان منتقل مى شود يعنى در حاليكه خواهان پالك 
179/1 را خريــدارى و در آن تصرف نموده اســت  پالك 179 به وى منتقل وپــالك 179/1 به آقاى مرحوم ميرزا 
ابوالقاسم هاشمى منتقل شده در حاليكه وى پالك 179 را خريدارى و تصرف نموده و اين تصرفات تاكنون نيز به 
همان منوال ادامه داشته و بعد از سالها طرفين با مراجعه به اداره ثبت متوجه شده اند سندى كه در اختيار دارند 
مربوط به ملك مجاور اســت كه در مالكيت و تصرف ديگرى اســت وكيل خواهان جهت اثبات ادعاى خود به بيع نامه 
قطعى شماره 44509مورخ 1351/5/25 دفترخانه شماره يك دماوند و فتوكپى صورتجلسه شماره 18259 مورخ 
1373/6/28 در پرونده ثبتى پالك 179/1 كه حسب آن احد از خواندگان با پذيرش اين اشتباه در خواست اصالح 
پالك خود از ثبت اسناد را نموده است و محتويات پرونده هاى ثبتى مربوطه و استشهاديه محلى و مكاتبه اداره ثبت 
اسناد شماره 8654-1393/4/19 و جلب نظر كارشناس استناد و خواستار رسيدگى و صدور حكم به شرح مذكور 
شده است دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه دادگاه جهت احراز واقعيت امر قرار تحقيق و معاينه 
محل با جلب نظر كارشناس را صادر و حسب گزارش عضو محترم مجرى قرار، محل مورد ترافع دو قطعه زمين مشجر 
اســت كه قسمت شــمالى آن در تصرف خواندگان و قسمت جنوبى آن در تصرف خواهان است و دو نفر از مطلعين 
محلى نيز به تصرفات چندين ساله خواهان در قطعه جنوبى و خريدارى آن از آقاى مسيب محمدى اذعان نموده اند 
و حســب نظريه كارشناس منتخب دادگاه پس از بررسى و حدود و مشخصات مندرج در صورتمجلس تحديد حدود 
پالك 179 و 179/1 و پياده سازى آن در محل مشخص گرديد كه زمينهاى تصرفى خواهان و خواندگان در طبيعت 
با يكديگر جابجا مى باشند و حسب االظهار اين جابجايى از زمان خريدارى مى باشد و در نظريه تكميلى خود صراحتاً 
اعالم نموده است كه پالك 179/1 فرعى در تصرف خواهان است و زمينى كه در تصرف خانم مهين هاشمى است 
پالك 179 مى باشــد و ايرادات وارده از ســوى خواندگان و وكيل يكى از خواندگان به نظريه كارشناســى به نحوى 
نيست به اركان آن خدشه وارد كند و دادگاه متابعت از آن را بالاشكال مى داند و با توجه به اينكه استقرار مالكيت 
خواهان در عرصه اى كه در آن متصرف اســت و اكنون مشــخص گرديده تحت پالك 179/1 به ثبت رســيده است 
بر اساس بيع شرعى محقق و تصرفات فعلى و سابق وى كه به تاييد مطلعين و تاييد ضمنى بعضى از خواندگان نيز 
رسيده است مويد ادعاى در خريدارى و مالكيت محدوده مورد ترافع است وماال فروشنده ملك يعنى آقاى مسيب 
محمدى بايد پالك 179/1 را كه خواهان فروخته بود به وى منتقل مى كرد و اشتباه وى در انتقال پالك 179/1 به 
مورث خواندگان يعنى مرحوم ميرزا ابوالقاسم هاشمى محرز است و در مقابل خواندگان نيز بايد سندى را دريافت 
كننــد كه مالك مدلول ان باشــند با توجه به اينكه موضوع از مواردى نيســت كــه در صالحيت هيات نظارت ثبت يا 
اشتباهات ثبتى باشد تا از صالحيت دادگاه خارج شود بلكه اشتباه انتقال دهنده (فروشنده دو پالك) موجب وقوع 
اين اختالف شده كه رسيدگى به آن در صالحيت دادگاه است و النهايه دادگاه دعوى خواهان  را وراد و ثابت دانسته 
و مستندا به مواد 191و219و220و231و362 قانون مدنى و ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به الزام 
خواندگان رديف اول تا دهم و وراث مرحوم جهانبخش هاشمى كه در اثناء رسيدگى فوق و وراث وى آقايان و خانم 
ها (جهانپور ، جهانگير، پرويز ، سيده پروين ، نسرين و شهين و مهين هاشمى معرفى شده اند ) به انتقال رسمى ( 
تنظيم سند رسمى انتقال) پالك 179/1 فرعى از 90 اصلى به خواهان در قبال انتقال پالك 179 فرعى از 90 اصلى 
آئينه ورزان دماوند توســط خواهان به آنها صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نســبت به خواهان و خواندگان مهين 
هاشمى ، جهانپور هاشمى ، سيده پروين هاشمى ، شهين هاشمى و اداره ثبت اسناد و دفترخانه شماره يك دماوند 
حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران است و 
نسبت به سايرين غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران است. م الف/482
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم پريوش ســبزوارى داراى شناسنامه شماره 27 به شــرح دادخواست به كالسه  از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى علوى  بشناســنامه 684 در تاريخ 97/4/8 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- پريوش سبزوارى فرزند 
نادر به ش ش 27 كد ملى 6329919070 متولد 51/5/17همسر متوفى . 2-  عليرضا علوى فرزند قربانعلى به 
كد ملى 6329919070 تاريخ تولد 1387/5/27 فرزند متوفى 3- زهرا علوى دشت پاگردى ش ش 190 كد ملى 
6329731454 فرزند ميرابوالقاسم ت ت 1309/7/7 مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره مالخليفه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خدابخش فرخ فرزند امامقلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430500305 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
امامقلى فرخ در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1372/2/8 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه :1- خدابخش فرخ فرزند امامقلى به ش ش 216 فرزنــد متوفى 2- خداداد فرخ فرزند امامقلى به ش 
ش 221 فرزند متوفى 3- مندنى فرخ فرزند امامقلى به ش ش 217 فرزند متوفى 4- خانعلى فرخ فرزند امامقلى 
بــه ش ش 218 فرزنــد متوفى5- عليداد فرخ فرزند امامقلى بــه ش ش 222- 6- كوكب فرخ فرزند امامقلى به 
ش ش 181 فرزند متوفى 7- منيژه فرخ فرزند امامقلى به ش ش 187 فرزند متوفى 8- ماه سلطان فرخ فرزند 
امامقلــى بــه ش ش 33 فرزنــد متوفى 9- نصرت فرخ فرزند امامقلى بــه ش ش 219 فرزند متوفى 10- گل طال 
فــرخ فرزنــد امامقلى بــه ش ش 221 فرزند متوفى 11- قزى فرخ فرزند امامقلى بــه ش ش 220 فرزند متوفى 
12- زليخا فرخيانى فرزند ســلبعلى به ش ش 46 همســر متوفى 13- گل صنب دانشــى فرزند مورى به ش ش 
23 همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به آقاى محمود دهقان فرزند احمد
خواهان مهربانو سلطانى دادخواستى به طرفيت خوانده محمود دهقان و ... به خواسته الزام به ايفاى تعهد مالى 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609987410700150  شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان يا سوج ثبت و در مرحله رســيدگى مى باشد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده (محمود دهقان) و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك هفته پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانى كامل خود نظريه كارشناسى را دريافت و در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى مزايده نوبت اول 
در خصــوص پرونــده كالســه 970140 موضــوع محكوميــت محســن حســن پــور حســب نيابــت واصلــه 
9509981075200678 صادره از ســوى شــعبه اول اجراى احكام مجتمع شــماره 15 به پرداخت 92220000 
ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له الهام ابرى و همچنين مبلغ 4610000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق 
صندوق نظر به اينكه يك دستگاه پرايد به شماره انتظامى ايران 77-235ج35 توسط محكوم له معرفى و توقيف 
گرديده است و توسط كارشناس منتخب محترم آقاى محمدرضا محمودى به شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار 
گرفته است با احترام عطف نامه شماره 970140 مورخه 97/2/20 به استناد سند ابرازى رويت شده بدينوسيله 
مشخصات خودرو بازديد شده و ارزيابى آن را به شرح زير به حضور تقديم مى دارم:الف) مشخصات خودرو: شماره 
انتظامى ايران 77-235ج35 ، نوع سوارى ، سيستم و تيپ سايپا SE131 ، مدل 1390 ، رنگ خاكسترى ، شماره 
شاســى 5420090080775 ، شــماره موتور 4464265 ، تعداد چرخ 4 ، تعداد محور 2 ، تعداد ســيلندر 4 ، نوع 
سوخت بنزين ، ظرفيت 4 نفر ، ب) وضعيت ظاهرى و فنى خودرو: اطاق گلگير جلو سمت راست ، سپر عقب، سپر جلو 
،گلگير عقب ســمت چپ ، درب عقب ســمت چپ آثار تصادف و خط و خش دارد روى ستون سمت راست فرورفتگى 
دارد ، گلگير عقب ســمت چپ و درب عقب ســمت چپ آثار بتانه كارى و رنگ است ، داشبورد سالم است ، صندلى 
و تودوزى سالم است ، تجهيزات ضبط صوت دارد ، موتور به ظاهر سالم است  ، گيربكس به ظاهر سالم مى باشد ، 
ديفرانسيل به ظاهر سالم مى باشد ، تايرها هر چهار حلقه تاير 60 درصد مى باشد، درصد استهالك قابليت شماره 
گذارى دارد ، خودرو مذكور قابليت بازســازى دارد ، توضيحات: ارزش پايه خودرو 120000000 ريال معادل 12 
ميليون تومان به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم نموده است ، نظريه كارشناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از 
اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او 
فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 
سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند الباقى را حداكثر 
ظرف يك ماه به حســاب ســپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل 
نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت 
مزايده 1397/5/20 ساعت 10 صبح تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع مزايده 

مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/473
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: على شهريارى فرزند ميرزا نشانى محل اقامت: لردگان- خانميرزا- روستاى باغ بهزاد- 
محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973896800011 مورخ 96/4/25 شوراى حل اختالف لردگان شعبه 
هشتم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم گرديد به انجام تعهد عرفى 
خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى سوارى سمند به شماره پالك  53 ايران 563 ط 23 و پرداخت 
پانصد هزار ريال بابت هزينه دادرســى. مشخصات محكوم عليه: سيمين دخت عبداللهى فرزند نصير نشانى محل 
اقامت مجهول المكان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى 
خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف ســه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى مى باشــد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است 

توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
 محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا

آگهى 
خواهان: آقاى على بنده ابراهيمى ناغانى فرزند اســكندر به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
كيار- شــهر ناغان- خ انقالب جنوبى ك ش بهارلو- خواندگان: 1- آقاى ســيد روح اهللا نقيبى به نشــانى 2- آقاى 
هادى صمدى فرزند طاهر به نشــانى اســتان مازندران- شهرستان سارى – شهر ســارى- بلوار پاسداران- خيابان 
هنرســتان – نبش هنر 5- منزل پدرى- خواســته: تامين خواسته. به تاريخ 97/4/13 در وقت فوق العاده جلسه 
دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر است دادگاه ضمن 
اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شرح 
زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص درخواست آقاى على بنده ابراهيمى فرزند اسكندر به 
طرفيت هادى صمدى فرزند طاهر به خواسته صدور قرار تامين خواسته به مبلغ 1725000000 ريال به استناد 
يــك فقره چك به شــماره 191795 عهده بانك كشــاورزى نظــر به ادله و محتويات پرونده و از توجه به رونوشــت 
مصدق چك و گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه، دادگاه به استناد بند الف از ماده 108، از قانون آيين 
دادرسى مدنى با اصدار و اعالم قرار تامين خواسته از اموال بالمعارض خوانده بصورت تضامن به مبلغ صدرالذكر 

بيان مى دارد. قرار صادره به محض ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز نيز قابل اعتراض در همين دادگاه مى باشد. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى احضار خوانده آقاى / خانم آيدين رشمه 
بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد : آقاى / خانم محبوبه خاكسارى فرزند ... دادخواستى بطرفيت شما دائر بر 
مطالبه وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند به كالســه 950237 ثبت و تحت 
رســيدگى اســت بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و 
دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع 
شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/499/1
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى على على زاده نائينى داراى شناســنامه شــماره 0780637763 به شــرح دادخواست به 
كالسه 9/97/221 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد على 
زاده نائينى به شناســنامه 346 در تاريخ 97/4/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-خديجه نظيف فرزند حســن ش ش 2 متولد 1346-سبزوار-همسر2-پريساعلى 
زاده نائينى فرزندمحمد ش ش792 متولد1354 سبزوار فرزند3-سميرا على زاده نائينى فرزندمحمد ش ش48 
متولد 1358سبزوار فرزند4-رضا على زاده نائينى فرزندمحمد ش ش3196 متولد1360 سبزوار فرزند5-سارا 
على زاده نائينى فرزندمحمد ش ش4584 متولد1363 سبزوار فرزند6-مصطفى على زاده نائينى فرزندمحمد ش 
ش9235 متولد1365 ســبزوار فرزند7-على على زاده نائينى فرزندمحمد ش ش0780637763 متولد1374 
ســبزوار فرزند8-حميرا على زاده نائينى فرزندمحمد ش ش0780965302 متولد1380 ســبزوار فرزند-ورثه 
ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970267 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
پرويز عباسى متهم است به سرقت موضوع شكايت آقاى اسحاقى و غيره كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/5/30 ساعت 11/30 تعيين 
گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلسه 

دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/907
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى طالق
آقاى سجاد كاوش به نشانى مجهول المكان نظر به اينكه حكم طالق شماره 970997832570011 -97/2/9 
پرونده كالسه 9609988310300298 بين شما و كلثوم مرادى چقابلكى قطعى گرديده در اجراى دستور رياست 
شــعبه 18 دادگاه تجديدنظر و تبصره ماده 35 قانون حمايت خانواده به شــماره اخطار مى گردد حداكثر ده روز پس 
از نشــر اين آگهى به آدرس كرمانشــاه بلوار ارشاد 4راه آتش نشانى دفتر طالق 36 مراجعه نمائيد.در صورت عدم 

مراجعه طالق برابر مقررات ثبت مى گردد.
سردفتر طالق 36 كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر رواثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت غالمحســين ســادات مالشــاهى فرزند فداحســين به ش ش 1/ م به شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500900264 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ماهرخ چيت بندى به ش ش 30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت آنمرحوم منحصر اســت به 1- متقاضى به مشخصات سجلى فوق الذكر 2- عبدالحسين سادات 
مالشــاهى به ش ش 8- 3- قدير ســالدات مالشــاهى به ش ش 15883 – 4- سعيد سادات مالشاهى به ش ش 
217 – 5- مسعود سادات مالشاهى به ش ش 262 همگى فرزندان ذكور متوفيه 6- اقدس سادات مالشاهى به 
ش ش 344 – 7- طاهره ســادات مالشــاهى به ش ش 685 -8- ناهيد ســادات مالشاهى به ش ش 970 همگى 
فرزندان اناث متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1038
 متصدى امور دفترى شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى / خانم حامد سرمستى با تسليم دو برگ استشهاد محلى كه در دفتر اسناد رسمى شماره 4 مالير گواهى 
گرديده مدعى گرديده اســت كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 214 فرعى از 255 اصلى واقع در بخش 1 مالير با 
شماره دفتر الكترونيكى 139620306006005045 و صادر گرديده در اثر رفت و آمد مفقود شده لذا به استناد 
تبصره الحاقى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتيكه كسى مدعى انجام معامله و يا وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ اين آگهى به مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اسناد و امالك مالير 
اعالم در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر نســبت به صدور ســند مالكيت المثنى اقدام و سند مالكيت از 

درجه اعتبار ساقط و باطل تلقى مى گردد. م الف/325
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى ابالغ به متهم آقاى حسن خانى
بدين وسيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى سلطان محمد گل آقايى فرزند ولى اله شكايتى عليه شما بنا بر 
اخاذى و غصب عنوان مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم بازپرسى دماوند به كالسه 970205 ثبت و پس از 
رسيدگى منجر به صدور قرار منع تعقيب و كيفرخواست گرديده است كه 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 به 
شما قرار جلب دادرسى و منع تعقيب ابالغ گردد و دفاع از آن ظرف مهلت 10 روز از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شــويد در صورت عدم حضور به 

موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/498
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى ابالغ احضار متهم على جعفرى
شاكى سميه يعقوبى فوالدى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى على جعفرى با موضوع ترك انفاق مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709982211600517 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى ماده 
174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در شعبه 

حاضر گردد.  م الف/507
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: جواد خانعلى نژاد ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: حميدرضا تلگرافى به نشانى 
كاشان كوى پنجه شاه پيك موتورى بادپى ، به موجب راى شماره 602 تاريخ 96/7/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان كاشان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 56/000/000 ريال بابت وجه دو فقره چك به شــماره هاى 96/3/1-984383 
و 944372-94/1/15 و يك طغرى ســفته به شــماره 677997 و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواســت 96/3/16 براى ســفته و براى چك از تاريخ سررسيد هر كدام لغايت اجراى حكم در حق خواهان راى 
صادره غيابى است وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م هزينه اجرا به ميزان نيم عشر در حق  حقوقى دولت پرداخت 
گردد. . ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1143) تهران  بعثت  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1143 شعبه   9409980276400086 كالسه  پرونده  دادنامه   
9709970210800254 شكات: 1- آقاى قهرمان محمدى 2- آقاى عليرضا زينلى طرقى فرزند غالمحسين 3- آقاى جعفر محمدى فرزند قربانعلى 4- آقاى 
اله 7- آقاى مهران آزاده فرزند عباس 8- آقاى على  فرشاد قنبرى فرزند محمد 5- آقاى اسماعيل ناصرى فرزند نادر 6- آقاى ايرج اسدى فرزند حجت 
كرمى فرزند محمد 9- آقاى على ميرزاپور نيارق فرزند حيدر 10- آقاى رحمت اله حقيقت نيارق فرزند ممش 11- آقاى مصطفى نيك سرشت فرزند مقصود 
12- خانم مژگان ملكى فرزند اسماعيل 13- آقاى حسين غفارى فرزند حمزه 14- آقاى سيد اسداله موسوى فرزند لطفعلى 15- آقاى مهران فرزانه فرزند 
هاشم 16- آقاى اميد فرستاد فرزند عزيز متهمين: 1- آقاى محمدرضا مانى فرزند شاپور 2- آقاى حامد ورامينى 3- آقاى ايمان انصارى 4- آقاى عباس 
پيرمحمدى 5- آقاى عليرضا محمدى6- آقاى محمد ورمزيار فرزند ذبيح اله 7- آقاى محمدحسين همتى فرزند طهمورث 8- آقاى غالمرضا محمودى فرزند 
محمد 9- آقاى اميرحسين اسعدى فرزند سعيد 10- آقاى محمدعلى بخشى فرزند محمود 11- آقاى امير محمدى 12- آقاى محمدحسين همتى فرزند طهمورث 
13- آقاى عمران خورشيدى فرزند خان اوغالن با وكالت آقاى سجاد عواطفى دلير فرزند نجات على اتهام ها: 1- شركت در ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت 
به شكات 2- اخالل در نظم و آسايش عمومى 3- قدرت نمايى با سالح سرد قمه و چاقو 4- تخريب عمدى اموال 5- مزاحمت براى بانوان 6- شرب خمر راى 
دادگاه درخصوص اتهام 1- محمدعلى بخشى فرزند محمود متولد 1376 باسواد اهل تهران ساكن تهران، شيعه، ايرانى، مجرد، داراى سابقه كيفرى در حال 
حاضر با قرار تامين كيفرى آزاد 2- اميرحسين اسعدى فرزند سعيد متولد 1375 باسواد اهل تهران، ساكن تهران، شيعه، ايرانى، داراى سابقه كيفرى با قرار 
تامين آزاد 3- عمران خورشيدى فرزند فريدون متولد 1375 باسواد اهل تهران و ساكن تهران، شيعه، مجرد، داراى سابقه كيفرى در حال حاضر آزاد با قرار 
تامين كيفرى 4- غالمرضا محمدى فرزند محمد، متولد 1375 باسواد اهل تهران، ساكن تهران، شيعه ايرانى، مجرد داراى سابقه كيفرى آزاد با قرار قبولى وثيقه 
5- محمد ورمزيار فرزند ذبيح اله متولد 1374 باسواد، اهل تهران، ساكن تهران، شيعه، ايرانى مجرد داراى سابقه كيفرى با قرار قبولى وثيقه آزاد 6- عباس 
پيرمحمدى مجهول الهويه و مجهول المكان در حال حاضر متوارى 7- حامد ورامينى مجهول الهويه و مجهول المكان در حال حاضر متوارى 8- امير محمدى 
مجهول الهويه و مجهول المكان در حالحاضر متوارى 9- ايمان انصارى مجهول المكان و مجهول الهويه در حال حاضر متوارى 10- عليرضا محمدى مجهول 
الهويه در حال حاضر متوارى داير بر الف – شركت در ايراد ضرب و جرح عمدى شكات ب – اخالل در نظم عمومى ج – تظاهر و قدرت نمايى با سالح سرد 
(قمه و چاقو) در چندين نوبت و در مكان هاى متعدد د – تخريب عمدى اموال شكات 5- جنبه عمومى ايراد ضرب و جرح نسبت به ساير شكات، دادگاه با 
توجه به اوراق و محتويات پرونده به ويژه شكايت شكات گواهى پزشكى قانونى، دفاعيات بالوجه متهمين، گزارش مامورين، اقارير ضمنى متهمين و ساير 
قرائن و امارات و مواجهه حضورى طرفين مستندا" به مواد 617 و 618 و 619 و 677 و 687 و 669 و 127 و 709 و 710 و 714 و 715 و 265 قانون مجازات 
اسالمى متهمين موصوف را مشاركتا" به پرداخت ديه در حق و به شرح 1- قهرمان محمدى: جراحت دست چپ داميه برابر با يك درصد ديه كامل 2- مهران 
فرزانه جراحت داميه پيشانى برابر با دو درصد ديه كامل انسان، جراحت داميه ران پاى راست برابر با يك درصد ديه كامل انسان 3- ايرج اسالمى جراحات 
وارده در بريدگى بخيه شده (متالحمه) ساعد چپ و پشت دست چپ برابر با دو تا يك و نيم درصد ديه كامل انسان، خراش (حارصه) زيربغل چپ برابر با 
نيم درصد ديه كامل انسان 4- مصطفى نيك سيرت بريدگى عميق و متالحمه برابر با يك و نيم درصد ديه كامل و ارش نسوج نرم اطراف محل عمل جراحى 
دو درصد ديه كامل انسان تعيين مى گردد كه بايد در حق شاكى فوق پرداخت گردد.   5- اميد فرستاد: جراحت وارده، جراحت پس سر (حارصه) بر اثر جسم 
سخت برابر با يك درصد ديه كامل انسان 6- جراحت وارده بر مهران آزاده جعفرلو برابر با خراشيدگى سطحى (حارصه) انگشت سوم پاى راست برابر با 
نيم درصد ديه كامل انسان، دو عدد جراحت در كمر حارصه برابر با يك درصد ديه كامل انسان 7- اسماعيل ناصرى درخصوص صدمات وارده به وى به 
شرح: بريدگى پره بينى چپ و بريدگى كامل و از بين رفتن نوك بينى برابر با يك دهم ديه كامل 8- و در خصوص صدمات وارده به عليرضا زينلى طرقى 
فرزند غالمحسين، اصابت جسم برنده به ناحيه قدامى ثلث تحتانى ساعد دست چپ، جراحت عميق متالحمه برابر با سه درصد ديه كامل انسان، ارش متالحمه 
به جهت آسيب شديد عصب زند اسفلى دست چپ به لحاظ اختالالت شديد حسى و حركتى در اين دست به ميزان بيست درصد ديه كامل انسان تعيين مى 
گردد و ارش قطع رباط هاى خم كننده انگشتان سوم تا پنجم دست چپ و جراحى و ترميم به ميزان سه درصد ديه كامل انسان تعيين و جراحت متالحمه 
مچ دست چپ برابر با يك و نيم درصد ديه كامل تعيين مى گردد كه تمامى متهمين رديف 2 الى 10 و نيز متهم حسين همتى محكوم به پرداخت ديه به طور 
مشاركت در حق شكايت مى باشند و درخصوص مجازات تمامى متهمين فوق الذكر دادگاه با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى از باب ايراد ضرب و 
جرح عمدى به پرداخت ديه به صورت مشاركت و تحمل يك ونيم سال حبس و از باب اخالل در نظم عمومى به يك و نيم سال حبس و 74 ضربه شالق و از 
باب تظاهر و قدرت نمايى با چاقو در چند نوبت به سه سال حبس و 74 ضربه شالق و از باب تخريب عمدى به تحمل چهار و نيم سال حبس تعزيرى كه با 
رعايت ماده اخيرالذكر فقط مجازات اشد درخصوص متهمين الزم االجرا مى باشد و درخصوص اتهام حسين همتى فرزند طهورث متولد 1374 باسواد اهل 
تهران، ساكن تهران، شيعه، ايرانى داراى سابقه كيفرى با قرار تامين آزاد داير بر شركت در ضرب و جرح عمدى، اخالل در نظم عمومى، تظاهر و قدرت نمايى 
با چاقو، تخريب عمدى، تخريب عمدى اموال بازداشتگاه، فحاشى نسبت به مامور، تهديد مامور، تمرد در برابر مامورين در حين انجام وظيفه با عنايت به اوراق 
و محتويات پرونده به ويژه مستندات و داليل قيدشده متهم موصوف را عالوه بر پرداخت ديه به صورت مشاركت با ساير متهمين از بابت شركت در ضرب 
و جرح عمدى به تحمل يك و نيم سال حبس و از باب اخالل در نظم عمومى به يك و نيم سال حبس و 74 ضربه شالق و از باب تظاهر و قدرت نمايى با چاقو 
در چند نوبت به سه سال حبس و 74 ضربه شالق و از باب تخريب عمدى اموال شكات به تحمل چهار و نيم سال حبس تعزيرى و از باب تخريب عمدى اموال 
بازداشتگاه به تحمل چهار و نيم سال حبس تعزيرى از بابت فحاشى به تحمل 74 ضربه شالق از بابت تهديد به تحمل سه سال  حبس تعزيرى و از بابت تمرد 
به يك و نيم سال حبس تعزيرى محكوم مى گردد كه با رعايت ماده اخيرالذكر فقط مجارات اشد در خصوص متهم (چهار و نيم سال) الزم االجرا مى باشد و 
درخصوص اتهام محمدرضا امانى فرزند شاپور متولد 1369 باسواد اهل و ساكن تهران، شيعه ايرانى مجرد فاقد سابقه كيفرى داير بر شرب خمر، مزاحمت 
براى بانوان و ايراد  ضرب و جرخ عمدى مستندا“ به مواد فوق الذكر متهم موصوف را از بابت شرب خمر به تحمل 80 ضربه شالق حدى واز بابت مزاحمت 
براى بانوان به 6 ماه حبس و 74 ضربه شالق و از بابت شركت در ضرب و جرح عمدى به يك سال حبس تعزيرى و ديه بابت صدمات وارده  به خانم مژگان 
ملكى برابر با دو تا ناحيه كبودى در قسمت خلفى چپ تنه برابر با دو تا يك و نيم هزارم ديه كامل انسان، كبودى در قسمت خلفى ميانه تنه و كبودى مخاطى 
داخل لب پايين برابر با سه هزارم ديه كامل انسان محكوم مى نمايد كه با رعايت ماده 134 مجازات اشد درخصوص متهم (يك سال حبس تعزيرى) و نيز 
تحمل حد شرب خمر الزم االجرا مى باشد.   راى صادره نسبت به متهمين محمدعلى بخشى و محمد  ورمزيار و اميرحسين اسعدى حضورى بوده و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد. 
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