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سوال از رئیس جمهور به هیات رئیسه تقدیم شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره 

سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
محمدرض��ا پورابراهیمی گفت: هیئت رئیس��ه مجلس این هفته باید مجددا 
تعداد امضاهای س��وال از رئیس جمهور را بررس��ی کند و در صورتی که بیش از 

۷۴ نماینده بر درخواس��ت خود اصرار داشتند، طرح سوال از رئیس جمهور اعالم 
وصول ش��ود. وی اظهار داشت: عالوه بر این، بررسی استیضاح وزیر اقتصاد نیز هفته 

جاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.
 هفت��ه گذش��ته س��وال از رئیس جمه��ور با حض��ور نهاوندی��ان مع��اون اقتصادی 
رئیس جمهور، س��یف رئیس کل بانک مرکزی، کرباس��یان وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آوایی وزیر دادگستری و امیری معاون پارلمانی 

رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.  مهر

پارلمان
ورود دیوان محاسبات به تحقیق و تفحص از مجلس

نماین��ده م��ردم اصفهان در مجلس گف��ت: در حال حاضر ط��رح تحقیق و 
تفحص از مجلس به دیوان محاس��بات ارس��ال شده اس��ت، چراکه این تفحص 

کتابخانه مجلس،  مرکز پژوهش ها و کل مجلس را دربر خواهد گرفت.
حس��ن کامران افزود: تحقیق و تفحص از مجلس ش��ورای اس��المی چندی 

پیش تهیه و تدوین ش��د. این طرح که برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه 
ارسال شده بود با هدف نظارت دقیق صورت گرفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی درباره محورهای این طرح گفت: 
بخشی از این تفحص عملکرد مالی و بحث ریخت پاش هایی است در که در مجلس اتفاق 
افتاده است. وی افزود:  در حال حاضر این طرح به دیوان محاسبات ارسال شده است، و 
وارد این دیوان شده چراکه این تفحص کتابخانه مجلس،  مرکز پژوهش ها و کل مجلس 

را دربر خواهد گرفت.  فارس

پویش شفافیت
شفاف سازی به سود مسئوالن است

نای��ب رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت: مس��ئوالت بای��د مردم را در 
جری��ان مس��ائل قرار دهند چراکه مس��ئوالن متعلق به م��ردم و از جنس مردم 
هستند. از آنجا که اطالع رسانی به موقع انجام نمی شود و هر خطائی به گردن 

مسئول قبلی انداخته می شود در نهایت مسائل به بحران تبدیل می شود.
سیداحس��ن علوی افزود: یکی از مسائلی که مردم را آزار می دهد این است که 

برخی از مسئولین از واقعیت ها فرار می کنند و تالش دارند تا واقعیت ها را از مردم پنهان 
کنند. یکی از مولفه های کش��ورهای توس��عه یافته این است که مسئوالن به مردم احترام 
می گذارند و هم به مردم اطالع رسانی دقیق دارند و هم نظر مردم برای آن ها مهم است.

عل��وی تصریح کرد: مس��ئوالن باید مردم را در جریان مس��ائل ق��رار دهند چراکه 
مس��ئوالن متعلق به مردم و از جنس مردم هس��تند. اگر از مردم مسائل پنهان کنیم در 

نهایت تبدیل به مسئله ای نظیر ارز و قاچاق می شود.  ایسنا

دیدگاه

 از هرجایی که ممکن است 
باید کمک گرفته بشود تا احقاق حق بشود
حاال البّته متأّسفانه دولت عربستان مزاحمتهایی 
ایجاد میکند و مانع از انجام بعضی از وظایف و فرایضی 
میش��ود که حق این است که اینها انجام بگیرد؛ خب، 
اینها را بایستی به عنوان مطالبات مؤمنین و مسلمین 
همواره در نظر داش��ت؛ ممکن اس��ت مانعی به وجود 
بیاورن��د -آن مان��ع اگر آم��د، طبعاً مش��کل به وجود 
م��ی آورد- اّما آن خواس��ت را و آن مطالب��ه را هرگز 
نبایس��تی فراموش کرد. همچنان ک��ه حاال آقایان هم 
بی��ان کردند، در م��ورد فاجعه ی مس��جدالحرام و منا 
در س��ال ۹۴ ]هم[ این قضّیه فراموش ش��دنی نیست؛ 
این باید حتماً تعقیب بش��ود، دنبال بش��ود، مجموعه 
و هیئ��ت حقیقت ی��اب با حض��ور مّدع��ی اصلی -که 
جمهوری اس��المی است- باید تش��کیل بشود، باید به 
مجامع بین المللی مراجعه بشود، از هرجایی که ممکن 
اس��ت باید کمک گرفته بش��ود تا احقاق حق بش��ود؛ 
اینجا ظلم بزرگی انج��ام گرفت. حّق بزرگ حّجاج بر 
آن کس��انی که مس��لّط بر آن منطقه هستند، امنّیت 
آنها است؛ این مطالبه ی اصلی آنها است. »امن« یکی 
از خصوصّیاتی اس��ت که خدای متع��ال برای خانه ی 
خودش و شهر مّکه و حرم، معّین فرموده است: َجَعلَنا 
الَبیَت َمثابًَة لِلّناِس َو اَمنا؛)۱۰( همه آنجا جمع بشوند 
و امن باش��د، امنّیت داش��ته باش��ند. امنّیت و ایمنِی 
م��ردم یکی از اساس��ی ترین کارها اس��ت؛ این ایمنی 
مراعات نشد. این، مطالبه الزم دارد؛ این، دنبال گیری 
الزم دارد؛ از دنبال گیری از این قضّیه خس��ته نشوید؛ 
دنبال کنید، بخواهید. مسئولین محترم -چه در بعثه، 
چه در س��ازمان ح��ج، چه در دس��تگاه های ذی ربط، 
وزارت خارج��ه، قّوه ی قضائّیه و دیگ��ران- باید قضّیه 
را دنبال بکنند. آن طور ک��ه به من گزارش کردند، به 
خانواده های برخی از ش��هدا که در آنجا دفن شده اند 
اجازه داده نمیش��ود که حّتی بروند آنجا و قبر عزیزان 
خودشان و شهیدان خودشان را زیارت بکنند! این جور 
نمیشود؛ بایستی نسبت به این قضایا کار انجام بگیرد. 

دیه ی مقتولین هم یک مسئله است.

بیانات در دیدار کارگزاران حج
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مخاطب شمایید

گاف کاخ سفید 
اش��تباه کاخ س��فید در تایپ غلط کلمه ایاالت 
متحده به التین، در صفحه رسمی آن در شبکه 
اجتماعی توئیتر، نظر کاربران این شبکه اجتماعی را به 

خود جلب کرد و واکنش هایی را برانگیخت.
 صفحه رس��می کاخ س��فید در توئیتر در بازنشر 
بخش��ی از اظهارات »دونال��د ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا درباره وضعیت اقتصادی به اشتباه کلمه ایاالت 
متح��ده United States را ب��ا ح��ذف ح��رف تی، 
United Sates تایپ کرد. توئیت کاخ س��فید درباره 
این س��خنان تقریبا پنج ساعت بر روی صفحه آن در 
توئیتر باقی ماند و بعد حذف ش��د، اما واکنش کاربران 
توئیت��ر را برانگیخت. یکی از کاربران توئیتر از این که 
کاخ سفید دیگر نمی تواند کلمه United States را 
بدرستی تاپپ کند ابراز تعجب کرده و کاربر دیگری با 
بیان اینکه نمی داند واژه ای که کاخ س��فید تایپ کرده 
است، چیست؛ آن را تبریک گفته است. کاربر دیگری 
اش��اره کرد که این اولین بار نیس��ت که کاخ سفید و 
ترامپ گاف داده اند. وی نوش��ت: اگر آن ها نمی توانند 
این کلمه را درس��ت تایپ کنند و چنین کار کوچکی 
را انجام دهند، چطور می توانیم از آن ها انتظار داش��ته 

باشیم که از عهده کار های بزرگ بر آیند.

سیاست مجازی

نوبت دوم

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در بوستان بهاران 
جهت نصب و تجهيز به وسايل بازى به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و 
مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/14 به 
سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/5/16 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/5/18 مى باشد.
كليه ى هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى تجديد مزايده عمومى شماره 97/1 (مرحله دوم)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

شهردارى كالله درنظر دارد 400 مترمربع از عرصه پارك شهرك امام حسين را به 
مدت دو سال از طريق مزايده عمومى با شرايط زير بصورت اجاره ماهانه جهت استفاده 
برپايى قصر بادى و ساير وسايل بازى كودكان به متقاضيانى كه داراى امكانات الزم و 

نيز داراى صالحيت و مجوزهاى الزم از اداره استاندارد مى باشند واگذار نمايد.
1) متقاضيان مى بايست مبلغ 1/500/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 نزد بانك 
ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود 

تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه 97/05/20 مى باشد 
كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و رسيدگى 

مى شود.
3) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 

اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.
4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
5) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

 آگهى مزايده 400 متر از پارك امام حسين (ع)
 جهت وسايل بازى كودكان     

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله 

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى بهره بردارى ، نگهدارى و راهبرى 

تصفيه خانه فاضالب شهركها و نواحى صنعتى استان مركزى

شركت شهركهاى صنعتى استان مركزى در نظر دارد مناقصه عمومى يك مرحله اى بهره بردارى ، نگهدارى و راهبرى تصفيه خانه فاضالب شهركها و نواحى صنعتى استان مركزى 

به شماره (200971072000010) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 

بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآورد: 6/497/111/343 ريال مى باشد.

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه 350/000/000 و بصورت ضمانتنامه بانكى معتبر يا اوراق مشاركت و يا واريز نقدى به حساب جارى (سيبا) 2175675202000 نزد بانك ملى 

بنام شركت شهركهاى صنعتى استان مركزى.

مدت اجرا 12 ماه شمسى.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ 1397/5/8 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 14:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/5/14 

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1397/5/25 

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/5/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف

آدرس : اراك ، بلوار فاطميه ، جنب استاندارى مركزى ، تلفن: 08633443316 و 08633443302 واحد ذيربط تلفن: 08633443311 واحد مناقصات

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 02141394 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومى شركت شهركهاى صنعتى استان مركزى

شركت شهركهاى صنعتى
استان مركزى

ت اول
نوب

ادامه از صفحه اول
اص��ل ماجرا اینجاس��ت که صرف ش��کایت نه 
می تواند خوب باش��د و نه بد، این نتیجه اس��ت که 
می تواند م��ا را به خب یا بد ب��ودن آن راغب کند، 
ضمن آنکه متولیان باید حواسش��ان باش��د که آنها 
مسئول احقاق حق و اعتمادی هستن که به امریکا 
در مذاکرات داشتند و ملت منتظرند که هم گشایش 
اقتصادی را ببینند و هم حقی که از بتن ریزی اراک 
قرار بود به دست آورند! بر این اساس حتی اگر هم 
ش��کایت نتیجه دهد متولیان وظیفه شان را انجام 
داده اند و نباید انتظار فرش قرمز و تش��کر داش��ته 
باش��ند با این پیش فرض به سراغ مرور اتفاقات رخ 

داده و شکایت نامه جمهوری اسالمی می رویم.

هشدار رئیس الهه به ترامپ
هر چند که رئیس دیوان بین المللی دادگستری 
الهه طی نامه ای رس��می بعد از شکایت جمهوری 
اس��المی از امریکا خطاب به وزی��ر خارجه امریکا، 
ضم��ن اع��الم زمان رس��یدگی به ش��کایت دولت 
ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم ها دولت 
آمریکا، تأکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب 
کنی��د و ش��رایط را تغییر ندهید، ام��ا باید دید که 
این نامه و دس��تور چطور می تواند عملی شود و در 
عمل چه دس��تاوردی را برایمان دارد صرف هشدار 
و تهدید منی تواند مطلبو ملت ایران باشد همانطور 
که به گفت��ه رهبری صرف مذک��ره و توافق بدون 

برداشتن تحیمها مطلوبمان نبوده است.

تحلیل رئیس مرکز حقوقی بین المللی 
ریاست جمهوری

اما در همین زمینه نیز محس��ن محبی رئیس 
مرکز حقوقی بین المللی ریاس��ت جمهوری اعالم 
ک��رد: بدنبال ش��کایت دول��ت ایران علی��ه دولت 
آمریکا، رئیس دیوان بین المللی دادگس��تری طی 
نامه ای رسمی خطاب به پمپیو به دولت آن کشور 
هشدار داد طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی 
دیوان در مورد درخواس��ت های ایران را خدشه دار 
نکند.موضوع دادخواس��ت ایران این است که اقدام 
آمریکا در برگرداندن تحریم های یکجانبه برخالف 
تعه��دات بین المللی امریکا در عهدنامه س��ال 3۴ 
اس��ت. به موجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده 

بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داش��ته باش��د، و 
مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

وی اف��زود: دولت ایران ب��ه علت فوریت امر و 
آثار سوء ناش��ی از برگرداندن تحریم های یکجانبه 
امری��کا به ویژه در حوزه س��المت و درمان و دارو 
و خصوصا امنیت هوای��ی، همزمان با طرح دعوی 
رس��می از دیوان خواس��ته بود که دیوان تا زمانی 
که در مرحله رس��یدگی و ص��دور رای در دعوای 
اصل��ی ق��رار دارد، بعن��وان یک امر ف��وری و طی 
دس��تور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع 
س��ازد و از دولت امریکا بخواهد ک��ه این اقدامات 

را متوقف کند.
محب��ی ادام��ه داد: رئیس دیوان ب��ا توجه به 
اهمی��ت و فوریت امر با اس��تفاده از ماده ۷۴ )۴( 
قواعد دیوان بین المللی دادگستری عصر سه شنبه 
طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، 
به دولت آمریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید 
در این زمینه اجتن��اب کند، و توجه دولت آمریکا 
را ب��ه این ضرورت جلب می کند که باید در زمینه 
مورد دعوا )بازگش��ت تحریم ها( طوری عمل کند 
که آرای آتی دیوان که بعد از جلس��ه ۲۷ اگوست 

صادر خواهد کرد، بال اثر نشود.
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، ای��ن دس��تور نظیر 
حک��م موقت به توقف هرگون��ه اقدام متصرفانه در 
پرونده های مالی اس��ت و نشان دهنده حساسیت و 
اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی 
دادگس��تری اس��ت. کمتر از ۱۰ روز پیش بود که 
ظریف در توییتر از ش��کایت ای��ران از آمریکا خبر 
داد: ام��روز ایران به دیوان دادگس��تری بین المللی 
ش��کایت کرد ت��ا آمریکا را به دلی��ل اعمال مجدد 
غیرقانونی تحریم های یکجانبه پاسخگو کند. ایران 
در مواجهه با اهانت آمریکا به دیپلماسی و تعهدات 
قانونی، به حاکمیت قانون متعهد است. الزم است 
که با عادت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا 

مقابله شود.

 بیانیه دیوان دادگستری بین المللی
و 5 مورد شکایت ایران

پس از آن بود که دیوان دادگستری بین المللی 
با انتش��ار س��ندی، گفته های محمدج��واد ظریف 
مبنی بر ش��کایت ای��ران از آمریکا ب��ه این نهاد را 
تأیید کرد. دیوان دادگس��تری بین المللی در بیانیه 
آورده ایران بر س��ر اختالف ب��ا آمریکا درخصوص 
نقض ادعای��ی معاهده موّدت، رواب��ط اقتصادی و 
حقوق کنسولی که بین این دو کشور منعقد شده 
بود، علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده و اقدام موقت 

دیوان را خواستار شده است.
در ادام��ه بیانیه دیوان، ابعاد ش��کایت ایران از 
آمریکا، با ش��فافیت بیش��تری توضیح داده شده و 
آم��ده که ایران به دلیل ص��دور فرمان اجرایی ۱8 
اردیبهشت ترامپ برای بازگشتن تحریم هایی است 

که براساس برجام، موقتاً تعلیق شده بودند.
شکایت ایران 5 بندی است و طی آن از قضات 

دیوان خواسته شده که موارد ذیل را اعالم کنند:
 بیانی��ه 8 ِم��ی آمریکا درخص��وص اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا 
ذیل معاهده موّدت )منعقده در سال ۱۹55( است.

 آمری��کا بای��د ب��دون هیچ گون��ه تأخیری، 
اقدامات آغاز شده از 8 ِمی را متوقف کند.

 آمری��کا بایس��تی فوراً از تهدی��د به اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران، دست بردارد.

 آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور 
زدن رأی دادگاه درخصوص این پرونده برنمی دارد.

 آمریکا باید خس��ارات وارده به شرکت های 
ایرانی را براساس تشخیص دیوان، به صورت تمام 

و کمال جبران کند.

زمان رسیدگی به شکایت علنی
اما دیوان به جز بیانیه ای که صادر ش��ده است 
اعالم کرده که جلس��ات علنی رسیدگی به پرونده 
ش��کایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال غیرقانونی 

تحریم ه��ای یکجانب��ه را از روز ۲۷ لغایت 3۰ ماه 
آگوست )5 الی 8 شهریورماه( برگزار خواهد کرد.

در ای��ن بیانی��ه خاطرنش��ان ش��ده دی��وان 
بین المللی دادگس��تری در مقام رکن قضائی اصلی 
س��ازمان ملل متحد از روز دوشنبه ۲۷ آگوست تا 
پنجش��نبه 3۰ آگوست در کاخ صلح شهر الهه که 
مقر این دادگاه اس��ت در جلسات علنی به پرونده 

شکایت ایران رسیدگی خواهد کرد.
وزارت خارجه آمریکا قبال در بیانیه ای به روزنامه 
نیویورک تایمز گفته از شکایت ایران از آمریکا در دیوان 
بین المللی دادگستری با خبر است اما طرح این دعوی 
توسط ایران را »بی اساس« می داند. این وزارتخانه در 
بیانیه ای گفت: »دعوی ایران بی اساس است و ما قصد 
داریم مقابل دیوان بین المللی دادگستری، سرسختانه 

از ایاالت متحده دفاع کنیم.«

اما الزم به یاد آوری است که اولین بار »محمد 
جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران موضوع ش��کایت 
ای��ران از واش��نگتن را در حس��اب کاربری اش در 
توئیت��ر اعالم کرد. ظریف نوش��ت: »ام��روز ایران 
در دیوان بین المللی دادگس��تری شکایتی را برای 
پاس��خگو کردن آمری��کا بابت اعم��ال تحریم های 

یک جانبه تنظیم کرد.«
دیوان بین المللی دادگس��تری سه شنبه هفته 
گذش��ته ارائه این دادخواستی از سوی ایران علیه 

ایاالت متحده را تأیید کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته این 

ش��کایت به دلیل »نقض عهدنامه مودت« صورت 
گرفته است. 

بهرام قاس��می چند روز پی��ش نیز گفته بود: به 
منظور ترمیم و جبران اعم��ال غیرقانونی آمریکا در 
وضع تحریم ها علیه کش��ورمان و احقاق حقوق ملت 
ای��ران و پیگ��رد بین المللی اعم��ال متخلفانه ایاالت 
متح��ده، وزارت امورخارجه با مش��ارکت مرکز امور 
حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و هماهنگی سایر 
دستگاه های ذیربط، مسئله شکایت از ایاالت متحده 
به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصاً عهدنامه 
مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱33۴ 
نزد دیوان بین المللی دادگستری را در دستورکار قرار 
داد و پ��س از اخ��ذ نظرات وکال و مش��اوران حقوقی 
بین المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی 
شکایت جمهوری اسالمی ایران از نقض معاهده مودت 

در تاریخ ۲5 تیرماه ۱3۹۷ به ثبت رسید.
در این ش��کایت تشریح ش��ده است که تصمیم 
آمریکا در اعمال مجدد تحریم های هسته ای با تعهدات 
بین الملل��ی ایاالت متحده به ویژه مواد ۴، ۷، 8 ، ۹ و 
۱۰ معاهده م��ودت ۱33۴ نیز مغایرت دارد و ایاالت 
متحده ملزم اس��ت ضمن توقف این اعمال متخلفانه 

بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.
رئی��س مرک��ز حقوق��ی بین المللی ریاس��ت 
جمه��وری روز چهارش��نبه اعالم ک��رد که بدنبال 
ش��کایت دول��ت جمهوری اس��المی ای��ران علیه 
دولت آمریکا رئیس دیوان بین المللی دادگس��تری 
طی نامه ای رس��می خطاب به پمپیو وزیر خارجه 
امریکا، به دولت آن کش��ور هش��دار داد که طوری 
رفتار کند که آث��ار تصمیمات آتی دیوان در مورد 

درخواستهای ایران را خدشه دار نکند.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا روز ۱8 
اردیبهشت ماه کشورش را از توافق هسته ای ایران 
خارج و فرمان��ی را برای بازگردان��دن تحریم های 
هس��ته ای علیه ایران پ��س از دوره های زمانی ۹۰ 

و ۱8۰ روزه امضا کرد.
با همه این تفاس��یر اما باید دانست که صرف 
شکایت کردن نباید مدنظر قرار بگیرد و تا رسیدن 
ب��ه نتیجه مطل��وب که هم��ان رف��ع تحریم ها و 
اخذ خس��ارت به دلیل ضرری ک��ه از تحریم های 
غیرقانونی به ملت ایران وارد شده است باید مساله 

را دنبال کرده و در این مسیر کوتاه نیامد.

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 78 رنگ سفيدروغنى ش موتور 11127827703 

شاسى 0078437511 پالك 82-248ط24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت مشــخصات خــودرو پرايــد صبــا GTXI مــدل 87 نقــره اى متاليك ش 
موتــور2708036 شاســى S1412287569101 پالك 62-673ج52 مفقــود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

كارت سبز پرايد به شــماره ايران 72-354و32 شاسى S1412289849608 ش موتور 
3935797مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند مالكيت-بــرگ ســبز كاميــون كمپرســى ولوو بــه شــماره ايــران72-956ع13 ش 
موتور067825 شاســى 005810 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

مــدرك دانشــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المــع ف محمود ش ش 1981 
صادره بابل در مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى عمران عمران صادره از واحد دانشگاه 
آزاد اســالمى قائم شهر با شــماره 128710703503 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر 

كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد. سارى

برگ ســبز خودرو پژو206 آريان SD مدل 1390 شاســى NAAP41FD9CJ608417ش 
موتور1550005542 رنگ خاكسترى متاليك پالك 72-925ن23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

اينجانب ســيد حميدرضــا مدنى مالك خودرو وانت پيكان رنگ ســفيد شــيرى روغنى مدل 
1388 ش موتور11487080260 شاســى NAAA36AA99G819422 پالك 72-359د45 
به علت فقدان اسناد برگ سبز و سند كمپانى به تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضــاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى ساسان معمارى داير بر تخريب و غيره تحت پيگرد مى باشد 
و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 
180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/6/10 ساعت 9  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در جلســه دادگاه حاضر شــود. نتيجه عدم حضور ســبب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 970008 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد محكوم عليه ســجاد 
صادق نيا و غيره محكوم هسند به تاديه هفتادوپنج قطعه سكه بهار آزادى و 53,368,625 ريال 
از محــل ماترك متوفى مرحوم غالمرضا صادق نياى رودپشــتى در حــق محكوم لها خانم طالب نژاد 
با وكالت ســيدروح اله حســينى در اين دادگاه و 1,511,781 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در 
حــق صندوق دولــت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك 
قطعــه زميــن به همراه اعيانى موجــود از ماترك متوفى اقدام كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك 
فوق واقع در روســتاى ترسياب شرقى –خيابان شــهيد حسن تبار-پالك 4 با كدپستى 46311-
61871 با مســاحت 420/94 ســهم مشاع از 544/94 سهم شــش دانگ يك باب خانه به پالك 
397 فرعــى از 10 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد به نام مرحوم غالمرضا صادق نيا رودپشــتى 
مى باشــد حدود اربعه ملك فوق شــماال ديوار است به باغ مقيمى شرقا ديوار است به ملك سيد 
احمد ايمانى جنوبا درب و ديوار اســت به خيابان شــهيد حسن تبار غربا درسه قسمت كه قسمت 
اولبه ديوار مغازه جوشكارى صادق نيا و قسمت دوم و سوم به كارخانه شاليكوبى آقاى اكبرزاده 
مى باشــد حدود اربعه و مشــخصات ملك در طبيعت با حدود و ابعاد مندرج در سن مطابقت دارد 
اعيانى موجود در ملك شــامل يك دســتگاه ســاختمان با سيستم اســكلت بتن آرمه در يك واحد 
به مســاحت 90مترمربع تك خوابه با سيســتم كامل و ســالن و آشــپزخانه با قدمت سال ساخت 
حدود 21 ســال در دست استفاده و بهره بردارى محكوم لها هاجر طالب نژاد مى باشد ملك فاقد 
پروانه ســاخت و امتيازات برق و آب شــهرى و داراى امتيازگاز خانگى مى باشد در داخل ملك در 
امتداد شــمالى به جنوب ســه رشته سيم فشار قوى 20 كيلووات عبور نموده  هم چنين در جفت 
همســايگى ملك كارخانه شــاليكوبى فعال و در دست بهره بردارى مى باشــد لذا نتيجتا با در نظر 
گرفتن موارد فوق و مســاحت و موقعيت ملك و اعيانى موجود ومشــكل عبور خط سيم فشار قوى 
20 كيلــووات و عوامــل موثر در ارزيابى ارزش شــش دانگ ملك اعم از عرصــه و اعيانى موجود 
ارزش ملك 1,600,000,000 ريال(يك ميلياردوششصدميليون ريال)ارزيابى و تعيين گرديده، 
لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق 
مزايده در تاريخ 97/5/24 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و 
در صــورت نيــاز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند 
حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 
محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد برنده مزايده خواهند شــد . هــم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلــس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس 
از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صــورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده 

نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به محمود شــهبازيان كله بســتى ف قاســمعلى وفق ماده 394 ق آ د  ك ابالغ 
مى گردد در خصوص شــكايت عليرضا محمديان و غيره عليه شــما داير بــر كالهبردارى در تاريخ 
97/6/25 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد.در صورت عدم حضور دادگاه 
به صورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و رأى مقتضى صــادر مى نمايد.نوبت اول97/4/28 

نوبت دوم 97/5/7.م/الف1957
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

دادنامه
پ ك :9609981228300142 شــاكى:رضا مســعودى ف محمــد متهم:مهــدى درويــش 
زاده ف رمضان ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره شــماره 96/1/28-8201580 
دادســراى عمومى وانقالب محمودآباد مهدى درويش زاده ف رمضان متهم اســت به كالهبردارى 
رايانــه اى بــه مبلغ ســيصدوپانزده ميليون ريال معادل ســى و يك ميليــون و پانصدهزارتومان 
،دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى خصوصى رضا مسعودى،تحقيقات به عمل آمده مرجع انتظامى 
و شــعبه اول بازپرســى،اخذ پرينت هاى ســال ماخوذه در صفحات 15 الى 16 و نيز ساير قرائن 
و امــارات منعكــس در پرونده و نظر به اين كه متهم با وصف ابــالغ قانونى در هيچ يك از مراحل 
تحقيقات مقدماتى و جلســه دادرســى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارســال ننموده لذا ارتكاب بزه 
انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد ماده 741 ق مجازات اسالمى عالوه بر رد مال 
به صاحبش نام برده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
ولى اهللا اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

دادنامه
پ ك:9609981227300809 دادنامه:9709971227300349 خواهان:شركت سهامى 
بيمه ايران اســتان مازندران با نمايندگى مســعود صادقى دازميــرى ف على اكبر خوانده:مصيب 
ســلمان زاده ((رأى دادگاه)):در اين پرونده شــركت بيمه ايران اســتان مازنــدران با نمايندگى 
مســعود صادقى دازميرى دادخواســتى به طرفيت مصيب ســلمان زاده به خواســته مطالبه مبلغ 
122,301,560 ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده 
قضايى تقديم و در تشريح خواسته خود چنين بيان داشته كه « اتومبيل سوارى نيسان ماكسيما 
به شــماره انتظامى 12د472ايران82 به شماره موتور 30009415 شاسى 818022 متعلق به 
احمد رحمانى بندپى به موجب بيمه نامه شماره 91/411/30588/69 نزد شركت سهامى بيمه 
ايران بيمه بدنه بوده اتومبيل سايپا به شماره انتظامى 31و627ايران72 به رانندگى خوانده در 
تاريخ 92/4/6 با اتومبيل مورد بيمه شــركت تصادف و به موجب  گزارش افسر كاردان خوانده 
مقصر حادثه شناخته شده ، شركت بيمه باتوجه به گزارش پليس و پس از رسيدگى هاى الزم و 
عكس بردارى از مورد بيمه مبلغ 122,301,560 ريال بابت خسارت وارده به بيمه گذار پرداخت 
و رســيد دريافت نموده نظر به اين كه براســاس ماده 30 قانون بيمه شركت سهامى بيمه ايران 
قائم مقام بيمه گذار شــده و مى تواند معادل خســارت پرداختى از مسئول حادثه مطالبه كند لذا 
صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست.» خوانده متعاقب عدم شناسايى در آدرس مندرج 
در دادخواست و على رغم دعوت از طريق نشر آگهى از حضور در دادگاه و دفاع از دعوى مطروحه 
خوددارى نموده است.دادگاه با امعان نظر در محتويات اوراق پرونده(تصوير كروكى افسر كاردان 
مبنى بر تقصير خوانده در تصادف معموله به علت بى احتياطى در امر رانندگى و تصوير بيمه نامه 
بدنه متعلق به خودرو غير مقصر و تصوير ســند مربوط به دريافت مبلغ خواســته از سوى راننده 
غيرمقصر)دعوى خواهان را وارد و اشتغال ذمه خوانده را به مبلغ واسته ثابت تشخيص و نظر به 
اين كه شركت خواهان بعد از پرداخت خسارت به مالك خودرو غيرمقصر ، قائم مقام مالك جهت 
مطالبه خسارت مى باشد و خوانده نيز دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه 
ننمــوده و در پرونــده نيز موجود نمى باشــد لذا ضمن پذيرش دعوى مطروحه و مســتندا به ماده 
30 قانون بيمه و مواد يك و دو قانون مســئوليت مدنى مصوب 1339/2/7 و ماده 331 قانون 
مدنــى و مــواد 198-519-522 ق آ د م و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاى 
وصولى به نمايندگان قضايى و كارمندان موثر در پيشــرفت دعاوى دولت مصوب 44/10/12 و 
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور خوانده را به پرداخت 122,301,560 ريال اصل 
خواســته و 3,247,539 ريال هزينه دادرسى و نصف حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير  تاديه برمبناى شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ 96/12/19(تاريخ 
مطالبه طبق دادخواســت)تا اجراى حكم در حق خواهــان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در همين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960483 محكوم له: مريم محمودى مقدم ف سبزعلى محكوم عليه:انجم 
شعاع درويش **وكالى محكوم له: سيده فاطمه ميريان ف سيد مرتضى و سيدعلى سادات حسينى 
ف ســيدمحمد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9709971227300016 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 275,000,000 ريال 
اصل خواســته و7,700,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چك 96/6/29 تا زمان وصول آن كه توســط واحد اجراى 
احكام از بانك مركزى اســتعالم مى شود در حق محكوم له هم چنين محكوم عليه محكوم است به 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.رأى صادره غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمومدآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شهين محمدى ف ابراهيم
خواهان على اكبر خوشــخو دادخواســتى به طرفيت شــهين محمدى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982056100230 شعبه اول 
دادگاه عمومــى حقوقــى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/6/13 ســاعت 11 تعيين گرديد 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مــى گردد تا  خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف97/140/36
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حميد عليزاده
خواهان  بانك ملت دادخواستى به طرفيت خوانده حميد عليزاده به خواسته جلب ثالث مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981210200750 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل 
ثبت و وقت رســيدگى 97/7/11 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرج اله جمشيدى
خواهان بانك مسكن دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله جمشيدى به خواسته خلع يد-
مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9609981942100370 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقــى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 
97/7/14 ســاعت 9 تعييــن گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. هم چنين ظرف هفت روز پس از درج 

در روزنامه  جهت معرفى داور در شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر حاضر شود.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت1-
بهادر جديد نورى ف مهرداد2-وريا كريميان ف مظفر3-حميدرضا چاوش زاده تفتى تقديم كه به 
اينشعبه ارجاع و به كالسه 970136 شعبه هشتم شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/6/17 ساعت 9 در شعبه هشتم  شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/ال
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:12/96/670 دادنامــه:44-97/2/18 خواهان:ســعيد بابويه دارابى ف حســن 
بــا وكالت ليــال قربانــى خوانده:ابراهيم گنجــى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســعيد 
بابويه دارابى ف حســن با وكالت ليال قربانى به طرفيت ابراهيم گنجى ف اســماعيل به خواســته 
محكوميت خوانده به پرداخت 93,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به اســتناد 3 فقره چك به شماره هاى 490558-96/8/2 به مبلغ 33,000,000 ريال و 
490556-96/6/2 به مبلغ 30,000,000ريال و 490557-96/7/2 به مبلغ 30,000,000 
ريال عهده بانك ســپه شــعبه آزادگان بوشــهر با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و 
امضاى خوانده ذيل چك ها باتوجه به وجود اصل چك هاى مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته 
و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ها ارائه ننموده 
لــذا امضاى مذكور از تعــرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونــده دعواى خواهان 
را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به خواد 198-519-522 ق آ 
د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون 
صــدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت 
93,000,000 ريال اصل خواســته و 2,232,500 ريال هزينه دادرسى و 3,348,000 ريال حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى 250,000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پ ك:9709982074500029 خواهان:رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت مصطفى 
درســته ف رمضان خواندگان:1-عباس كريم زاده ترابى2-سيدحســين موسوى آبندانسرى3-
احمد اســدى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت 
مصطفى درســته ف رمضان به طرفت احمد اســدى ف امراله و سيد حسن موسوى آبندانسرى ف 
ميرحيــدر و عباس كريم زاده ترابى ف جليل به خواســته الزام خواندگان به تنظيم ســند تويوتا 
ياريس مدل 2008 به شــماره 392ط33 ايران33و هزينه دادرســى و حق ااوكاله،شورا باتوجه 
به اظهارات شــهود و خوانده اول و قرارداد عادى معامله بين خواندگان اول و دوم و خوانده اول 
با خواهان كه داللت دارند خواهان اين وســيله نقليه را خريدارى كرد و خواندگان دوم و ســوم 
متصرف آن بودند و ســند به نام خوانده ســوم اســت و تصرف هم دليل بر مالكيت است لذا به 
اســتناد ماده 220 قانون مدنى و 519و515 ق آ د م خوانده ســوم را به انتقال ســند وســيله 
فوق به نام خواهان و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 388,750 ريال و 1,000,000 ريال حق 
الوكاله به ميزان تمبر مالياتى در حق خواهان محكوم مى نمايد.اما در مورد دعواى خواهان نسبت 
به خواندگان رديف اول و دوم چون سند به نام آن ها نمى باشد به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون فوق قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد.رأى محكوميت غيابى و پس از ابالغ ظرف بيست 
روز قابــل اعتــراض در اين مرجع و رأى رد دعوا حضورى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

اصالحيه
در اخطاريه باشماره پرونده 13/96/476 شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى منتشر شده 
در 3 مرداد97 نام خواهان على دانشــگر با  نمايندگى مريم كســيرى كلموز صحيح است كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم روشنى ف عيسى
خواهان حبيب يوســفى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم روشنى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع  و به  كالسه 9609982073800071 شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/6/12 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى مزايده 
در پرونــده اجرايــى به كالســه 960151 اجراى احــكام اميدرضا رمضانــى ف چنگيز جهت 
پرداخــت محكــوم به مربوطه بــه محكوم عليه شــهرام رمضانى يك قطعه زمين بــه متراژ 4200 
مترمربــع به صورت باغ مركبات واقع در كياكال روســتاى شــيرخواركال را معرفــى نموده لذا اين 
اجــرا بنا به درخواســت مالك مال مزبــور را توقيف و از طريــق مزايده با حضــور نماينده اجراى 
احكام دادگاه شهرســتان ســيمرغ  تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه 
شــده بدين شــرح اســت :از جهت شــمال به طول 41 متر وصل به زمين شــاليزارى فيض اله و 
حبيب اله رمضانى از شــرق به طول 108 متر وصل به گذر محلى از غرب به طول 101 متر مربع 
وصــل به مرز مشــترك كلثوم رمضانــى و از جنوب به طول 40متر متصل بــه گذر محلى .در ملك 
مذكور بنايى به مساحت 144 مترمربع وتنها به صورت اسكلت بتنى احداث شده وداراى امكانات 
رفاهى برق و آب مى باشــد داراى ســند مالكيت به شــماره ثبت 932 و ملك 14/69 مى باشــد 
و به صورت مشــاعى به انــدازه دين محكوم عليه به ميــزان 119,022,455 ريال به فروش مى 
رســد .1-قيمت كارشناســى شده 2,520,000,000 ريال مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى 
شــده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند 
و مبلــغ ده درصد قيمت پيشــنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخــد و مابقى آن ظرف يك ماه 
پــس از فــروش وصول مى گردد در غير ايــن صورت مبلغ ده درصد،به نفــع دولت ضبط خواهد 
شــد.3-موعد و زمان فروش 97/5/29از ســاعت 11 صبح الــى 11:30 در دفتر اجراى احكام 
دادگاه عمومى شهرســتان ســيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشــد.4-كليه 

هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/46
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

دادنامه
خواهان:مرضيه  دادنامــه:9709971227200369  پرونــده:9609981227200224 
رنجبر ف غالمعلى با وكالت خديجه هدايتى ف على خوانده:داوود بهرامى نيا ف رحمت اله-مجهول 
المكان خواســته:طالق به درخواســت زوجه گردش كار به تاريخ 97/4/28 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل و پرونده 
كالسه فوق تحت نظر است مالحظه مى گردد خواهان دادخواستى به خواسته مطرح در فوق تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره مذكور ثبت گرديد كه به موجب آن تقاضايى به شرح مذكور 
نمــوده اســت دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از خداونــد متعال ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور رأى مى نمايــد.((رأى دادگاه)):درخصوص 
ادعاى مرضيه رنجبر باوكالت خديجه هدايتى به طرفيت داود بهرامى نيا به خواسته صدرو گواهى 
عدم امكان ســازش الف)نظر به مندرجات تصوير مصدق سند نكاحيه شماره 4583 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شــماره 8 حوزه مالير ، رابطه دائمى زوجيت فى مابين خواهان و خوانده دعوى محرز 
اســت ب) خواهان ترك زندگى مشــترك و عدم ايفاى وظايف شــرعى و قانونى زوج را علت طرح 
مدعى به بيان داشــته موداى گواهى گواهان كه در تاريخ 96/8/29 و پس از تعرفه و داللت به 
شرح اوراق جداگاه از آن ها تحقيق شد مويد اظهارات مدعى است ج) از توجه به  حدوث اختالف 
در رابطــه زوجيــت موضوع به داورى ارجاع داوران گزارش خويــش را پس از تمهيد مقدمات در 
تاريخ 96/11/25 ارائه كه به شماره 1396047001268159 ثبت دفتر شد مراتب معروضه 
در گــزارش داورى داللت بر عدم امكان ســازش فى مابين زوجيــن دارد د) پيرامون حقوق مالى 
زوجه تمام مهريه به انضمام  نفقه معوقه ، اجرت المثل و نحله را به زوج بذل نموده و نســبت به 
جهيزيه ادعايى ندارد ه) مفاد گزارش پزشــكى قانونى شماره 590/874/م/97/4/4-29/13 
حاكــى از عــدم وجود حمل در زوجه اســت بنا به مراتب مرقوم دادگاه تخلف زوج ازشــروط ضمن 
عقد را محرز دانســته به اســتناد مواد 27-28-29-31-32-33-34-35و39 قانون حمايت 
خانــواده و 1119 قانون مدنى ادعــاى خواهان را حمل بر صحت تلقى نمــوده گواهى عدم امكان 
ســازش صــادر تا زوجه در يكى از دفاتر رســمى طالق حاضر و با وكالــت از زوج و با حق توكيل به 
غير و پس از بذل تمام مهريه به شرح مذكور و قبول بذل با وكالت از زوج و با حق توكيل به غير 
خــود را بــه طالق از نوع خلع  مطلقــه نمايد رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين دادگاه و پس از انقضاى آن در ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكــم تجديدنظر مازندران و پس از مضى مهلت مذكور در ظرف بيســت روز قابل فرجام در 

ديوان عالى كشور مى باشد.م/الف
ناصر ناصرى-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970052 له محمدحسين سال عليه مريم شيرخانلو و غيره داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل 
از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:دويست 
و ســى و هفت سهم مشاع از هشت هزاروششصدوده ســهم از پالك ثبتى به شماره 438 فرعى 
از 116 اصلــى بخــش 3 در آدرس زواركوچه نيايش رقبه موصــوف داراى اعيانى در دو طبقه و 
هر طبقه به مســاحت تقريبى 60مترمربع كه جمعا داراى 120 مترمربع بنا مى باشــد و داراى آب 
و بــرق و گاز بــوده خــارج از بافت مى باشــد . ارزش عرصه 400,000,000 ريــال ارزش اعيان 
950,000,000 ريــال جمــع كل ارزش عرصه و اعيان يك ميليارد و ســيصدوپنجاه ميليون ريال 
ارزيابى مى گردد . اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و محاســبه وكسانى كه 
باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شــده و مى بايســت ده 
درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در 
صــورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونــى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:سه شنبه 97/5/30 ســاعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 78 رنگ سفيدروغنى ش موتور 11127827703 

شاسى 0078437511 پالك 82-248ط24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت مشــخصات خــودرو پرايــد صبــا GTXI مــدل 87 نقــره اى متاليك ش 
موتــور2708036 شاســى S1412287569101 پالك 62-673ج52 مفقــود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

كارت سبز پرايد به شــماره ايران 72-354و32 شاسى S1412289849608 ش موتور 
3935797مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند مالكيت-بــرگ ســبز كاميــون كمپرســى ولوو بــه شــماره ايــران72-956ع13 ش 
موتور067825 شاســى 005810 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

مــدرك دانشــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المــع ف محمود ش ش 1981 
صادره بابل در مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى عمران عمران صادره از واحد دانشگاه 
آزاد اســالمى قائم شهر با شــماره 128710703503 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر 

كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد. سارى

برگ ســبز خودرو پژو206 آريان SD مدل 1390 شاســى NAAP41FD9CJ608417ش 
موتور1550005542 رنگ خاكسترى متاليك پالك 72-925ن23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

اينجانب ســيد حميدرضــا مدنى مالك خودرو وانت پيكان رنگ ســفيد شــيرى روغنى مدل 
1388 ش موتور11487080260 شاســى NAAA36AA99G819422 پالك 72-359د45 
به علت فقدان اسناد برگ سبز و سند كمپانى به تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضــاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى ساسان معمارى داير بر تخريب و غيره تحت پيگرد مى باشد 
و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 
180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/6/10 ساعت 9  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در جلســه دادگاه حاضر شــود. نتيجه عدم حضور ســبب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 970008 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد محكوم عليه ســجاد 
صادق نيا و غيره محكوم هسند به تاديه هفتادوپنج قطعه سكه بهار آزادى و 53,368,625 ريال 
از محــل ماترك متوفى مرحوم غالمرضا صادق نياى رودپشــتى در حــق محكوم لها خانم طالب نژاد 
با وكالت ســيدروح اله حســينى در اين دادگاه و 1,511,781 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در 
حــق صندوق دولــت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك 
قطعــه زميــن به همراه اعيانى موجــود از ماترك متوفى اقدام كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك 
فوق واقع در روســتاى ترسياب شرقى –خيابان شــهيد حسن تبار-پالك 4 با كدپستى 46311-
61871 با مســاحت 420/94 ســهم مشاع از 544/94 سهم شــش دانگ يك باب خانه به پالك 
397 فرعــى از 10 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد به نام مرحوم غالمرضا صادق نيا رودپشــتى 
مى باشــد حدود اربعه ملك فوق شــماال ديوار است به باغ مقيمى شرقا ديوار است به ملك سيد 
احمد ايمانى جنوبا درب و ديوار اســت به خيابان شــهيد حسن تبار غربا درسه قسمت كه قسمت 
اولبه ديوار مغازه جوشكارى صادق نيا و قسمت دوم و سوم به كارخانه شاليكوبى آقاى اكبرزاده 
مى باشــد حدود اربعه و مشــخصات ملك در طبيعت با حدود و ابعاد مندرج در سن مطابقت دارد 
اعيانى موجود در ملك شــامل يك دســتگاه ســاختمان با سيستم اســكلت بتن آرمه در يك واحد 
به مســاحت 90مترمربع تك خوابه با سيســتم كامل و ســالن و آشــپزخانه با قدمت سال ساخت 
حدود 21 ســال در دست استفاده و بهره بردارى محكوم لها هاجر طالب نژاد مى باشد ملك فاقد 
پروانه ســاخت و امتيازات برق و آب شــهرى و داراى امتيازگاز خانگى مى باشد در داخل ملك در 
امتداد شــمالى به جنوب ســه رشته سيم فشار قوى 20 كيلووات عبور نموده  هم چنين در جفت 
همســايگى ملك كارخانه شــاليكوبى فعال و در دست بهره بردارى مى باشــد لذا نتيجتا با در نظر 
گرفتن موارد فوق و مســاحت و موقعيت ملك و اعيانى موجود ومشــكل عبور خط سيم فشار قوى 
20 كيلــووات و عوامــل موثر در ارزيابى ارزش شــش دانگ ملك اعم از عرصــه و اعيانى موجود 
ارزش ملك 1,600,000,000 ريال(يك ميلياردوششصدميليون ريال)ارزيابى و تعيين گرديده، 
لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق 
مزايده در تاريخ 97/5/24 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و 
در صــورت نيــاز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند 
حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 
محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد برنده مزايده خواهند شــد . هــم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلــس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس 
از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صــورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده 

نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به محمود شــهبازيان كله بســتى ف قاســمعلى وفق ماده 394 ق آ د  ك ابالغ 
مى گردد در خصوص شــكايت عليرضا محمديان و غيره عليه شــما داير بــر كالهبردارى در تاريخ 
97/6/25 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد.در صورت عدم حضور دادگاه 
به صورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و رأى مقتضى صــادر مى نمايد.نوبت اول97/4/28 

نوبت دوم 97/5/7.م/الف1957
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

دادنامه
پ ك :9609981228300142 شــاكى:رضا مســعودى ف محمــد متهم:مهــدى درويــش 
زاده ف رمضان ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره شــماره 96/1/28-8201580 
دادســراى عمومى وانقالب محمودآباد مهدى درويش زاده ف رمضان متهم اســت به كالهبردارى 
رايانــه اى بــه مبلغ ســيصدوپانزده ميليون ريال معادل ســى و يك ميليــون و پانصدهزارتومان 
،دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى خصوصى رضا مسعودى،تحقيقات به عمل آمده مرجع انتظامى 
و شــعبه اول بازپرســى،اخذ پرينت هاى ســال ماخوذه در صفحات 15 الى 16 و نيز ساير قرائن 
و امــارات منعكــس در پرونده و نظر به اين كه متهم با وصف ابــالغ قانونى در هيچ يك از مراحل 
تحقيقات مقدماتى و جلســه دادرســى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارســال ننموده لذا ارتكاب بزه 
انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد ماده 741 ق مجازات اسالمى عالوه بر رد مال 
به صاحبش نام برده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
ولى اهللا اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

دادنامه
پ ك:9609981227300809 دادنامه:9709971227300349 خواهان:شركت سهامى 
بيمه ايران اســتان مازندران با نمايندگى مســعود صادقى دازميــرى ف على اكبر خوانده:مصيب 
ســلمان زاده ((رأى دادگاه)):در اين پرونده شــركت بيمه ايران اســتان مازنــدران با نمايندگى 
مســعود صادقى دازميرى دادخواســتى به طرفيت مصيب ســلمان زاده به خواســته مطالبه مبلغ 
122,301,560 ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده 
قضايى تقديم و در تشريح خواسته خود چنين بيان داشته كه « اتومبيل سوارى نيسان ماكسيما 
به شــماره انتظامى 12د472ايران82 به شماره موتور 30009415 شاسى 818022 متعلق به 
احمد رحمانى بندپى به موجب بيمه نامه شماره 91/411/30588/69 نزد شركت سهامى بيمه 
ايران بيمه بدنه بوده اتومبيل سايپا به شماره انتظامى 31و627ايران72 به رانندگى خوانده در 
تاريخ 92/4/6 با اتومبيل مورد بيمه شــركت تصادف و به موجب  گزارش افسر كاردان خوانده 
مقصر حادثه شناخته شده ، شركت بيمه باتوجه به گزارش پليس و پس از رسيدگى هاى الزم و 
عكس بردارى از مورد بيمه مبلغ 122,301,560 ريال بابت خسارت وارده به بيمه گذار پرداخت 
و رســيد دريافت نموده نظر به اين كه براســاس ماده 30 قانون بيمه شركت سهامى بيمه ايران 
قائم مقام بيمه گذار شــده و مى تواند معادل خســارت پرداختى از مسئول حادثه مطالبه كند لذا 
صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست.» خوانده متعاقب عدم شناسايى در آدرس مندرج 
در دادخواست و على رغم دعوت از طريق نشر آگهى از حضور در دادگاه و دفاع از دعوى مطروحه 
خوددارى نموده است.دادگاه با امعان نظر در محتويات اوراق پرونده(تصوير كروكى افسر كاردان 
مبنى بر تقصير خوانده در تصادف معموله به علت بى احتياطى در امر رانندگى و تصوير بيمه نامه 
بدنه متعلق به خودرو غير مقصر و تصوير ســند مربوط به دريافت مبلغ خواســته از سوى راننده 
غيرمقصر)دعوى خواهان را وارد و اشتغال ذمه خوانده را به مبلغ واسته ثابت تشخيص و نظر به 
اين كه شركت خواهان بعد از پرداخت خسارت به مالك خودرو غيرمقصر ، قائم مقام مالك جهت 
مطالبه خسارت مى باشد و خوانده نيز دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه 
ننمــوده و در پرونــده نيز موجود نمى باشــد لذا ضمن پذيرش دعوى مطروحه و مســتندا به ماده 
30 قانون بيمه و مواد يك و دو قانون مســئوليت مدنى مصوب 1339/2/7 و ماده 331 قانون 
مدنــى و مــواد 198-519-522 ق آ د م و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاى 
وصولى به نمايندگان قضايى و كارمندان موثر در پيشــرفت دعاوى دولت مصوب 44/10/12 و 
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور خوانده را به پرداخت 122,301,560 ريال اصل 
خواســته و 3,247,539 ريال هزينه دادرسى و نصف حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير  تاديه برمبناى شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ 96/12/19(تاريخ 
مطالبه طبق دادخواســت)تا اجراى حكم در حق خواهــان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در همين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960483 محكوم له: مريم محمودى مقدم ف سبزعلى محكوم عليه:انجم 
شعاع درويش **وكالى محكوم له: سيده فاطمه ميريان ف سيد مرتضى و سيدعلى سادات حسينى 
ف ســيدمحمد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9709971227300016 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 275,000,000 ريال 
اصل خواســته و7,700,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چك 96/6/29 تا زمان وصول آن كه توســط واحد اجراى 
احكام از بانك مركزى اســتعالم مى شود در حق محكوم له هم چنين محكوم عليه محكوم است به 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.رأى صادره غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمومدآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شهين محمدى ف ابراهيم
خواهان على اكبر خوشــخو دادخواســتى به طرفيت شــهين محمدى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982056100230 شعبه اول 
دادگاه عمومــى حقوقــى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/6/13 ســاعت 11 تعيين گرديد 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مــى گردد تا  خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف97/140/36
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حميد عليزاده
خواهان  بانك ملت دادخواستى به طرفيت خوانده حميد عليزاده به خواسته جلب ثالث مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981210200750 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل 
ثبت و وقت رســيدگى 97/7/11 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرج اله جمشيدى
خواهان بانك مسكن دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله جمشيدى به خواسته خلع يد-

مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9609981942100370 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقــى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 
97/7/14 ســاعت 9 تعييــن گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. هم چنين ظرف هفت روز پس از درج 

در روزنامه  جهت معرفى داور در شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر حاضر شود.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت1-

بهادر جديد نورى ف مهرداد2-وريا كريميان ف مظفر3-حميدرضا چاوش زاده تفتى تقديم كه به 
اينشعبه ارجاع و به كالسه 970136 شعبه هشتم شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/6/17 ساعت 9 در شعبه هشتم  شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/ال
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:12/96/670 دادنامــه:44-97/2/18 خواهان:ســعيد بابويه دارابى ف حســن 
بــا وكالت ليــال قربانــى خوانده:ابراهيم گنجــى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســعيد 
بابويه دارابى ف حســن با وكالت ليال قربانى به طرفيت ابراهيم گنجى ف اســماعيل به خواســته 
محكوميت خوانده به پرداخت 93,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به اســتناد 3 فقره چك به شماره هاى 490558-96/8/2 به مبلغ 33,000,000 ريال و 
490556-96/6/2 به مبلغ 30,000,000ريال و 490557-96/7/2 به مبلغ 30,000,000 
ريال عهده بانك ســپه شــعبه آزادگان بوشــهر با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و 
امضاى خوانده ذيل چك ها باتوجه به وجود اصل چك هاى مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته 
و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ها ارائه ننموده 
لــذا امضاى مذكور از تعــرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونــده دعواى خواهان 
را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به خواد 198-519-522 ق آ 
د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون 
صــدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت 
93,000,000 ريال اصل خواســته و 2,232,500 ريال هزينه دادرسى و 3,348,000 ريال حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى 250,000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پ ك:9709982074500029 خواهان:رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت مصطفى 
درســته ف رمضان خواندگان:1-عباس كريم زاده ترابى2-سيدحســين موسوى آبندانسرى3-

احمد اســدى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت 
مصطفى درســته ف رمضان به طرفت احمد اســدى ف امراله و سيد حسن موسوى آبندانسرى ف 
ميرحيــدر و عباس كريم زاده ترابى ف جليل به خواســته الزام خواندگان به تنظيم ســند تويوتا 
ياريس مدل 2008 به شــماره 392ط33 ايران33و هزينه دادرســى و حق ااوكاله،شورا باتوجه 
به اظهارات شــهود و خوانده اول و قرارداد عادى معامله بين خواندگان اول و دوم و خوانده اول 
با خواهان كه داللت دارند خواهان اين وســيله نقليه را خريدارى كرد و خواندگان دوم و ســوم 
متصرف آن بودند و ســند به نام خوانده ســوم اســت و تصرف هم دليل بر مالكيت است لذا به 
اســتناد ماده 220 قانون مدنى و 519و515 ق آ د م خوانده ســوم را به انتقال ســند وســيله 
فوق به نام خواهان و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 388,750 ريال و 1,000,000 ريال حق 
الوكاله به ميزان تمبر مالياتى در حق خواهان محكوم مى نمايد.اما در مورد دعواى خواهان نسبت 
به خواندگان رديف اول و دوم چون سند به نام آن ها نمى باشد به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون فوق قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد.رأى محكوميت غيابى و پس از ابالغ ظرف بيست 
روز قابــل اعتــراض در اين مرجع و رأى رد دعوا حضورى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

اصالحيه
در اخطاريه باشماره پرونده 13/96/476 شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى منتشر شده 
در 3 مرداد97 نام خواهان على دانشــگر با  نمايندگى مريم كســيرى كلموز صحيح است كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم روشنى ف عيسى
خواهان حبيب يوســفى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم روشنى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع  و به  كالسه 9609982073800071 شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/6/12 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى مزايده 
در پرونــده اجرايــى به كالســه 960151 اجراى احــكام اميدرضا رمضانــى ف چنگيز جهت 
پرداخــت محكــوم به مربوطه بــه محكوم عليه شــهرام رمضانى يك قطعه زمين بــه متراژ 4200 
مترمربــع به صورت باغ مركبات واقع در كياكال روســتاى شــيرخواركال را معرفــى نموده لذا اين 
اجــرا بنا به درخواســت مالك مال مزبــور را توقيف و از طريــق مزايده با حضــور نماينده اجراى 
احكام دادگاه شهرســتان ســيمرغ  تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه 
شــده بدين شــرح اســت :از جهت شــمال به طول 41 متر وصل به زمين شــاليزارى فيض اله و 
حبيب اله رمضانى از شــرق به طول 108 متر وصل به گذر محلى از غرب به طول 101 متر مربع 
وصــل به مرز مشــترك كلثوم رمضانــى و از جنوب به طول 40متر متصل بــه گذر محلى .در ملك 
مذكور بنايى به مساحت 144 مترمربع وتنها به صورت اسكلت بتنى احداث شده وداراى امكانات 
رفاهى برق و آب مى باشــد داراى ســند مالكيت به شــماره ثبت 932 و ملك 14/69 مى باشــد 
و به صورت مشــاعى به انــدازه دين محكوم عليه به ميــزان 119,022,455 ريال به فروش مى 
رســد .1-قيمت كارشناســى شده 2,520,000,000 ريال مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى 
شــده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند 
و مبلــغ ده درصد قيمت پيشــنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخــد و مابقى آن ظرف يك ماه 
پــس از فــروش وصول مى گردد در غير ايــن صورت مبلغ ده درصد،به نفــع دولت ضبط خواهد 
شــد.3-موعد و زمان فروش 97/5/29از ســاعت 11 صبح الــى 11:30 در دفتر اجراى احكام 
دادگاه عمومى شهرســتان ســيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشــد.4-كليه 

هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/46
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

دادنامه
خواهان:مرضيه  دادنامــه:9709971227200369  پرونــده:9609981227200224 
رنجبر ف غالمعلى با وكالت خديجه هدايتى ف على خوانده:داوود بهرامى نيا ف رحمت اله-مجهول 
المكان خواســته:طالق به درخواســت زوجه گردش كار به تاريخ 97/4/28 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل و پرونده 
كالسه فوق تحت نظر است مالحظه مى گردد خواهان دادخواستى به خواسته مطرح در فوق تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره مذكور ثبت گرديد كه به موجب آن تقاضايى به شرح مذكور 
نمــوده اســت دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از خداونــد متعال ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور رأى مى نمايــد.((رأى دادگاه)):درخصوص 
ادعاى مرضيه رنجبر باوكالت خديجه هدايتى به طرفيت داود بهرامى نيا به خواسته صدرو گواهى 
عدم امكان ســازش الف)نظر به مندرجات تصوير مصدق سند نكاحيه شماره 4583 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شــماره 8 حوزه مالير ، رابطه دائمى زوجيت فى مابين خواهان و خوانده دعوى محرز 
اســت ب) خواهان ترك زندگى مشــترك و عدم ايفاى وظايف شــرعى و قانونى زوج را علت طرح 
مدعى به بيان داشــته موداى گواهى گواهان كه در تاريخ 96/8/29 و پس از تعرفه و داللت به 
شرح اوراق جداگاه از آن ها تحقيق شد مويد اظهارات مدعى است ج) از توجه به  حدوث اختالف 
در رابطــه زوجيــت موضوع به داورى ارجاع داوران گزارش خويــش را پس از تمهيد مقدمات در 
تاريخ 96/11/25 ارائه كه به شماره 1396047001268159 ثبت دفتر شد مراتب معروضه 
در گــزارش داورى داللت بر عدم امكان ســازش فى مابين زوجيــن دارد د) پيرامون حقوق مالى 
زوجه تمام مهريه به انضمام  نفقه معوقه ، اجرت المثل و نحله را به زوج بذل نموده و نســبت به 
جهيزيه ادعايى ندارد ه) مفاد گزارش پزشــكى قانونى شماره 590/874/م/97/4/4-29/13 
حاكــى از عــدم وجود حمل در زوجه اســت بنا به مراتب مرقوم دادگاه تخلف زوج ازشــروط ضمن 
عقد را محرز دانســته به اســتناد مواد 27-28-29-31-32-33-34-35و39 قانون حمايت 
خانــواده و 1119 قانون مدنى ادعــاى خواهان را حمل بر صحت تلقى نمــوده گواهى عدم امكان 
ســازش صــادر تا زوجه در يكى از دفاتر رســمى طالق حاضر و با وكالــت از زوج و با حق توكيل به 
غير و پس از بذل تمام مهريه به شرح مذكور و قبول بذل با وكالت از زوج و با حق توكيل به غير 
خــود را بــه طالق از نوع خلع  مطلقــه نمايد رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين دادگاه و پس از انقضاى آن در ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكــم تجديدنظر مازندران و پس از مضى مهلت مذكور در ظرف بيســت روز قابل فرجام در 

ديوان عالى كشور مى باشد.م/الف
ناصر ناصرى-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970052 له محمدحسين سال عليه مريم شيرخانلو و غيره داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل 
از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:دويست 
و ســى و هفت سهم مشاع از هشت هزاروششصدوده ســهم از پالك ثبتى به شماره 438 فرعى 
از 116 اصلــى بخــش 3 در آدرس زواركوچه نيايش رقبه موصــوف داراى اعيانى در دو طبقه و 
هر طبقه به مســاحت تقريبى 60مترمربع كه جمعا داراى 120 مترمربع بنا مى باشــد و داراى آب 
و بــرق و گاز بــوده خــارج از بافت مى باشــد . ارزش عرصه 400,000,000 ريــال ارزش اعيان 
950,000,000 ريــال جمــع كل ارزش عرصه و اعيان يك ميليارد و ســيصدوپنجاه ميليون ريال 
ارزيابى مى گردد . اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و محاســبه وكسانى كه 
باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شــده و مى بايســت ده 
درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در 
صــورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونــى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:سه شنبه 97/5/30 ســاعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 78 رنگ سفيدروغنى ش موتور 11127827703 

شاسى 0078437511 پالك 82-248ط24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت مشــخصات خــودرو پرايــد صبــا GTXI مــدل 87 نقــره اى متاليك ش 
موتــور2708036 شاســى S1412287569101 پالك 62-673ج52 مفقــود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

كارت سبز پرايد به شــماره ايران 72-354و32 شاسى S1412289849608 ش موتور 
3935797مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند مالكيت-بــرگ ســبز كاميــون كمپرســى ولوو بــه شــماره ايــران72-956ع13 ش 
موتور067825 شاســى 005810 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

مــدرك دانشــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المــع ف محمود ش ش 1981 
صادره بابل در مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى عمران عمران صادره از واحد دانشگاه 
آزاد اســالمى قائم شهر با شــماره 128710703503 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر 

كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد. سارى

برگ ســبز خودرو پژو206 آريان SD مدل 1390 شاســى NAAP41FD9CJ608417ش 
موتور1550005542 رنگ خاكسترى متاليك پالك 72-925ن23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

اينجانب ســيد حميدرضــا مدنى مالك خودرو وانت پيكان رنگ ســفيد شــيرى روغنى مدل 
1388 ش موتور11487080260 شاســى NAAA36AA99G819422 پالك 72-359د45 
به علت فقدان اسناد برگ سبز و سند كمپانى به تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضــاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى ساسان معمارى داير بر تخريب و غيره تحت پيگرد مى باشد 
و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 
180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/6/10 ساعت 9  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در جلســه دادگاه حاضر شــود. نتيجه عدم حضور ســبب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 970008 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد محكوم عليه ســجاد 
صادق نيا و غيره محكوم هسند به تاديه هفتادوپنج قطعه سكه بهار آزادى و 53,368,625 ريال 
از محــل ماترك متوفى مرحوم غالمرضا صادق نياى رودپشــتى در حــق محكوم لها خانم طالب نژاد 
با وكالت ســيدروح اله حســينى در اين دادگاه و 1,511,781 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در 
حــق صندوق دولــت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك 
قطعــه زميــن به همراه اعيانى موجــود از ماترك متوفى اقدام كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك 
فوق واقع در روســتاى ترسياب شرقى –خيابان شــهيد حسن تبار-پالك 4 با كدپستى 46311-
61871 با مســاحت 420/94 ســهم مشاع از 544/94 سهم شــش دانگ يك باب خانه به پالك 
397 فرعــى از 10 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد به نام مرحوم غالمرضا صادق نيا رودپشــتى 
مى باشــد حدود اربعه ملك فوق شــماال ديوار است به باغ مقيمى شرقا ديوار است به ملك سيد 
احمد ايمانى جنوبا درب و ديوار اســت به خيابان شــهيد حسن تبار غربا درسه قسمت كه قسمت 
اولبه ديوار مغازه جوشكارى صادق نيا و قسمت دوم و سوم به كارخانه شاليكوبى آقاى اكبرزاده 
مى باشــد حدود اربعه و مشــخصات ملك در طبيعت با حدود و ابعاد مندرج در سن مطابقت دارد 
اعيانى موجود در ملك شــامل يك دســتگاه ســاختمان با سيستم اســكلت بتن آرمه در يك واحد 
به مســاحت 90مترمربع تك خوابه با سيســتم كامل و ســالن و آشــپزخانه با قدمت سال ساخت 
حدود 21 ســال در دست استفاده و بهره بردارى محكوم لها هاجر طالب نژاد مى باشد ملك فاقد 
پروانه ســاخت و امتيازات برق و آب شــهرى و داراى امتيازگاز خانگى مى باشد در داخل ملك در 
امتداد شــمالى به جنوب ســه رشته سيم فشار قوى 20 كيلووات عبور نموده  هم چنين در جفت 
همســايگى ملك كارخانه شــاليكوبى فعال و در دست بهره بردارى مى باشــد لذا نتيجتا با در نظر 
گرفتن موارد فوق و مســاحت و موقعيت ملك و اعيانى موجود ومشــكل عبور خط سيم فشار قوى 
20 كيلــووات و عوامــل موثر در ارزيابى ارزش شــش دانگ ملك اعم از عرصــه و اعيانى موجود 
ارزش ملك 1,600,000,000 ريال(يك ميلياردوششصدميليون ريال)ارزيابى و تعيين گرديده، 
لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق 
مزايده در تاريخ 97/5/24 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و 
در صــورت نيــاز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند 
حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 
محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد برنده مزايده خواهند شــد . هــم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلــس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس 
از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صــورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده 

نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به محمود شــهبازيان كله بســتى ف قاســمعلى وفق ماده 394 ق آ د  ك ابالغ 
مى گردد در خصوص شــكايت عليرضا محمديان و غيره عليه شــما داير بــر كالهبردارى در تاريخ 
97/6/25 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد.در صورت عدم حضور دادگاه 
به صورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و رأى مقتضى صــادر مى نمايد.نوبت اول97/4/28 

نوبت دوم 97/5/7.م/الف1957
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

دادنامه
پ ك :9609981228300142 شــاكى:رضا مســعودى ف محمــد متهم:مهــدى درويــش 
زاده ف رمضان ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره شــماره 96/1/28-8201580 
دادســراى عمومى وانقالب محمودآباد مهدى درويش زاده ف رمضان متهم اســت به كالهبردارى 
رايانــه اى بــه مبلغ ســيصدوپانزده ميليون ريال معادل ســى و يك ميليــون و پانصدهزارتومان 
،دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى خصوصى رضا مسعودى،تحقيقات به عمل آمده مرجع انتظامى 
و شــعبه اول بازپرســى،اخذ پرينت هاى ســال ماخوذه در صفحات 15 الى 16 و نيز ساير قرائن 
و امــارات منعكــس در پرونده و نظر به اين كه متهم با وصف ابــالغ قانونى در هيچ يك از مراحل 
تحقيقات مقدماتى و جلســه دادرســى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارســال ننموده لذا ارتكاب بزه 
انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد ماده 741 ق مجازات اسالمى عالوه بر رد مال 
به صاحبش نام برده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
ولى اهللا اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

دادنامه
پ ك:9609981227300809 دادنامه:9709971227300349 خواهان:شركت سهامى 
بيمه ايران اســتان مازندران با نمايندگى مســعود صادقى دازميــرى ف على اكبر خوانده:مصيب 
ســلمان زاده ((رأى دادگاه)):در اين پرونده شــركت بيمه ايران اســتان مازنــدران با نمايندگى 
مســعود صادقى دازميرى دادخواســتى به طرفيت مصيب ســلمان زاده به خواســته مطالبه مبلغ 
122,301,560 ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده 
قضايى تقديم و در تشريح خواسته خود چنين بيان داشته كه « اتومبيل سوارى نيسان ماكسيما 
به شــماره انتظامى 12د472ايران82 به شماره موتور 30009415 شاسى 818022 متعلق به 
احمد رحمانى بندپى به موجب بيمه نامه شماره 91/411/30588/69 نزد شركت سهامى بيمه 
ايران بيمه بدنه بوده اتومبيل سايپا به شماره انتظامى 31و627ايران72 به رانندگى خوانده در 
تاريخ 92/4/6 با اتومبيل مورد بيمه شــركت تصادف و به موجب  گزارش افسر كاردان خوانده 
مقصر حادثه شناخته شده ، شركت بيمه باتوجه به گزارش پليس و پس از رسيدگى هاى الزم و 
عكس بردارى از مورد بيمه مبلغ 122,301,560 ريال بابت خسارت وارده به بيمه گذار پرداخت 
و رســيد دريافت نموده نظر به اين كه براســاس ماده 30 قانون بيمه شركت سهامى بيمه ايران 
قائم مقام بيمه گذار شــده و مى تواند معادل خســارت پرداختى از مسئول حادثه مطالبه كند لذا 
صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست.» خوانده متعاقب عدم شناسايى در آدرس مندرج 
در دادخواست و على رغم دعوت از طريق نشر آگهى از حضور در دادگاه و دفاع از دعوى مطروحه 
خوددارى نموده است.دادگاه با امعان نظر در محتويات اوراق پرونده(تصوير كروكى افسر كاردان 
مبنى بر تقصير خوانده در تصادف معموله به علت بى احتياطى در امر رانندگى و تصوير بيمه نامه 
بدنه متعلق به خودرو غير مقصر و تصوير ســند مربوط به دريافت مبلغ خواســته از سوى راننده 
غيرمقصر)دعوى خواهان را وارد و اشتغال ذمه خوانده را به مبلغ واسته ثابت تشخيص و نظر به 
اين كه شركت خواهان بعد از پرداخت خسارت به مالك خودرو غيرمقصر ، قائم مقام مالك جهت 
مطالبه خسارت مى باشد و خوانده نيز دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه 
ننمــوده و در پرونــده نيز موجود نمى باشــد لذا ضمن پذيرش دعوى مطروحه و مســتندا به ماده 
30 قانون بيمه و مواد يك و دو قانون مســئوليت مدنى مصوب 1339/2/7 و ماده 331 قانون 
مدنــى و مــواد 198-519-522 ق آ د م و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاى 
وصولى به نمايندگان قضايى و كارمندان موثر در پيشــرفت دعاوى دولت مصوب 44/10/12 و 
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور خوانده را به پرداخت 122,301,560 ريال اصل 
خواســته و 3,247,539 ريال هزينه دادرسى و نصف حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير  تاديه برمبناى شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ 96/12/19(تاريخ 
مطالبه طبق دادخواســت)تا اجراى حكم در حق خواهــان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در همين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960483 محكوم له: مريم محمودى مقدم ف سبزعلى محكوم عليه:انجم 
شعاع درويش **وكالى محكوم له: سيده فاطمه ميريان ف سيد مرتضى و سيدعلى سادات حسينى 
ف ســيدمحمد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9709971227300016 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 275,000,000 ريال 
اصل خواســته و7,700,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چك 96/6/29 تا زمان وصول آن كه توســط واحد اجراى 
احكام از بانك مركزى اســتعالم مى شود در حق محكوم له هم چنين محكوم عليه محكوم است به 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.رأى صادره غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمومدآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شهين محمدى ف ابراهيم
خواهان على اكبر خوشــخو دادخواســتى به طرفيت شــهين محمدى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982056100230 شعبه اول 
دادگاه عمومــى حقوقــى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/6/13 ســاعت 11 تعيين گرديد 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مــى گردد تا  خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف97/140/36
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حميد عليزاده
خواهان  بانك ملت دادخواستى به طرفيت خوانده حميد عليزاده به خواسته جلب ثالث مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981210200750 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل 
ثبت و وقت رســيدگى 97/7/11 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرج اله جمشيدى
خواهان بانك مسكن دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله جمشيدى به خواسته خلع يد-
مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9609981942100370 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقــى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 
97/7/14 ســاعت 9 تعييــن گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. هم چنين ظرف هفت روز پس از درج 

در روزنامه  جهت معرفى داور در شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر حاضر شود.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت1-
بهادر جديد نورى ف مهرداد2-وريا كريميان ف مظفر3-حميدرضا چاوش زاده تفتى تقديم كه به 
اينشعبه ارجاع و به كالسه 970136 شعبه هشتم شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/6/17 ساعت 9 در شعبه هشتم  شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/ال
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:12/96/670 دادنامــه:44-97/2/18 خواهان:ســعيد بابويه دارابى ف حســن 
بــا وكالت ليــال قربانــى خوانده:ابراهيم گنجــى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســعيد 
بابويه دارابى ف حســن با وكالت ليال قربانى به طرفيت ابراهيم گنجى ف اســماعيل به خواســته 
محكوميت خوانده به پرداخت 93,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به اســتناد 3 فقره چك به شماره هاى 490558-96/8/2 به مبلغ 33,000,000 ريال و 
490556-96/6/2 به مبلغ 30,000,000ريال و 490557-96/7/2 به مبلغ 30,000,000 
ريال عهده بانك ســپه شــعبه آزادگان بوشــهر با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و 
امضاى خوانده ذيل چك ها باتوجه به وجود اصل چك هاى مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته 
و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ها ارائه ننموده 
لــذا امضاى مذكور از تعــرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونــده دعواى خواهان 
را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به خواد 198-519-522 ق آ 
د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون 
صــدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت 
93,000,000 ريال اصل خواســته و 2,232,500 ريال هزينه دادرسى و 3,348,000 ريال حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى 250,000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پ ك:9709982074500029 خواهان:رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت مصطفى 
درســته ف رمضان خواندگان:1-عباس كريم زاده ترابى2-سيدحســين موسوى آبندانسرى3-
احمد اســدى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت 
مصطفى درســته ف رمضان به طرفت احمد اســدى ف امراله و سيد حسن موسوى آبندانسرى ف 
ميرحيــدر و عباس كريم زاده ترابى ف جليل به خواســته الزام خواندگان به تنظيم ســند تويوتا 
ياريس مدل 2008 به شــماره 392ط33 ايران33و هزينه دادرســى و حق ااوكاله،شورا باتوجه 
به اظهارات شــهود و خوانده اول و قرارداد عادى معامله بين خواندگان اول و دوم و خوانده اول 
با خواهان كه داللت دارند خواهان اين وســيله نقليه را خريدارى كرد و خواندگان دوم و ســوم 
متصرف آن بودند و ســند به نام خوانده ســوم اســت و تصرف هم دليل بر مالكيت است لذا به 
اســتناد ماده 220 قانون مدنى و 519و515 ق آ د م خوانده ســوم را به انتقال ســند وســيله 
فوق به نام خواهان و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 388,750 ريال و 1,000,000 ريال حق 
الوكاله به ميزان تمبر مالياتى در حق خواهان محكوم مى نمايد.اما در مورد دعواى خواهان نسبت 
به خواندگان رديف اول و دوم چون سند به نام آن ها نمى باشد به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون فوق قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد.رأى محكوميت غيابى و پس از ابالغ ظرف بيست 
روز قابــل اعتــراض در اين مرجع و رأى رد دعوا حضورى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

اصالحيه
در اخطاريه باشماره پرونده 13/96/476 شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى منتشر شده 
در 3 مرداد97 نام خواهان على دانشــگر با  نمايندگى مريم كســيرى كلموز صحيح است كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم روشنى ف عيسى
خواهان حبيب يوســفى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم روشنى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع  و به  كالسه 9609982073800071 شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/6/12 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى مزايده 
در پرونــده اجرايــى به كالســه 960151 اجراى احــكام اميدرضا رمضانــى ف چنگيز جهت 
پرداخــت محكــوم به مربوطه بــه محكوم عليه شــهرام رمضانى يك قطعه زمين بــه متراژ 4200 
مترمربــع به صورت باغ مركبات واقع در كياكال روســتاى شــيرخواركال را معرفــى نموده لذا اين 
اجــرا بنا به درخواســت مالك مال مزبــور را توقيف و از طريــق مزايده با حضــور نماينده اجراى 
احكام دادگاه شهرســتان ســيمرغ  تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه 
شــده بدين شــرح اســت :از جهت شــمال به طول 41 متر وصل به زمين شــاليزارى فيض اله و 
حبيب اله رمضانى از شــرق به طول 108 متر وصل به گذر محلى از غرب به طول 101 متر مربع 
وصــل به مرز مشــترك كلثوم رمضانــى و از جنوب به طول 40متر متصل بــه گذر محلى .در ملك 
مذكور بنايى به مساحت 144 مترمربع وتنها به صورت اسكلت بتنى احداث شده وداراى امكانات 
رفاهى برق و آب مى باشــد داراى ســند مالكيت به شــماره ثبت 932 و ملك 14/69 مى باشــد 
و به صورت مشــاعى به انــدازه دين محكوم عليه به ميــزان 119,022,455 ريال به فروش مى 
رســد .1-قيمت كارشناســى شده 2,520,000,000 ريال مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى 
شــده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند 
و مبلــغ ده درصد قيمت پيشــنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخــد و مابقى آن ظرف يك ماه 
پــس از فــروش وصول مى گردد در غير ايــن صورت مبلغ ده درصد،به نفــع دولت ضبط خواهد 
شــد.3-موعد و زمان فروش 97/5/29از ســاعت 11 صبح الــى 11:30 در دفتر اجراى احكام 
دادگاه عمومى شهرســتان ســيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشــد.4-كليه 

هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/46
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

دادنامه
خواهان:مرضيه  دادنامــه:9709971227200369  پرونــده:9609981227200224 
رنجبر ف غالمعلى با وكالت خديجه هدايتى ف على خوانده:داوود بهرامى نيا ف رحمت اله-مجهول 
المكان خواســته:طالق به درخواســت زوجه گردش كار به تاريخ 97/4/28 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل و پرونده 
كالسه فوق تحت نظر است مالحظه مى گردد خواهان دادخواستى به خواسته مطرح در فوق تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره مذكور ثبت گرديد كه به موجب آن تقاضايى به شرح مذكور 
نمــوده اســت دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از خداونــد متعال ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور رأى مى نمايــد.((رأى دادگاه)):درخصوص 
ادعاى مرضيه رنجبر باوكالت خديجه هدايتى به طرفيت داود بهرامى نيا به خواسته صدرو گواهى 
عدم امكان ســازش الف)نظر به مندرجات تصوير مصدق سند نكاحيه شماره 4583 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شــماره 8 حوزه مالير ، رابطه دائمى زوجيت فى مابين خواهان و خوانده دعوى محرز 
اســت ب) خواهان ترك زندگى مشــترك و عدم ايفاى وظايف شــرعى و قانونى زوج را علت طرح 
مدعى به بيان داشــته موداى گواهى گواهان كه در تاريخ 96/8/29 و پس از تعرفه و داللت به 
شرح اوراق جداگاه از آن ها تحقيق شد مويد اظهارات مدعى است ج) از توجه به  حدوث اختالف 
در رابطــه زوجيــت موضوع به داورى ارجاع داوران گزارش خويــش را پس از تمهيد مقدمات در 
تاريخ 96/11/25 ارائه كه به شماره 1396047001268159 ثبت دفتر شد مراتب معروضه 
در گــزارش داورى داللت بر عدم امكان ســازش فى مابين زوجيــن دارد د) پيرامون حقوق مالى 
زوجه تمام مهريه به انضمام  نفقه معوقه ، اجرت المثل و نحله را به زوج بذل نموده و نســبت به 
جهيزيه ادعايى ندارد ه) مفاد گزارش پزشــكى قانونى شماره 590/874/م/97/4/4-29/13 
حاكــى از عــدم وجود حمل در زوجه اســت بنا به مراتب مرقوم دادگاه تخلف زوج ازشــروط ضمن 
عقد را محرز دانســته به اســتناد مواد 27-28-29-31-32-33-34-35و39 قانون حمايت 
خانــواده و 1119 قانون مدنى ادعــاى خواهان را حمل بر صحت تلقى نمــوده گواهى عدم امكان 
ســازش صــادر تا زوجه در يكى از دفاتر رســمى طالق حاضر و با وكالــت از زوج و با حق توكيل به 
غير و پس از بذل تمام مهريه به شرح مذكور و قبول بذل با وكالت از زوج و با حق توكيل به غير 
خــود را بــه طالق از نوع خلع  مطلقــه نمايد رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين دادگاه و پس از انقضاى آن در ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكــم تجديدنظر مازندران و پس از مضى مهلت مذكور در ظرف بيســت روز قابل فرجام در 

ديوان عالى كشور مى باشد.م/الف
ناصر ناصرى-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970052 له محمدحسين سال عليه مريم شيرخانلو و غيره داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل 
از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:دويست 
و ســى و هفت سهم مشاع از هشت هزاروششصدوده ســهم از پالك ثبتى به شماره 438 فرعى 
از 116 اصلــى بخــش 3 در آدرس زواركوچه نيايش رقبه موصــوف داراى اعيانى در دو طبقه و 
هر طبقه به مســاحت تقريبى 60مترمربع كه جمعا داراى 120 مترمربع بنا مى باشــد و داراى آب 
و بــرق و گاز بــوده خــارج از بافت مى باشــد . ارزش عرصه 400,000,000 ريــال ارزش اعيان 
950,000,000 ريــال جمــع كل ارزش عرصه و اعيان يك ميليارد و ســيصدوپنجاه ميليون ريال 
ارزيابى مى گردد . اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و محاســبه وكسانى كه 
باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شــده و مى بايســت ده 
درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در 
صــورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونــى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:سه شنبه 97/5/30 ســاعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 78 رنگ سفيدروغنى ش موتور 11127827703 

شاسى 0078437511 پالك 82-248ط24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت مشــخصات خــودرو پرايــد صبــا GTXI مــدل 87 نقــره اى متاليك ش 
موتــور2708036 شاســى S1412287569101 پالك 62-673ج52 مفقــود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

كارت سبز پرايد به شــماره ايران 72-354و32 شاسى S1412289849608 ش موتور 
3935797مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند مالكيت-بــرگ ســبز كاميــون كمپرســى ولوو بــه شــماره ايــران72-956ع13 ش 
موتور067825 شاســى 005810 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

مــدرك دانشــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المــع ف محمود ش ش 1981 
صادره بابل در مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى عمران عمران صادره از واحد دانشگاه 
آزاد اســالمى قائم شهر با شــماره 128710703503 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر 

كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد. سارى

برگ ســبز خودرو پژو206 آريان SD مدل 1390 شاســى NAAP41FD9CJ608417ش 
موتور1550005542 رنگ خاكسترى متاليك پالك 72-925ن23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

اينجانب ســيد حميدرضــا مدنى مالك خودرو وانت پيكان رنگ ســفيد شــيرى روغنى مدل 
1388 ش موتور11487080260 شاســى NAAA36AA99G819422 پالك 72-359د45 
به علت فقدان اسناد برگ سبز و سند كمپانى به تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضــاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى ساسان معمارى داير بر تخريب و غيره تحت پيگرد مى باشد 
و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 
180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/6/10 ساعت 9  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در جلســه دادگاه حاضر شــود. نتيجه عدم حضور ســبب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 970008 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد محكوم عليه ســجاد 
صادق نيا و غيره محكوم هسند به تاديه هفتادوپنج قطعه سكه بهار آزادى و 53,368,625 ريال 
از محــل ماترك متوفى مرحوم غالمرضا صادق نياى رودپشــتى در حــق محكوم لها خانم طالب نژاد 
با وكالت ســيدروح اله حســينى در اين دادگاه و 1,511,781 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در 
حــق صندوق دولــت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك 
قطعــه زميــن به همراه اعيانى موجــود از ماترك متوفى اقدام كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك 
فوق واقع در روســتاى ترسياب شرقى –خيابان شــهيد حسن تبار-پالك 4 با كدپستى 46311-
61871 با مســاحت 420/94 ســهم مشاع از 544/94 سهم شــش دانگ يك باب خانه به پالك 
397 فرعــى از 10 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد به نام مرحوم غالمرضا صادق نيا رودپشــتى 
مى باشــد حدود اربعه ملك فوق شــماال ديوار است به باغ مقيمى شرقا ديوار است به ملك سيد 
احمد ايمانى جنوبا درب و ديوار اســت به خيابان شــهيد حسن تبار غربا درسه قسمت كه قسمت 
اولبه ديوار مغازه جوشكارى صادق نيا و قسمت دوم و سوم به كارخانه شاليكوبى آقاى اكبرزاده 
مى باشــد حدود اربعه و مشــخصات ملك در طبيعت با حدود و ابعاد مندرج در سن مطابقت دارد 
اعيانى موجود در ملك شــامل يك دســتگاه ســاختمان با سيستم اســكلت بتن آرمه در يك واحد 
به مســاحت 90مترمربع تك خوابه با سيســتم كامل و ســالن و آشــپزخانه با قدمت سال ساخت 
حدود 21 ســال در دست استفاده و بهره بردارى محكوم لها هاجر طالب نژاد مى باشد ملك فاقد 
پروانه ســاخت و امتيازات برق و آب شــهرى و داراى امتيازگاز خانگى مى باشد در داخل ملك در 
امتداد شــمالى به جنوب ســه رشته سيم فشار قوى 20 كيلووات عبور نموده  هم چنين در جفت 
همســايگى ملك كارخانه شــاليكوبى فعال و در دست بهره بردارى مى باشــد لذا نتيجتا با در نظر 
گرفتن موارد فوق و مســاحت و موقعيت ملك و اعيانى موجود ومشــكل عبور خط سيم فشار قوى 
20 كيلــووات و عوامــل موثر در ارزيابى ارزش شــش دانگ ملك اعم از عرصــه و اعيانى موجود 
ارزش ملك 1,600,000,000 ريال(يك ميلياردوششصدميليون ريال)ارزيابى و تعيين گرديده، 
لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق 
مزايده در تاريخ 97/5/24 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و 
در صــورت نيــاز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند 
حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 
محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد برنده مزايده خواهند شــد . هــم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلــس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس 
از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صــورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده 

نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به محمود شــهبازيان كله بســتى ف قاســمعلى وفق ماده 394 ق آ د  ك ابالغ 
مى گردد در خصوص شــكايت عليرضا محمديان و غيره عليه شــما داير بــر كالهبردارى در تاريخ 
97/6/25 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد.در صورت عدم حضور دادگاه 
به صورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و رأى مقتضى صــادر مى نمايد.نوبت اول97/4/28 

نوبت دوم 97/5/7.م/الف1957
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

دادنامه
پ ك :9609981228300142 شــاكى:رضا مســعودى ف محمــد متهم:مهــدى درويــش 
زاده ف رمضان ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره شــماره 96/1/28-8201580 
دادســراى عمومى وانقالب محمودآباد مهدى درويش زاده ف رمضان متهم اســت به كالهبردارى 
رايانــه اى بــه مبلغ ســيصدوپانزده ميليون ريال معادل ســى و يك ميليــون و پانصدهزارتومان 
،دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى خصوصى رضا مسعودى،تحقيقات به عمل آمده مرجع انتظامى 
و شــعبه اول بازپرســى،اخذ پرينت هاى ســال ماخوذه در صفحات 15 الى 16 و نيز ساير قرائن 
و امــارات منعكــس در پرونده و نظر به اين كه متهم با وصف ابــالغ قانونى در هيچ يك از مراحل 
تحقيقات مقدماتى و جلســه دادرســى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارســال ننموده لذا ارتكاب بزه 
انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد ماده 741 ق مجازات اسالمى عالوه بر رد مال 
به صاحبش نام برده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
ولى اهللا اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

دادنامه
پ ك:9609981227300809 دادنامه:9709971227300349 خواهان:شركت سهامى 
بيمه ايران اســتان مازندران با نمايندگى مســعود صادقى دازميــرى ف على اكبر خوانده:مصيب 
ســلمان زاده ((رأى دادگاه)):در اين پرونده شــركت بيمه ايران اســتان مازنــدران با نمايندگى 
مســعود صادقى دازميرى دادخواســتى به طرفيت مصيب ســلمان زاده به خواســته مطالبه مبلغ 
122,301,560 ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده 
قضايى تقديم و در تشريح خواسته خود چنين بيان داشته كه « اتومبيل سوارى نيسان ماكسيما 
به شــماره انتظامى 12د472ايران82 به شماره موتور 30009415 شاسى 818022 متعلق به 
احمد رحمانى بندپى به موجب بيمه نامه شماره 91/411/30588/69 نزد شركت سهامى بيمه 
ايران بيمه بدنه بوده اتومبيل سايپا به شماره انتظامى 31و627ايران72 به رانندگى خوانده در 
تاريخ 92/4/6 با اتومبيل مورد بيمه شــركت تصادف و به موجب  گزارش افسر كاردان خوانده 
مقصر حادثه شناخته شده ، شركت بيمه باتوجه به گزارش پليس و پس از رسيدگى هاى الزم و 
عكس بردارى از مورد بيمه مبلغ 122,301,560 ريال بابت خسارت وارده به بيمه گذار پرداخت 
و رســيد دريافت نموده نظر به اين كه براســاس ماده 30 قانون بيمه شركت سهامى بيمه ايران 
قائم مقام بيمه گذار شــده و مى تواند معادل خســارت پرداختى از مسئول حادثه مطالبه كند لذا 
صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست.» خوانده متعاقب عدم شناسايى در آدرس مندرج 
در دادخواست و على رغم دعوت از طريق نشر آگهى از حضور در دادگاه و دفاع از دعوى مطروحه 
خوددارى نموده است.دادگاه با امعان نظر در محتويات اوراق پرونده(تصوير كروكى افسر كاردان 
مبنى بر تقصير خوانده در تصادف معموله به علت بى احتياطى در امر رانندگى و تصوير بيمه نامه 
بدنه متعلق به خودرو غير مقصر و تصوير ســند مربوط به دريافت مبلغ خواســته از سوى راننده 
غيرمقصر)دعوى خواهان را وارد و اشتغال ذمه خوانده را به مبلغ واسته ثابت تشخيص و نظر به 
اين كه شركت خواهان بعد از پرداخت خسارت به مالك خودرو غيرمقصر ، قائم مقام مالك جهت 
مطالبه خسارت مى باشد و خوانده نيز دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه 
ننمــوده و در پرونــده نيز موجود نمى باشــد لذا ضمن پذيرش دعوى مطروحه و مســتندا به ماده 
30 قانون بيمه و مواد يك و دو قانون مســئوليت مدنى مصوب 1339/2/7 و ماده 331 قانون 
مدنــى و مــواد 198-519-522 ق آ د م و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاى 
وصولى به نمايندگان قضايى و كارمندان موثر در پيشــرفت دعاوى دولت مصوب 44/10/12 و 
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور خوانده را به پرداخت 122,301,560 ريال اصل 
خواســته و 3,247,539 ريال هزينه دادرسى و نصف حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير  تاديه برمبناى شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ 96/12/19(تاريخ 
مطالبه طبق دادخواســت)تا اجراى حكم در حق خواهــان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در همين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960483 محكوم له: مريم محمودى مقدم ف سبزعلى محكوم عليه:انجم 
شعاع درويش **وكالى محكوم له: سيده فاطمه ميريان ف سيد مرتضى و سيدعلى سادات حسينى 
ف ســيدمحمد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9709971227300016 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 275,000,000 ريال 
اصل خواســته و7,700,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چك 96/6/29 تا زمان وصول آن كه توســط واحد اجراى 
احكام از بانك مركزى اســتعالم مى شود در حق محكوم له هم چنين محكوم عليه محكوم است به 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.رأى صادره غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمومدآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شهين محمدى ف ابراهيم
خواهان على اكبر خوشــخو دادخواســتى به طرفيت شــهين محمدى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982056100230 شعبه اول 
دادگاه عمومــى حقوقــى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/6/13 ســاعت 11 تعيين گرديد 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مــى گردد تا  خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف97/140/36
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حميد عليزاده
خواهان  بانك ملت دادخواستى به طرفيت خوانده حميد عليزاده به خواسته جلب ثالث مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981210200750 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل 
ثبت و وقت رســيدگى 97/7/11 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرج اله جمشيدى
خواهان بانك مسكن دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله جمشيدى به خواسته خلع يد-
مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9609981942100370 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقــى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 
97/7/14 ســاعت 9 تعييــن گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. هم چنين ظرف هفت روز پس از درج 

در روزنامه  جهت معرفى داور در شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر حاضر شود.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت1-
بهادر جديد نورى ف مهرداد2-وريا كريميان ف مظفر3-حميدرضا چاوش زاده تفتى تقديم كه به 
اينشعبه ارجاع و به كالسه 970136 شعبه هشتم شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/6/17 ساعت 9 در شعبه هشتم  شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/ال
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:12/96/670 دادنامــه:44-97/2/18 خواهان:ســعيد بابويه دارابى ف حســن 
بــا وكالت ليــال قربانــى خوانده:ابراهيم گنجــى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســعيد 
بابويه دارابى ف حســن با وكالت ليال قربانى به طرفيت ابراهيم گنجى ف اســماعيل به خواســته 
محكوميت خوانده به پرداخت 93,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به اســتناد 3 فقره چك به شماره هاى 490558-96/8/2 به مبلغ 33,000,000 ريال و 
490556-96/6/2 به مبلغ 30,000,000ريال و 490557-96/7/2 به مبلغ 30,000,000 
ريال عهده بانك ســپه شــعبه آزادگان بوشــهر با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و 
امضاى خوانده ذيل چك ها باتوجه به وجود اصل چك هاى مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته 
و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ها ارائه ننموده 
لــذا امضاى مذكور از تعــرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونــده دعواى خواهان 
را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به خواد 198-519-522 ق آ 
د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون 
صــدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت 
93,000,000 ريال اصل خواســته و 2,232,500 ريال هزينه دادرسى و 3,348,000 ريال حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى 250,000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پ ك:9709982074500029 خواهان:رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت مصطفى 
درســته ف رمضان خواندگان:1-عباس كريم زاده ترابى2-سيدحســين موسوى آبندانسرى3-
احمد اســدى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت 
مصطفى درســته ف رمضان به طرفت احمد اســدى ف امراله و سيد حسن موسوى آبندانسرى ف 
ميرحيــدر و عباس كريم زاده ترابى ف جليل به خواســته الزام خواندگان به تنظيم ســند تويوتا 
ياريس مدل 2008 به شــماره 392ط33 ايران33و هزينه دادرســى و حق ااوكاله،شورا باتوجه 
به اظهارات شــهود و خوانده اول و قرارداد عادى معامله بين خواندگان اول و دوم و خوانده اول 
با خواهان كه داللت دارند خواهان اين وســيله نقليه را خريدارى كرد و خواندگان دوم و ســوم 
متصرف آن بودند و ســند به نام خوانده ســوم اســت و تصرف هم دليل بر مالكيت است لذا به 
اســتناد ماده 220 قانون مدنى و 519و515 ق آ د م خوانده ســوم را به انتقال ســند وســيله 
فوق به نام خواهان و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 388,750 ريال و 1,000,000 ريال حق 
الوكاله به ميزان تمبر مالياتى در حق خواهان محكوم مى نمايد.اما در مورد دعواى خواهان نسبت 
به خواندگان رديف اول و دوم چون سند به نام آن ها نمى باشد به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون فوق قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد.رأى محكوميت غيابى و پس از ابالغ ظرف بيست 
روز قابــل اعتــراض در اين مرجع و رأى رد دعوا حضورى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

اصالحيه
در اخطاريه باشماره پرونده 13/96/476 شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى منتشر شده 
در 3 مرداد97 نام خواهان على دانشــگر با  نمايندگى مريم كســيرى كلموز صحيح است كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم روشنى ف عيسى
خواهان حبيب يوســفى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم روشنى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع  و به  كالسه 9609982073800071 شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/6/12 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى مزايده 
در پرونــده اجرايــى به كالســه 960151 اجراى احــكام اميدرضا رمضانــى ف چنگيز جهت 
پرداخــت محكــوم به مربوطه بــه محكوم عليه شــهرام رمضانى يك قطعه زمين بــه متراژ 4200 
مترمربــع به صورت باغ مركبات واقع در كياكال روســتاى شــيرخواركال را معرفــى نموده لذا اين 
اجــرا بنا به درخواســت مالك مال مزبــور را توقيف و از طريــق مزايده با حضــور نماينده اجراى 
احكام دادگاه شهرســتان ســيمرغ  تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه 
شــده بدين شــرح اســت :از جهت شــمال به طول 41 متر وصل به زمين شــاليزارى فيض اله و 
حبيب اله رمضانى از شــرق به طول 108 متر وصل به گذر محلى از غرب به طول 101 متر مربع 
وصــل به مرز مشــترك كلثوم رمضانــى و از جنوب به طول 40متر متصل بــه گذر محلى .در ملك 
مذكور بنايى به مساحت 144 مترمربع وتنها به صورت اسكلت بتنى احداث شده وداراى امكانات 
رفاهى برق و آب مى باشــد داراى ســند مالكيت به شــماره ثبت 932 و ملك 14/69 مى باشــد 
و به صورت مشــاعى به انــدازه دين محكوم عليه به ميــزان 119,022,455 ريال به فروش مى 
رســد .1-قيمت كارشناســى شده 2,520,000,000 ريال مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى 
شــده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند 
و مبلــغ ده درصد قيمت پيشــنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخــد و مابقى آن ظرف يك ماه 
پــس از فــروش وصول مى گردد در غير ايــن صورت مبلغ ده درصد،به نفــع دولت ضبط خواهد 
شــد.3-موعد و زمان فروش 97/5/29از ســاعت 11 صبح الــى 11:30 در دفتر اجراى احكام 
دادگاه عمومى شهرســتان ســيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشــد.4-كليه 

هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/46
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

دادنامه
خواهان:مرضيه  دادنامــه:9709971227200369  پرونــده:9609981227200224 
رنجبر ف غالمعلى با وكالت خديجه هدايتى ف على خوانده:داوود بهرامى نيا ف رحمت اله-مجهول 
المكان خواســته:طالق به درخواســت زوجه گردش كار به تاريخ 97/4/28 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل و پرونده 
كالسه فوق تحت نظر است مالحظه مى گردد خواهان دادخواستى به خواسته مطرح در فوق تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره مذكور ثبت گرديد كه به موجب آن تقاضايى به شرح مذكور 
نمــوده اســت دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از خداونــد متعال ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور رأى مى نمايــد.((رأى دادگاه)):درخصوص 
ادعاى مرضيه رنجبر باوكالت خديجه هدايتى به طرفيت داود بهرامى نيا به خواسته صدرو گواهى 
عدم امكان ســازش الف)نظر به مندرجات تصوير مصدق سند نكاحيه شماره 4583 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شــماره 8 حوزه مالير ، رابطه دائمى زوجيت فى مابين خواهان و خوانده دعوى محرز 
اســت ب) خواهان ترك زندگى مشــترك و عدم ايفاى وظايف شــرعى و قانونى زوج را علت طرح 
مدعى به بيان داشــته موداى گواهى گواهان كه در تاريخ 96/8/29 و پس از تعرفه و داللت به 
شرح اوراق جداگاه از آن ها تحقيق شد مويد اظهارات مدعى است ج) از توجه به  حدوث اختالف 
در رابطــه زوجيــت موضوع به داورى ارجاع داوران گزارش خويــش را پس از تمهيد مقدمات در 
تاريخ 96/11/25 ارائه كه به شماره 1396047001268159 ثبت دفتر شد مراتب معروضه 
در گــزارش داورى داللت بر عدم امكان ســازش فى مابين زوجيــن دارد د) پيرامون حقوق مالى 
زوجه تمام مهريه به انضمام  نفقه معوقه ، اجرت المثل و نحله را به زوج بذل نموده و نســبت به 
جهيزيه ادعايى ندارد ه) مفاد گزارش پزشــكى قانونى شماره 590/874/م/97/4/4-29/13 
حاكــى از عــدم وجود حمل در زوجه اســت بنا به مراتب مرقوم دادگاه تخلف زوج ازشــروط ضمن 
عقد را محرز دانســته به اســتناد مواد 27-28-29-31-32-33-34-35و39 قانون حمايت 
خانــواده و 1119 قانون مدنى ادعــاى خواهان را حمل بر صحت تلقى نمــوده گواهى عدم امكان 
ســازش صــادر تا زوجه در يكى از دفاتر رســمى طالق حاضر و با وكالــت از زوج و با حق توكيل به 
غير و پس از بذل تمام مهريه به شرح مذكور و قبول بذل با وكالت از زوج و با حق توكيل به غير 
خــود را بــه طالق از نوع خلع  مطلقــه نمايد رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين دادگاه و پس از انقضاى آن در ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكــم تجديدنظر مازندران و پس از مضى مهلت مذكور در ظرف بيســت روز قابل فرجام در 

ديوان عالى كشور مى باشد.م/الف
ناصر ناصرى-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970052 له محمدحسين سال عليه مريم شيرخانلو و غيره داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل 
از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:دويست 
و ســى و هفت سهم مشاع از هشت هزاروششصدوده ســهم از پالك ثبتى به شماره 438 فرعى 
از 116 اصلــى بخــش 3 در آدرس زواركوچه نيايش رقبه موصــوف داراى اعيانى در دو طبقه و 
هر طبقه به مســاحت تقريبى 60مترمربع كه جمعا داراى 120 مترمربع بنا مى باشــد و داراى آب 
و بــرق و گاز بــوده خــارج از بافت مى باشــد . ارزش عرصه 400,000,000 ريــال ارزش اعيان 
950,000,000 ريــال جمــع كل ارزش عرصه و اعيان يك ميليارد و ســيصدوپنجاه ميليون ريال 
ارزيابى مى گردد . اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و محاســبه وكسانى كه 
باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شــده و مى بايســت ده 
درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در 
صــورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونــى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:سه شنبه 97/5/30 ســاعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 78 رنگ سفيدروغنى ش موتور 11127827703 

شاسى 0078437511 پالك 82-248ط24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت مشــخصات خــودرو پرايــد صبــا GTXI مــدل 87 نقــره اى متاليك ش 
موتــور2708036 شاســى S1412287569101 پالك 62-673ج52 مفقــود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

كارت سبز پرايد به شــماره ايران 72-354و32 شاسى S1412289849608 ش موتور 
3935797مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند مالكيت-بــرگ ســبز كاميــون كمپرســى ولوو بــه شــماره ايــران72-956ع13 ش 
موتور067825 شاســى 005810 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

مــدرك دانشــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المــع ف محمود ش ش 1981 
صادره بابل در مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى عمران عمران صادره از واحد دانشگاه 
آزاد اســالمى قائم شهر با شــماره 128710703503 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر 

كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد. سارى

برگ ســبز خودرو پژو206 آريان SD مدل 1390 شاســى NAAP41FD9CJ608417ش 
موتور1550005542 رنگ خاكسترى متاليك پالك 72-925ن23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

اينجانب ســيد حميدرضــا مدنى مالك خودرو وانت پيكان رنگ ســفيد شــيرى روغنى مدل 
1388 ش موتور11487080260 شاســى NAAA36AA99G819422 پالك 72-359د45 
به علت فقدان اسناد برگ سبز و سند كمپانى به تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضــاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى ساسان معمارى داير بر تخريب و غيره تحت پيگرد مى باشد 
و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 
180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/6/10 ساعت 9  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در جلســه دادگاه حاضر شــود. نتيجه عدم حضور ســبب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 970008 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد محكوم عليه ســجاد 
صادق نيا و غيره محكوم هسند به تاديه هفتادوپنج قطعه سكه بهار آزادى و 53,368,625 ريال 
از محــل ماترك متوفى مرحوم غالمرضا صادق نياى رودپشــتى در حــق محكوم لها خانم طالب نژاد 
با وكالت ســيدروح اله حســينى در اين دادگاه و 1,511,781 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در 
حــق صندوق دولــت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك 
قطعــه زميــن به همراه اعيانى موجــود از ماترك متوفى اقدام كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك 
فوق واقع در روســتاى ترسياب شرقى –خيابان شــهيد حسن تبار-پالك 4 با كدپستى 46311-
61871 با مســاحت 420/94 ســهم مشاع از 544/94 سهم شــش دانگ يك باب خانه به پالك 
397 فرعــى از 10 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد به نام مرحوم غالمرضا صادق نيا رودپشــتى 
مى باشــد حدود اربعه ملك فوق شــماال ديوار است به باغ مقيمى شرقا ديوار است به ملك سيد 
احمد ايمانى جنوبا درب و ديوار اســت به خيابان شــهيد حسن تبار غربا درسه قسمت كه قسمت 
اولبه ديوار مغازه جوشكارى صادق نيا و قسمت دوم و سوم به كارخانه شاليكوبى آقاى اكبرزاده 
مى باشــد حدود اربعه و مشــخصات ملك در طبيعت با حدود و ابعاد مندرج در سن مطابقت دارد 
اعيانى موجود در ملك شــامل يك دســتگاه ســاختمان با سيستم اســكلت بتن آرمه در يك واحد 
به مســاحت 90مترمربع تك خوابه با سيســتم كامل و ســالن و آشــپزخانه با قدمت سال ساخت 
حدود 21 ســال در دست استفاده و بهره بردارى محكوم لها هاجر طالب نژاد مى باشد ملك فاقد 
پروانه ســاخت و امتيازات برق و آب شــهرى و داراى امتيازگاز خانگى مى باشد در داخل ملك در 
امتداد شــمالى به جنوب ســه رشته سيم فشار قوى 20 كيلووات عبور نموده  هم چنين در جفت 
همســايگى ملك كارخانه شــاليكوبى فعال و در دست بهره بردارى مى باشــد لذا نتيجتا با در نظر 
گرفتن موارد فوق و مســاحت و موقعيت ملك و اعيانى موجود ومشــكل عبور خط سيم فشار قوى 
20 كيلــووات و عوامــل موثر در ارزيابى ارزش شــش دانگ ملك اعم از عرصــه و اعيانى موجود 
ارزش ملك 1,600,000,000 ريال(يك ميلياردوششصدميليون ريال)ارزيابى و تعيين گرديده، 
لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق 
مزايده در تاريخ 97/5/24 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و 
در صــورت نيــاز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند 
حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 
محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد برنده مزايده خواهند شــد . هــم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلــس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس 
از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صــورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده 

نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به محمود شــهبازيان كله بســتى ف قاســمعلى وفق ماده 394 ق آ د  ك ابالغ 
مى گردد در خصوص شــكايت عليرضا محمديان و غيره عليه شــما داير بــر كالهبردارى در تاريخ 
97/6/25 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد.در صورت عدم حضور دادگاه 
به صورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و رأى مقتضى صــادر مى نمايد.نوبت اول97/4/28 

نوبت دوم 97/5/7.م/الف1957
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

دادنامه
پ ك :9609981228300142 شــاكى:رضا مســعودى ف محمــد متهم:مهــدى درويــش 
زاده ف رمضان ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره شــماره 96/1/28-8201580 
دادســراى عمومى وانقالب محمودآباد مهدى درويش زاده ف رمضان متهم اســت به كالهبردارى 
رايانــه اى بــه مبلغ ســيصدوپانزده ميليون ريال معادل ســى و يك ميليــون و پانصدهزارتومان 
،دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى خصوصى رضا مسعودى،تحقيقات به عمل آمده مرجع انتظامى 
و شــعبه اول بازپرســى،اخذ پرينت هاى ســال ماخوذه در صفحات 15 الى 16 و نيز ساير قرائن 
و امــارات منعكــس در پرونده و نظر به اين كه متهم با وصف ابــالغ قانونى در هيچ يك از مراحل 
تحقيقات مقدماتى و جلســه دادرســى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارســال ننموده لذا ارتكاب بزه 
انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد ماده 741 ق مجازات اسالمى عالوه بر رد مال 
به صاحبش نام برده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
ولى اهللا اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

دادنامه
پ ك:9609981227300809 دادنامه:9709971227300349 خواهان:شركت سهامى 
بيمه ايران اســتان مازندران با نمايندگى مســعود صادقى دازميــرى ف على اكبر خوانده:مصيب 
ســلمان زاده ((رأى دادگاه)):در اين پرونده شــركت بيمه ايران اســتان مازنــدران با نمايندگى 
مســعود صادقى دازميرى دادخواســتى به طرفيت مصيب ســلمان زاده به خواســته مطالبه مبلغ 
122,301,560 ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده 
قضايى تقديم و در تشريح خواسته خود چنين بيان داشته كه « اتومبيل سوارى نيسان ماكسيما 
به شــماره انتظامى 12د472ايران82 به شماره موتور 30009415 شاسى 818022 متعلق به 
احمد رحمانى بندپى به موجب بيمه نامه شماره 91/411/30588/69 نزد شركت سهامى بيمه 
ايران بيمه بدنه بوده اتومبيل سايپا به شماره انتظامى 31و627ايران72 به رانندگى خوانده در 
تاريخ 92/4/6 با اتومبيل مورد بيمه شــركت تصادف و به موجب  گزارش افسر كاردان خوانده 
مقصر حادثه شناخته شده ، شركت بيمه باتوجه به گزارش پليس و پس از رسيدگى هاى الزم و 
عكس بردارى از مورد بيمه مبلغ 122,301,560 ريال بابت خسارت وارده به بيمه گذار پرداخت 
و رســيد دريافت نموده نظر به اين كه براســاس ماده 30 قانون بيمه شركت سهامى بيمه ايران 
قائم مقام بيمه گذار شــده و مى تواند معادل خســارت پرداختى از مسئول حادثه مطالبه كند لذا 
صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست.» خوانده متعاقب عدم شناسايى در آدرس مندرج 
در دادخواست و على رغم دعوت از طريق نشر آگهى از حضور در دادگاه و دفاع از دعوى مطروحه 
خوددارى نموده است.دادگاه با امعان نظر در محتويات اوراق پرونده(تصوير كروكى افسر كاردان 
مبنى بر تقصير خوانده در تصادف معموله به علت بى احتياطى در امر رانندگى و تصوير بيمه نامه 
بدنه متعلق به خودرو غير مقصر و تصوير ســند مربوط به دريافت مبلغ خواســته از سوى راننده 
غيرمقصر)دعوى خواهان را وارد و اشتغال ذمه خوانده را به مبلغ واسته ثابت تشخيص و نظر به 
اين كه شركت خواهان بعد از پرداخت خسارت به مالك خودرو غيرمقصر ، قائم مقام مالك جهت 
مطالبه خسارت مى باشد و خوانده نيز دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه 
ننمــوده و در پرونــده نيز موجود نمى باشــد لذا ضمن پذيرش دعوى مطروحه و مســتندا به ماده 
30 قانون بيمه و مواد يك و دو قانون مســئوليت مدنى مصوب 1339/2/7 و ماده 331 قانون 
مدنــى و مــواد 198-519-522 ق آ د م و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاى 
وصولى به نمايندگان قضايى و كارمندان موثر در پيشــرفت دعاوى دولت مصوب 44/10/12 و 
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور خوانده را به پرداخت 122,301,560 ريال اصل 
خواســته و 3,247,539 ريال هزينه دادرسى و نصف حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير  تاديه برمبناى شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ 96/12/19(تاريخ 
مطالبه طبق دادخواســت)تا اجراى حكم در حق خواهــان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در همين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960483 محكوم له: مريم محمودى مقدم ف سبزعلى محكوم عليه:انجم 
شعاع درويش **وكالى محكوم له: سيده فاطمه ميريان ف سيد مرتضى و سيدعلى سادات حسينى 
ف ســيدمحمد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9709971227300016 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 275,000,000 ريال 
اصل خواســته و7,700,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارت 
تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چك 96/6/29 تا زمان وصول آن كه توســط واحد اجراى 
احكام از بانك مركزى اســتعالم مى شود در حق محكوم له هم چنين محكوم عليه محكوم است به 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.رأى صادره غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمومدآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شهين محمدى ف ابراهيم
خواهان على اكبر خوشــخو دادخواســتى به طرفيت شــهين محمدى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982056100230 شعبه اول 
دادگاه عمومــى حقوقــى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/6/13 ســاعت 11 تعيين گرديد 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مــى گردد تا  خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف97/140/36
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حميد عليزاده
خواهان  بانك ملت دادخواستى به طرفيت خوانده حميد عليزاده به خواسته جلب ثالث مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981210200750 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل 
ثبت و وقت رســيدگى 97/7/11 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرج اله جمشيدى
خواهان بانك مسكن دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله جمشيدى به خواسته خلع يد-

مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9609981942100370 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقــى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 
97/7/14 ســاعت 9 تعييــن گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. هم چنين ظرف هفت روز پس از درج 

در روزنامه  جهت معرفى داور در شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر حاضر شود.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت1-

بهادر جديد نورى ف مهرداد2-وريا كريميان ف مظفر3-حميدرضا چاوش زاده تفتى تقديم كه به 
اينشعبه ارجاع و به كالسه 970136 شعبه هشتم شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/6/17 ساعت 9 در شعبه هشتم  شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/ال
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:12/96/670 دادنامــه:44-97/2/18 خواهان:ســعيد بابويه دارابى ف حســن 
بــا وكالت ليــال قربانــى خوانده:ابراهيم گنجــى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســعيد 
بابويه دارابى ف حســن با وكالت ليال قربانى به طرفيت ابراهيم گنجى ف اســماعيل به خواســته 
محكوميت خوانده به پرداخت 93,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به اســتناد 3 فقره چك به شماره هاى 490558-96/8/2 به مبلغ 33,000,000 ريال و 
490556-96/6/2 به مبلغ 30,000,000ريال و 490557-96/7/2 به مبلغ 30,000,000 
ريال عهده بانك ســپه شــعبه آزادگان بوشــهر با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و 
امضاى خوانده ذيل چك ها باتوجه به وجود اصل چك هاى مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته 
و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ها ارائه ننموده 
لــذا امضاى مذكور از تعــرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونــده دعواى خواهان 
را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به خواد 198-519-522 ق آ 
د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون 
صــدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت 
93,000,000 ريال اصل خواســته و 2,232,500 ريال هزينه دادرسى و 3,348,000 ريال حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى 250,000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پ ك:9709982074500029 خواهان:رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت مصطفى 
درســته ف رمضان خواندگان:1-عباس كريم زاده ترابى2-سيدحســين موسوى آبندانسرى3-

احمد اســدى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى رقيه رمضان نيا جنيد ف بخشعلى با وكالت 
مصطفى درســته ف رمضان به طرفت احمد اســدى ف امراله و سيد حسن موسوى آبندانسرى ف 
ميرحيــدر و عباس كريم زاده ترابى ف جليل به خواســته الزام خواندگان به تنظيم ســند تويوتا 
ياريس مدل 2008 به شــماره 392ط33 ايران33و هزينه دادرســى و حق ااوكاله،شورا باتوجه 
به اظهارات شــهود و خوانده اول و قرارداد عادى معامله بين خواندگان اول و دوم و خوانده اول 
با خواهان كه داللت دارند خواهان اين وســيله نقليه را خريدارى كرد و خواندگان دوم و ســوم 
متصرف آن بودند و ســند به نام خوانده ســوم اســت و تصرف هم دليل بر مالكيت است لذا به 
اســتناد ماده 220 قانون مدنى و 519و515 ق آ د م خوانده ســوم را به انتقال ســند وســيله 
فوق به نام خواهان و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 388,750 ريال و 1,000,000 ريال حق 
الوكاله به ميزان تمبر مالياتى در حق خواهان محكوم مى نمايد.اما در مورد دعواى خواهان نسبت 
به خواندگان رديف اول و دوم چون سند به نام آن ها نمى باشد به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون فوق قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد.رأى محكوميت غيابى و پس از ابالغ ظرف بيست 
روز قابــل اعتــراض در اين مرجع و رأى رد دعوا حضورى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

اصالحيه
در اخطاريه باشماره پرونده 13/96/476 شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى منتشر شده 
در 3 مرداد97 نام خواهان على دانشــگر با  نمايندگى مريم كســيرى كلموز صحيح است كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم روشنى ف عيسى
خواهان حبيب يوســفى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم روشنى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع  و به  كالسه 9609982073800071 شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/6/12 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى مزايده 
در پرونــده اجرايــى به كالســه 960151 اجراى احــكام اميدرضا رمضانــى ف چنگيز جهت 
پرداخــت محكــوم به مربوطه بــه محكوم عليه شــهرام رمضانى يك قطعه زمين بــه متراژ 4200 
مترمربــع به صورت باغ مركبات واقع در كياكال روســتاى شــيرخواركال را معرفــى نموده لذا اين 
اجــرا بنا به درخواســت مالك مال مزبــور را توقيف و از طريــق مزايده با حضــور نماينده اجراى 
احكام دادگاه شهرســتان ســيمرغ  تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه 
شــده بدين شــرح اســت :از جهت شــمال به طول 41 متر وصل به زمين شــاليزارى فيض اله و 
حبيب اله رمضانى از شــرق به طول 108 متر وصل به گذر محلى از غرب به طول 101 متر مربع 
وصــل به مرز مشــترك كلثوم رمضانــى و از جنوب به طول 40متر متصل بــه گذر محلى .در ملك 
مذكور بنايى به مساحت 144 مترمربع وتنها به صورت اسكلت بتنى احداث شده وداراى امكانات 
رفاهى برق و آب مى باشــد داراى ســند مالكيت به شــماره ثبت 932 و ملك 14/69 مى باشــد 
و به صورت مشــاعى به انــدازه دين محكوم عليه به ميــزان 119,022,455 ريال به فروش مى 
رســد .1-قيمت كارشناســى شده 2,520,000,000 ريال مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى 
شــده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند 
و مبلــغ ده درصد قيمت پيشــنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخــد و مابقى آن ظرف يك ماه 
پــس از فــروش وصول مى گردد در غير ايــن صورت مبلغ ده درصد،به نفــع دولت ضبط خواهد 
شــد.3-موعد و زمان فروش 97/5/29از ســاعت 11 صبح الــى 11:30 در دفتر اجراى احكام 
دادگاه عمومى شهرســتان ســيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشــد.4-كليه 

هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/46
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

دادنامه
خواهان:مرضيه  دادنامــه:9709971227200369  پرونــده:9609981227200224 
رنجبر ف غالمعلى با وكالت خديجه هدايتى ف على خوانده:داوود بهرامى نيا ف رحمت اله-مجهول 
المكان خواســته:طالق به درخواســت زوجه گردش كار به تاريخ 97/4/28 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل و پرونده 
كالسه فوق تحت نظر است مالحظه مى گردد خواهان دادخواستى به خواسته مطرح در فوق تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره مذكور ثبت گرديد كه به موجب آن تقاضايى به شرح مذكور 
نمــوده اســت دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از خداونــد متعال ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور رأى مى نمايــد.((رأى دادگاه)):درخصوص 
ادعاى مرضيه رنجبر باوكالت خديجه هدايتى به طرفيت داود بهرامى نيا به خواسته صدرو گواهى 
عدم امكان ســازش الف)نظر به مندرجات تصوير مصدق سند نكاحيه شماره 4583 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شــماره 8 حوزه مالير ، رابطه دائمى زوجيت فى مابين خواهان و خوانده دعوى محرز 
اســت ب) خواهان ترك زندگى مشــترك و عدم ايفاى وظايف شــرعى و قانونى زوج را علت طرح 
مدعى به بيان داشــته موداى گواهى گواهان كه در تاريخ 96/8/29 و پس از تعرفه و داللت به 
شرح اوراق جداگاه از آن ها تحقيق شد مويد اظهارات مدعى است ج) از توجه به  حدوث اختالف 
در رابطــه زوجيــت موضوع به داورى ارجاع داوران گزارش خويــش را پس از تمهيد مقدمات در 
تاريخ 96/11/25 ارائه كه به شماره 1396047001268159 ثبت دفتر شد مراتب معروضه 
در گــزارش داورى داللت بر عدم امكان ســازش فى مابين زوجيــن دارد د) پيرامون حقوق مالى 
زوجه تمام مهريه به انضمام  نفقه معوقه ، اجرت المثل و نحله را به زوج بذل نموده و نســبت به 
جهيزيه ادعايى ندارد ه) مفاد گزارش پزشــكى قانونى شماره 590/874/م/97/4/4-29/13 
حاكــى از عــدم وجود حمل در زوجه اســت بنا به مراتب مرقوم دادگاه تخلف زوج ازشــروط ضمن 
عقد را محرز دانســته به اســتناد مواد 27-28-29-31-32-33-34-35و39 قانون حمايت 
خانــواده و 1119 قانون مدنى ادعــاى خواهان را حمل بر صحت تلقى نمــوده گواهى عدم امكان 
ســازش صــادر تا زوجه در يكى از دفاتر رســمى طالق حاضر و با وكالــت از زوج و با حق توكيل به 
غير و پس از بذل تمام مهريه به شرح مذكور و قبول بذل با وكالت از زوج و با حق توكيل به غير 
خــود را بــه طالق از نوع خلع  مطلقــه نمايد رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين دادگاه و پس از انقضاى آن در ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكــم تجديدنظر مازندران و پس از مضى مهلت مذكور در ظرف بيســت روز قابل فرجام در 

ديوان عالى كشور مى باشد.م/الف
ناصر ناصرى-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970052 له محمدحسين سال عليه مريم شيرخانلو و غيره داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل 
از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:دويست 
و ســى و هفت سهم مشاع از هشت هزاروششصدوده ســهم از پالك ثبتى به شماره 438 فرعى 
از 116 اصلــى بخــش 3 در آدرس زواركوچه نيايش رقبه موصــوف داراى اعيانى در دو طبقه و 
هر طبقه به مســاحت تقريبى 60مترمربع كه جمعا داراى 120 مترمربع بنا مى باشــد و داراى آب 
و بــرق و گاز بــوده خــارج از بافت مى باشــد . ارزش عرصه 400,000,000 ريــال ارزش اعيان 
950,000,000 ريــال جمــع كل ارزش عرصه و اعيان يك ميليارد و ســيصدوپنجاه ميليون ريال 
ارزيابى مى گردد . اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و محاســبه وكسانى كه 
باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شــده و مى بايســت ده 
درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در 
صــورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونــى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:سه شنبه 97/5/30 ســاعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

اهرم های حقوقی به کمک مردم ایران می آیند؟!

وظیفهمطالبهگری

با همه این تفاسیر اما باید 
دانست که صرف شکایت 

کردن نباید مدنظر قرار بگیرد 
و تا رسیدن به نتیجه مطلوب 
که همان رفع تحریم ها و اخذ 
خسارت به دلیل ضرری که از 
تحریم های غیرقانونی به ملت 

ایران وارد شده است باید 
مساله را دنبال کرده و در این 

مسیر کوتاه نیامد


