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بحث انتخابات پاکس�تان این روزها یک�ی از محورهای اصلی 
محافل رس�انه ای و سیاسی جهان اس�ت. با توجه به شناختی 
ک�ه از پاکس�تان دارید، رون�د انتخاب�ات را چگون�ه ارزیابی 
می کنی�د؟ آی�ا جریانی می توان�د اکثریت پارلم�ان را به خود 
اختصاص دهد؟ روند سیاس�ی پاکستان با ش�رایط کنونی به 

کدام سمت و سو پیش می رود؟
ببینید. در مقطع کنونی س��ه جریان اصلی وجود دارد که در 
روند سیاس��ی فعال هستند. یک جریان حزب مسلم لیگ شاخه 
نواز است که در طول 5 سال اخیر به رهبری نواز شریف در رأس 
قدرت بوده اس��ت که البته با رای دادگاه و برکناری وی از قدرت 
و رفتن��ش به زندان، اکنون رهبری این حزب با برادرش ش��هبار 
شریف اس��ت. جریان دوم سیاسی، حزب مردم است که رهبری 
آن را بالول بوتو زرداری پسر خانم بوتو بر عهده دارد که یکی از 
احزب قدرتمند در پاکستان است و حداقل این انتظار را دارد که 

بتواند جناح خود را به قدرت بازگرداند. 
جناح سوم جناح تحریک انصاف به رهبری عمران خان است. 
این حزب برای اولین بار است که در سطح سراسری ادعای کسب 
پیروزی در انتخابات را دارد. گفته می شود که در پشت پرده، این 
جریان تحت حمایت ژنرالهای ارتش قرار دارد. یعنی ارتش ترجیح 
می دهد که به جای حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم که 
از خودشان استقالل عمل نشان می دهند و مشکل برای نظامیان 
ایجاد می کنند اینبار یک نوع مهندسی در انتخابات صورت بگیرد 
که این حزب انصاف بتواند به قدرت برس��د و آن دو حزب را کنار 
بزند، اما اینک��ه واقعا بتوانند چنین پروژه ای را به پیش ببرند و با 
توجه به ش��رایطی که در پاکستان وجود دارد و با توجه به اینکه 
مردم پاکس��تان حسی نس��بت به حزب مردم و حزب مسلم لیگ 
نواز دارند، خیلی س��خت اس��ت که بش��ود گفت که حزب انصاف 
بتواند به رغم پیروزی در انتخابات دولت تشکیل دهد و آن احزاب 
را کن��ار بزند؛ اگر انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می ش��د به نظر 
می رس��د که حزب نواز یا حزب مردم پیروز انتخابات بود و حزب 

انصاف آقای عمران خان شانس زیادی برای پیروزی نداشت.
 این مسئله مطرح است که ارتش انتخابات را مهندسی کامل 
ک��رده ت��ا اجازه ندهد آن دو ح��زب قدرتمند بازگردن��د و در این 
صورت ش��اید قابل پیش بینی باش��د که با محوریت حزب انصاف 
عمران خان و با ائتالف با احزاب کوچک که با حمایت ارتش بیاید 
کنار عمران خان قرار گیرند، دولت ائتالفی ضعیفی که حرف شنوی 
از ارتش را داشته باشد را بتوانند تشکیل دهند. نکته اینجاست که 
از همین حاال زمزمه هایی هم حزب مردم و هم حزب مسلم لیگ 
دارند که نتایج انتخابات مهندسی شده را نپذیرند و اگر این اتفاق 
ادامه یابد، ممکن است پاکستان با دور جدیدی از ناآرامی ها رو به 

رو شود و نتواند دولت مشروعی را روی کار آورد.
در این صورت سرنوشت پاکستان به کدام سو می رود؟

اگر اوضاع از کنترل خارج ش��ود، ارتش اینبار دیگر دست به 
کودتا زده و مس��تقیما قدرت را در دست می گیرد. بنابراین بین 
یک دولت ضعیف طرفدار ارتش و جریان های سیاسی اگر تنشی 

روی دهد، می توان انتظار کودتا از سوی ارتش را داشت.
پس می ش�ود گفت بازداشت آقای نواز ش�ریف و آمدن آقای 
پرویز مش�رف ب�ه عرص�ه انتخاب�ات و سیاس�ت برگرفته از 

رفتارهایی است که ارتش می خواهد انجام دهد؟
بله، دقیقاً درست است.

خب با این شرایط مردم و جریان سیاسی پاکستان می پذیرند 
چنین اتفاقی روی دهد؟

 به نظرم حزب مردم و حزب نواز شریف این آمادگی را دارند 
ک��ه نبپذیرند و اینکه چقدر بتوانن��د مردم را به خیابانها پای کار 
بیاورن��د این جای بحث دارد. ممکن اس��ت که یک دوره ناآرامی 
باش��د و در نهایت ارتش این توانایی را دارد که بر اوضاع مس��لط 
شده بنابراین خیلی معادله سیاسی را نباید به سود جریاناتی دید 
که حزبی هستند و بیش��تر به نظر می رسد که ارتش در پوشش 
حزب انصاف و یا به صورت عریان در شکل کودتا قدرت را اینبار 
در انحصار خودش در می آورد و اجازه نمی دهد حزب مردم و نواز 
شریف به قدرت برسند مگر اینکه اتفاقی رخ دهد که نشود کاری 
کرد. به هر حال ش��رایط یک شرایط کاماًل آماده ای برای استقرار 

دموکراسی هدایت شده در پاکستان است.
با توجه به شرایطی که گفتید می شود گفت که احتمال ائتالف 
دو حزب مردم و نواز شریف برای مقابله با ارتش وجود دارد؟

 تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات اعالن نشده اینها هر کدام 
مدعی پیروزی بوده اند، هم حزب مردم و هم حزب نواز ش��ریف. 
حزب نواز ش��ریف با توجه به اینکه نواز شریف را از قدرت بیرون 
کردند و به نوعی مظلومیتی هم برایش ایجاد ش��ده است. حزب 
م��ردم هم با توجه به اینکه جو روانی هم در پاکس��تان هس��ت 
و معم��وال وقتی یکی از احزاب حاکم اس��ت گرایش های مردمی 
می رود به سمت حزب رقیب که حامی مردم باشد این حالت هم 
برای حزب مردم وجود دارد و آنها مدعی هستند که می توانستند 
پیروز باش��ند، بنابراین تا زمانی که نتایج انتخابات مشخص نشده 
بود این دو حزب معتقد بودند که پیروز انتخابات هستند و دست 

به ائتالف نزده چون رقیب هستند و مدعی.
ام��ا وقتی که نتایج انتخابات مش��خص ش��د و حزب انصاف 
و ائتالف ه��ای کوچکتر پی��روز انتخابات عنوان ش��دن آن موقع 
ش��رایط برای مذاکره بین حزب مردم و نواز مساعد شده تا اینها 
هماهنگی بکنند مانند زمانی که برای پرویز مش��رف ایجاد ش��د. 
در لندن نواز ش��ریف و خانم بی نظیر بوتو با هم به توافق رسیدند 
که یک حرکت دموکراسی خواهی را در پاکستان هماهنگ ایجاد 

کنند و تعهد کردند که هر حزبی در انتخابات پیروز شد آن حزب 
مقابل، این پیروزی را به رسمیت بشناسد و حزب دیگر به شکل 
حزب مخالف در پارلمان در بیاید و اگر این اتفاق روی دهد و به 
نظرم همان توافق لندن قابل تکرار است و می تواند حزب مردم و 
ح��زب نواز را در یک جبهه قرار دهد آن هم در مقابل نظامیان و 

حزبی که به اصطالح مورد حمایت نظامیان باشد.
نقش طالب�ان را در ای�ن انتخابات و روند تحوالت پاکس�تان 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ببینی��د طالبانی که ش��ما اش��اره می کنید تحری��ک طالبان 
پاکستان است که در نقاط قبایلی مستقر هستند. تحریک طالبان 
پاکستان در موقعیتی نیست که به عنوان یک واقعیت که از طریق 
انتخابات و رای مردم بتواند بیاید به کرس��ی های قدرت برسد آنها 

دنبال عملیات نظامی و جهاد و اینگونه مسائل هستند. 
اما یک جریان مالیم تری هم وجود دارد مثل جریان اسالمی 
و جمعیت علمای اسالم شاخه فضل الرحمان اینها معموالً تمایل 
دارند که ائتالف کنند با احزاب دیگر که فکر می کنم حزب مردم 
این کار را انجام دهد البته اگر ارتش آنها را متقاعد نکرده باشد.

در صورت اقدام ارتش، ممکن اس��ت در کنار حزب انصاف هم 
قرار بگیرد. بنابراین جریان اسالم گرا در دو قالب میانه رو که جماعت 
اسالمی و جمعیت علمای اسالمی هستند که اینها جریان رسمی و 
احزاب ثبت ش��ده هستند و یک جناح رادیکالی است که بخشی از 
آن تحریک طالبان است که در مناطق قبایلی هستند همه و بخشی 
هم لش��کر طیبه و جنگو که آنها عمدتا دی��دگاه جهادی دارند و از 
طریق خشونت می خواهند قدرت را به دست بگیرند هر چند که در 
انتخابات شرکت می کنند اما شانسی برای پیروزی ندارند. به عناوین 
مختلف در انتخابات حضور دارند اما جریان اس��الم گرا در موقعیتی 

نیست که به قدرت از طریق سیاسی بتوانند امید داشته باشد.
در تحوالت پاکس�تان همواره نقش آمریکایی ها و انگلیسی ها 
را همیش�ه داشتیم. در انتخابات اخیر این کشورها چه نقشی 

دارند و نگاهشان به دولت آینده این کشور چیست؟
ببینید واقعیت این اس��ت که در پاکس��تان در شرایط کنونی 
آمری��کا و انگلیس خیلی در انتخابات نق��ش تعیین کننده ندارند و 
تجربه نش��ان داده هم ح��زب مردم و هم حزب مس��لم لیگ نواز 
وقتی به پیروزی برسند می روند دنبال منافع گروهی و حزبی و در 
نهایت منافع پاکستان و خیلی از منابع بیرونی پیروی ندارند، چون 
احساس قدرت می کنند. با توجه به اینکه در پاکستان وضعیت حاد 
و ش��کننده ای حاکم است به لحاظ سیاس��ی شاید بشود گفت که 
تمایل انگلیس و آمریکا این اس��ت که آرامش در پاکس��تان برقرار 
شود و این آرامش را معموالً نظامی ها می توانند به وجود بیاورند نه 
احزاب سیاسی و تجربه نشان داده هر وقت احزاب سیاسی در قدرت 
بودند چه حزب نواز و چه مردم آرامش به هم خورده ولی هر وقت 
نظامیان بر سر قدرت بودند توانستند اوضاع را کنترل کنند و مشکل 
خاصی به وجود نیامده است. در شرایط کنونی هم برداشت من این 
است که چنین برخوردی وجود دارد هر چند که به لحاظ ظاهری 
انگلیس، آمریکا و قدرتهای غربی همچنان روی اصل دموکراسی و 
حقوق بش��ر و آزادی انتخابات تأکید دارند و ش��اید در پشت پرده 

بدشان نیاید که قدرتی سر کار بیاید که آرامش را ایجاد کند.
ما در ماه های اخیر ش�اهد هس�تیم که بین آمریکا و پاکستان 
اختالفاتی ایجاد شده همانطور که آمریکایی ها اعالم کردند که 
اش�تباه کردیم پاکستان را متحد اس�تراتژیک معرفی کردیم. 
محور اختالفات بازی سیاسی است یا برخی اهداف اجرا نشده 
آمریکا در افغانستان و پاکستان زمینه ساز این وضعیت است؟

به احتمال قوی نظر دوم درس��ت اس��ت اگر نگاه کنید به آن 

استراتژی که آقای ترامپ بعد از روی کار آمدنش در آمریکا اعالم 
کرد در جنوب آسیا دو محور را می بینید. یکی اینکه تقریبا دیگر 
انتخاب قطعی آمریکایی ها برای همکاری در شبه قاره، هندوستان 
اس��ت نه پاکستان و این کشور دیگر آن جایگاهی را که در جنگ 
سرد داشت برای آمریکایی ها ندارد و مسأله دوم مسأله افغانستان 
است که آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که پاکستان با حمایتی 
که از طالبان می کند به جنگ و ادامه بحران در افغانستان کمک 
ک��رده اس��ت. اگر صحبت ترامپ را نگاه کنی��د می بینید که او به 
صراح��ت اع��الم کرد که پاکس��تان ما را فریب داده اس��ت و 33 
میلیارد دالر از ما در 10 سال گذشته پول گرفته ، اما این پولها را 

خرج کسانی کرده که سربازان ما را در افغانستان می کشند.
مهمترین محور اختالف دو کشور بر سر چه موضوعی است؟

بنابراین اختالفی که آمریکا با پاکستان دارد مسأله افغانستان 
اس��ت و موضع گیری های��ی که آمریکایی ها در قبال افغانس��تان و 
هندوس��تان در مقابل پاکس��تان پیدا کردند. ای��ن رویکرد از قبل 
در زمان اوباما هم بود اما در زمان ترامپ روش��ن تر ش��ده است و 
پاکس��تانی ها این را می دانند و به همین دلیل بود که اس��الم آباد 
تالش کرد که قطع کمک های آمریکا را از طریق چین و روسیه و 
ایران و عربستان سعودی بتواند تأمین کند و هیأت هایی را که هم 
در سطح نخست وزیر پاکستان و هم در سطح فرماندهان ارتش و 
»آی اس آی« را راهی ایران و منطقه کردند و به ترکیه و عربستان 
و روسیه و چین سفر کردند. همه اینها نشان می دهد که پاکستان 
می خواهد یک کمکی را جایگزین کمک های آمریکا کند اما می شود 
گفت که به جمع بندی کافی در این زمینه نرسیدند و هنوز منبعی 

که بتوانند اتکا کنند به جای آمریکا به دست نیاورند. 
ش�کل گیری و ترکیب دولت جدید پاکس�تان چ�ه تأثیری در 

روند رویکرد این کشور به سمت غرب و یا شرق دارد؟
به نظر من بی تأثیر نیست هر چند که یکی از عوامل است و 
نه کل عوامل. اما حقیقت آن اس��ت که پاکستان دیر یا زود باید 
تصمیم بگیرد جهت گیری اش در قبال منابع قدرت به کدام طرف 
خواهد بود، چون این وضعیت کنونی وضعیت ش��کننده ای است 
و این کش��ور نمی تواند دوام بیاورد. به نظر می رسد این انتخابات 
از این زاویه هم مهم است چراکه اگر در این انتخابات نیرویی بر 
س��ر کار بیاید که به دنبال استقالل عمل ملی در کشور باشد در 
آن صورت خیلی نمی تواند با آمریکایی ها مصالحه داش��ته باش��د 
ام��ا اگر نیروی��ی روی کار آید که چندان مناف��ع ملی را در نظر 
نداش��ته باش��د و اولویت آن منابع قدرت برای حفظ قدرت خود 
باش��د در آن صورت با انتخاب دشواری مواجه است و باید میان 
غرب یا همان آمریکا و ش��رق با محوریت روس��یه و چین یکی را 
انتخاب کند. به نظر من اگر عمران خان بتواند دولت تشکیل دهد 
پاکس��تان راحت تر می تواند تصمیم گیری در این عرصه داش��ته 
باشد، اما اگر دولت از سوی احزاب مسلم لیگ و یا مردم تشکیل 
شود، این روند بسیار سخت خواهد بود چراکه ارتش به آنها اجازه 

نخواهد داد که بخواهند جهت گیری خود را مشخص کنند. 
منظور شما این است که حزب انصاف گرایش غربی بیشتری دارد؟

ش��خص عمران خان همس��ری یه��ودی و انگلیس��ی دارد و 
تفکرش تفکری غربی است.

پس با این ش�رایط می شود گفت که با پیروزی وی رویکرد به 
غرب در پاکستان قوت می گیرد؟ 

جهت گی��ری آین��ده پاکس��تان بیش از هر چیز بس��تگی به 
جمع بندی ارتش دارد که شرایط را چگونه ارزیابی کند.

در میان کشورهای منطقه، چین گرایش بسیاری به پاکستان 
داش�ته و حتی در کنار مراودات اقتصادی و نظامی از مذاکره 

با طالبان نیز س�خن گفته اس�ت. پکن چه منافعی را در قبال 
پاکستان دنبال می کند؟

چی��ن را باید در یک معادله باالتر از منطقه دید در ارتباط با 
قدرت جهانی و اینکه رقابت ها میان چین و آمریکا به چه صورت 
پیش رود. واقعیت این است که چینی ها با توجه به اقتصاد توسعه 
یافته و قدرت اقتصادی که به دست آورده اند مدعی قدرت هستند 
و فکر می کنند که در 40-30 س��ال آینده بتوانند آمریکا را پشت 
سر گذاشته و قدرت اول جهان شوند. براساس آن معادله، پاکستان 
جایگاه ویژه ای دارد. می دانید که چین پروژه ایندیا پاسیفیک که 
از کانال آن خط ارتباطی جاده ابریشم تعریف می شود که بخشی 
از آن زمینی است که از پاکستان می آید و بخشی از آن دریایی که 
از اقیانوس هند می آید و وارد بندر گواتر پاکستان می شود همزمان 
با این پروژه چینی، هند و آمریکا یک پروژه موازی دارند با عنوان 
اقیانوس هند پاسیفیک است که معنایش این است که هندی ها و 

آمریکایی ها اقیانوس هند را به شرق آسیا اتصال دهند.
هند با چین رقابت ش��دیدی را در پیش گرفته و بر این اساس 
در سیاست های چین، پاکستان از جایگاه قابل توجهی برخوردار شده 
است. پاکستان و هند برای چین و آمریکا دارای اهمیت خاصی هستند 
چنانکه چینی ها 50-60 میلیارد دالر در پاکس��تان س��رمایه گذاری 
کرده اند و سعی دارند تا بندر گواتر را برای اهداف اقتصادی خود آماده 
سازند. از این زاویه رقابت میان چین و آمریکا در پاکستان بسیار بیشتر 

از آن چیزی است که در ظاهر مشاهده می شود.
روس ها از روابط با پاکستان چه منافعی را دنبال می کنند؟

روسها در زمان پوتین به دنبال بازسازی قدرت اتحاد جهاهیر 
شوروی سابق هس��تند. آنها به نوعی در حال دامن زدن به جنگ 
س��رد جدید با غرب هستند. ش��ما نمونه های آن را در اوکراین و 
گرجس��تان و مناطق مختلف می بینید. به هر حال روس ها هم به 
دنبال قدرت هستند بنابراین در رقابت با آمریکا و همکاری با چین 
قرار می گیرند و البته پاکس��تانی که به نوعی همکار چین قلمداد 
می شود. از این زاویه روس ها منافع خود را دارند و به دنبال استفاده 

از پاکستان به عنوان مؤلفه ای برای رقابت با آمریکا هستند. 
افغانستان چه نقشی در معادالت منطقه دارد؟ 

ببینید افغانستان االن تکلیفش مشخص نیست. جنگ داخلی 
کشور را در برگرفته و قدرت دولت مرکزی یک قدرت تمام عیار 
نیست و تقریباً 50 درصد مناطق در دست طالبان است، بنابراین 
در این ش��رایط حداکثر کاری که دولت افغانستان می تواند انجام 
دهد حفظ خود اس��ت که فرو نپاش��د. در این شرایط افغانستان 
نمی تواند در معادالت نقش��ی داشته باشدی و البته گرایش چین 
و روس��یه به این کشور که اخیراً بیشتر شده است نیز برگرفته از 

همان رقابت با آمریکاست. 
بحثی مطرح ش�ده مبنی بر انتقال داعش به افغانستان توسط 

آمریکا. چه اهدافی از این انتقال برای آمریکا مطرح است؟
این مس��ئله چندان مشخص نیس��ت و این مسئله را بیشتر 
روس ها مط��رح کردند که آمری��کا به دنبال انتق��ال بازماندگان 
شکست خوردگان داعش در سوریه و عراق هستند و می خواهند 
نیروهای چچنی داعش را علیه روسیه و چین به کار بگیرند. ولی 
اخیراً فرمانده ناتو در افغانستان گفته ما با داعش به جدیت مقابله 
می کنیم و حتی به طالب��ان کمک می کنیم که بتوانند با داعش 
مقابله کنند. بر این اساس ابهامات بسیاری وجود دارد که اکنون 

داعش در افغانستان باشد یا نباشد.
آی�ا احتم�ال دارد چین و یا روس�یه برای آنچ�ه امنیت خود 

می نامند در افغانستان اقدام نظامی صورت دهند؟
بعید اس��ت. روس ها تجربه جنگ در افغانس��تان را دارند لذا 
دیگ��ر این چنین وارد جنگ نمی ش��وند هر چند که این احتمال 
وجود دارد که کمک تس��لیحاتی و مالی از طالبان داش��ته باشند 
ب��رای تأثیرگذاری بر تحوالت ام��ا اینکه بخواهند خود به صورت 
نظامی وارد جنگ شوند دور از ذهن است. چین نیز اراده ای برای 

اجرای سناریو نظامی در افغانستان ندارد. 
مذاکرات�ی می�ان دولت مرکزی افغانس�تان و طالب�ان در حال 
برگزاری است. احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود دارد؟ 

بح��ث اصلی میان طرفین بحث داعش اس��ت. اگر داعش در 
افغانستان رشد کند، هم برای دولت و هم برای طالبان خطرآفرین 
اس��ت، بنابراین داعش می تواند زمینه ای ب��رای نزدیکی دولت و 
طالبان باشد. بحث دیگر سیاست های آمریکاست. آمریکا به دنبال 
باقی ماندن در افغانس��تان است و س��عی دارد پایگاه های نظامی 
خود را حفظ کند لذا به دنبال نوعی مصالحه میان طالبان و دولت 
مرکزی است. بنابراین امکان توافق وجود دارد به شرط اینکه هند، 
افغانستان و آمریکایی ها بتوانند با اعمال فشار بر پاکستان موجب 

شوند تا اسالم آباد طالبان را پای میز مذاکره آورد. 
طرحی که براساس آن نوعی تقسیم قدرت در افغانستان صورت 
گیرد و مناطق ش��رقی و جنوبی را به طالبان بدهند چنانکه برخی 

مذاک��رات در این عرصه با حکمتیار نیز صورت گرفته اس��ت. البته 
دادن برخی پست های وزارتی در دولت مرکزی به طالبان نیز بخشی 
از این طرح است. البته این فرآیند به معنای پایان نزاع و درگیری در 

افغانستان نیست و صرفاً به کاهش تنش ها منجر می شود. 
در گذش�ته شاهد بودیم که مصالحه ای میان طالبان و القاعده 
ایجاد شد آیا این احتمال وجود ندارد که بار دیگر این مصالحه 

میان طالبان و داعش صورت گیرد؟
جریان داع��ش و القاعده تفاوت هایی دارن��د اما به عنوان یک 
احتمال مطرح است که اگر طالبان با دولت مرکزی به توافق نرسند، 
اگر نگوییم رده فرماندهی حداقل در بدنه طالبان گرایش به سمت 
داعش وجود دارد. االن داعشی که در افغانستان حضور دارد بیشتر 
نیروهایش از طالبان پاکستان و افغانستان است که از وضع موجود 
ناراضی هستند. در اصل داعش افغانستان نوعی داعش بومی است 

نه آنکه از کشوری دیگر به این سرزمین آمده باشند. 
اخیراً رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به 
پاکستان سفر داشته و توافقاتی نیز میان طرفین صورت گرفته 

است. ارزیابی شما از مراودات نظامی دو کشور چیست؟
ببینید ایران و پاکستان نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک 
دارند که در منطقه بلوچستان است که مسائل بسیاری در منطقه 
دارد و ارت��ش پاکس��تان در این منطقه درگیر اس��ت. اخیراً این 
مس��ئله برای پاکس��تان ایجاد ش��ده که هندی ها وارد منازعات 
بلوچس��تان ش��ده و از جدایی طلبان حمایت می کنند. در همین 
حال امنیت این منطقه به امنیت ایران نیز مرتبط اس��ت با توجه 

به وجود قومیت بلوچ که در دو کشور وجود دارد. 
طبیعی است که اگر نیرویی از داعش به این منطقه نفوذ کند 
چنانک��ه اخیراً عملیاتی در کویته انج��ام داد در آن صورت هر دو 
کشور نسبت به حضور داعش و رادیکالیسم اسالمی احساس خطر 
می کنند بنابراین نیازی وجود دارد میان ایران و پاکستان که برای 
کنترل اوضاع توافقی امنیتی داشته باشند. به نظرم می آید که این 
توسعه روابط بی ارتباط با تحوالت منطقه نیست. از این زوایه اگر 
نگاه کنیم زمینه مش��ترکی میان دو کشور برای توسعه همکاری 
نظام��ی و امنیتی وجود دارد از یک س��و ب��رای مقابله با داعش و 
رادیکالیسم اسالمی و از س��وی دیگر مقابله با جدایی طالبان که 
امنیت دو کش��ور را تهدید می کنند. براساس این دو عامل به نظر 

می آید که دو کشور بیش از گذشته به هم نزدیک شوند. 
پاکستان تا چه میزان قابل اعتماد است؟

اما در باب اینکه پاکس��تان تا چه میزان قابل اعتماد اس��ت، 
بای��د بگویم که پاکس��تان معموال یک سیاس��ت دو گانه ای دارد 
در همه زمینه ها این دوگانگی سیاس��ت اعالمی اس��ت که رسماً 
بیان می شود در آن سیاست تالش می کند که با همه کشورهای 

همسایه از جمله ایران یک رابطه دوستانه ای داشته باشد.
 در کنار این مس��ئله پاکستان یک سیاست اعالم نشده ای نیز 
دارد که معموال درباره افغانس��تان و هند پیگیری می کند و کمتر 
درباره ایران اس��ت و آن اجرای سیاس��ت دوگان��ه اعالم همگرایی 
و همزم��ان پیگی��ری منافع انحصاری خود اس��ت. به هر حال اگر 
بخواهیم با نگاه بدبینانه نگاه کنیم باید بگوییم که پاکس��تان قابل 
اعتماد نیست و احتمال دارد در بخش هایی علیه ایران معامله کنند 
اما اگر نگاه خوش��بینانه داشته باشیم هزار کیلومتر مرز مشترک و 
منافع امنیت��ی که برای طرفین در مقابله ب��ا جدایی طلبی و نیز 
رادیکالیسم اس��المی زمینه های مناسبی برای همکاری دو کشور 

است. البته با مالحظاتی که هر کدام از کشورها برای خود دارند.
آیا این همگرایی روی روابط ایران با هند تاثیر ندارد؟ 

ببینید رابطه ایران و هند چندان تحت تأثیر روابط با پاکستان 
نیست. هند یک روابط استراتژیک جهانی را پیگیری می کند اصاًل 
بحث این کش��ور پاکستان نیس��ت بحث هند در اصل برگرفته از 
همان نگاه اقیانوس هند پاس��یفیک اس��ت و در این نگاه است که 
هند در مرحله اول یک قدرت منطقه ای و در مرحله بعد یک قدرت 
جهانی می ش��ود. آمریکا نیز از این مسئله حمایت می کنند. به هر 
حال تحوالت پاکس��تان شاید تاثیری جزیی بر روابط داشته باشد 
اما به نظر من تاثیر اثرگذار و چندانی نخواهد بود. مسئله تاثیرگذار 
نگاه هند به عنوان ی��ک قدرت بزرگ منطقه ای و جهانی دارد که 

رقابتی را با پاکستان و چین به وجود می آورد تاثیرگذار است. 
هند اگر بخواهد یک قدرت باش�د نگاه به غرب خواهد داشت 

و یا اینکه به روابط با چین و روسیه نیز ادامه می دهد؟ 
هند کش��وری بزرگ اس��ت و منافع خاص خ��ود را دارد اگر با 
آمریکا کار می کند معنایش این نیست که نتواند با چین و روسیه و یا 
کشوری دیگر همکاری کند. واقعیت این است که هند کشور بزرگی 
است و براساس منافع خود، قدرت تصمیم گیری دارد و لذا می تواند 
به جز با آمریکا و اروپا با س��ایر کشورها نیز ارتباط داشته باشد. این 
مس��ئله ای است که برای غربی ها نیز قابل فهم است و می دانند که 
نمی توانند با هند به عنوان کشور کوچک برخورد کنند. در مجموع 
این که تصور کنیم هند با غرب رابطه داشته باشد کامال غربی شده 

است تصور نادرستی است و هرگز این چنین نیست. 
تحلیل شما از  آینده کلی شبه قاره چیست؟

ب��ه نظر من این هند اس��ت ک��ه در راس خواهد ب��ود و نه 
پاکستان. پاکستان چندان ظرفیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
را ندارد و این هند اس��ت که از این مولفه ها برای تاثیرگذاری بر 

معادالت برخوردار است آینده آینده هند است.
یعنی هر تغییری در پاکس�تان ایجاد ش�ود نم�ی تواند تاثیر 

زیادی بر جایگاه منطقه ای آن داشته باشد؟
 برای پاکس��تان تغییر خاصی ص��ورت نمی گیرد و در نهایت 

این هند است که حرف اول منطقه را می زند. 

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

بررسی تحوالت شبه قاره در گفت وگوی سیاست  روز با پیر محمد مالزهی

احتمال کودتای ارتش پاکستان
تنها هند قدرت آینده شبه قاره خواهد بود

شیرپور   مائده   - غفوری  قاسم 
گ���و از گفت و بسیاری  نگاه  در  که  شبه قاره 

می شود  افغانستان  و  پاکستان  هند،  شامل  کارشناسان 
دورانی بس حساس را سپری می کند. پاکستان با برگزاری 
انتخابات پارلمانی وارد فاز جدیدی از تحوالت سیاسی و 
امنیتی شده بویژه اینکه بر خالف دوره های گذشته که یکی 
از دو حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم به قدرت 
می رسیدند این بار حزب »تحریک انصاف« عمران خان که 
سابقه چندانی در عرصه سیاسی ندارد، توانسته جریان 
اول انتخابات معرفی و برای تشکیل دولت به دنبال ائتالف 
نتیجه  را  آن  تحلیل گران  برخی  که  پیروزی  باشد.  سازی 
شرایط داخلی و بیرونی پاکستان و عده ای نیز آن را برگرفته 
از مهندسی ارتش برای عدم به قدرت رسیدن دو جریان 

سنتی مسلم لیگ نواز و حزب مردم می دانند.
افغانستان،  بخش دیگری از این منطقه نیز ویژگی های 
ناتوانی دولت مرکزی  نیز  را  آن  را دارد که محور  خود 
خارجی  نیروهای  و  دولت  نیاز  البته  و  کشور  اداره  در 

خطر  اینکه  بویژه  می دهد  تشکیل  طالبان  با  مذاکره  به 
مبدل  مهم  نکته ای  به  افغانستان  در  داعش  گسترش 
و  منطقه ای  سیاست های  و  هند  وضعیت  است.  شده 
جهانی آن نیز از دیگر ابعاد تحوالت مهم شبه قاره است. 
ساختاری  در  می کند  تالش  و  دارد  جهانی  نگاهی  هند 
در  و  کند  اجرا  و  طراحی  را  خود  سیاست های  گسترده 
و  منطقه ای  کشورهای  با  تعامالت  دنبال  به  راستا  این 

فرامنطقه ای است. 
نوع بازیگری افغانستان، پاکستان و هند در معادالت 
منطقه و جهان و نیز نوع رفتار سه کشور مذکور در قبال 
یکدیگر و نوع نگاه منطقه و جهان به آنها زمینه ساز ابهامات 
بسیاری در زمینه آینده شبه قاره شده است. برای آگاهی 
بویژه  هند  و  افغانستان  پاکستان،  وضعیت  آخرین  از 
مالزهی  محمد  پیر  با  پاکستان  اخیر  انتخابات  باره  در 
کارشناس ارشد مسائل شبه قاره که سال های طوالنی به 
تحقیق و کنکاش در امور این منطقه پرداخته، به گفت و گو 

نشسته ایم. بخوانید ماحصل این گفت وگو را:

نمای نزدیک

اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ارتش اینبار 
دیگر دست به کودتا زده و مستقیما قدرت 

را در دست می گیرد. بنابراین بین یک دولت 
ضعیف طرفدار ارتش و جریان های سیاسی 
اگر تنشی روی دهد، می توان انتظار کودتا از 

سوی ارتش را داشت


