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 ایرانول از روغن موتورهایی
با باالترین سطح کیفی رونمایی کرد         

مراسم رونمایی از چهار محصول جد        ید         ایرانول با 
باالترین سطح کیفی )سوپررونیا، سوپررونیا هیبرید        ی، 
س��وپر رویال و س��ینتیوم( د        ارای تایید        یه بنز و رنو د        ر 

هتل همای تهران، برگزار شد  .
د        ر این مراس��م که با ش��کوه خاص د        ر شب والد        ت 
حضرت معصوم��ه)س( و با حضور مخد        ومی مد        یرعامل 
تاپیکو، آقایان چگینی مد        یرحراس��ت شس��تا، خسروی 
عضو هیات مد        یره تاپیکو و معاون اد        اری و مالی صند        وق 
س��رمایه گذاری سازمان بازنشس��تگی برگزار گرد        ید        ، از 

چهار محصول جد        ید         ایرانول رونمایی شد  .
عیسی اسحاقی مد        یرعامل شرکت نفت ایرانول د        ر 
این مراسم طی س��خنانی، گفت: چهار محصول جد        ید         
ایرانول د        ارای باالترین س��طح کیفی روز د        نیا می باش��د         
که روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی SN و گرید         
5W30 مناس��ب برای تمامی خود        روهای خارجی د        ر 
ایران، سوپر رونیا هیبرید        ی که برای نخستین بار تولید         
 0W20 و گرانروی SN ش��د        ه و د        ارای س��طح کیف��ی
می باش��د         مناس��ب برای تمامی خود        روهای هیبرید        ی، 
س��وپر رویال با س��طح کیفی SM و گرید         5W40 که 
حتی برای ون های د        یزلی نیز مناسب است و سینتیوم 
 SN محصول مشترک ایرانول و پتروناس با سطح کیفی

و گرانروی 5W30 می باشد         که عرضه شد        ه است.
وی تاکید        کرد        : خوشحالم که د        ر سال حمایت از کاالی 
ایرانی چهار محصول با کیفیت را به بازار عرضه خواهیم 
کرد         تا از خ��روج ارز برای وارد        ات روغن موتور جلوگیری 
ش��ود         و تمامی خود        روهای وارد        اتی و هیبرید        ی می توانند         
روغن خود         را با کیفیت همسطح روغن های مشابه خارجی 

و حد        ود         40 د        رصد         قیمت کمتر تامین کنند        .
مد        یرعامل شرکت نفت ایرانول کیفیت برتر را شعار 
کلید        ی و استراتژی این شرکت د        انست وگفت: با افزایش 
کیفی��ت و تنوع محصوالت و تکمیل س��بد         کاالی خود         
توانستیم فروش انواع روغن موتورهای ایرانول را با حد        ود         
50 د        رصد         افزایش از 110 میلیون لیتر سال 94 به 160 
میلیون لیتر د        ر سال 96 برسانیم و سهم بازار ایرانول را 
از 19 به حد        ود         27 د        رصد         افزایش د        هیم. اسحاقی تصریح 
کرد        : چند         محصول جد        ید         د        یگر بنزینی و د        یزلی نیز جزء 
برنامه های این شرکت است که طی ماه های آیند        ه و پس 

از آماد        ه شد        ن اطالع رسانی خواهد         شد       .
گفتنی است؛ د        ر این مراس��م از ماکت محصوالت 
جد        ید         ایرانول رونمایی گرد        ید         که به زود        ی به بازار عرضه 

خواهند         شد  .

گزارش رسانه

 بانک صاد       رات ایران 3 هزار و 690 نفر
از »اقشار ویژه« را صاحبخانه کرد       

بانک صاد       رات ایران طی س��ه ماه اول سال جاری 
بالغ بر د       و هزار و 45٨ میلیارد        ریال وام خرید        مس��کن 

به اقشار ویژه پرد       اخت کرد       .
این بانک د       ر راستای انجام مسئولیت های اجتماعی 
و حمای��ت از خانواد       ه های تحت پوش��ش س��ازمان ها و 
نهاد       های حمایتی طی سه ماه ابتد       ای سال 97 با اعطای 
3 هزار و 690 فقره وام خرید        مسکن اقشار ویژه، بیش 
از د       و ه��زار و 45٨ میلیارد        ریال ب��ه این امر اختصاص 
د       اد       . بان��ک صاد       رات ای��ران د       ر اد       امه عمل به برنامه های 
اقتصاد        مقاومتی د       ر س��ال 96 نیز با پشتیبانی از اقشار 
ویژه بیش از 15 هزار و 4٨2 فقره وام خرید        مسکن به 
آنها پرد       اخت کرد       ه که رقم ریالی آن د       ر این سال از 10 
هزار و 929 میلیارد        ریال فراتر رفته است. د       ر مجموع از 
ابتد       ای سال 96 تا پایان سه ماهه اول امسال این بانک 
بی��ش از 19 هزار فقره وام به ارزش بیش از 13 هزار و 

3٨7 میلیارد        ریال به این امر تخصیص د       اد       ه است.

خبر

میثمهاشمخانی

 

د        ر ش��رایطی که شوک تورمی  ماه های اخیر باعث شد        ه است نقشــــه راه
بخش مهمی از بحث های محافل علمی و نیز محافل 
عامیانه به مقوله ی تورم اختصاص یابد        ، بعضاً شاهد         
تحلیل هایی کاماًل ناس��ازگار با مبانی علم اقتصاد         د        ر 
این زمینه هستیم؛ برای مثال عد        ه ای شوک تورمی 
اخی��ر را فقط و فقط ناش��ی از بی ثبات��ی مرتبط با 
تحریم ه��ای اقتصاد        ی می د        انن��د         و عد        ه ای د        یگر هم 
معتقد        ند         مهم ترین سیاست د        ولت برای کنترل تورم، 
بای��د         به صورت قیمت گذاری د        ولت��ی انواع کاالها و 

اعمال تعزیرات د        ر این زمینه استوار باشد        .
گروهی د        یگر هم شوک تورمی اخیر را نتیجه ی 
گریزناپذیر اجرای طرح هد        فمند        ی و افزایش شد        ید         
قیمت سوخت می د        انند         و معتقد        ند         که بعد         از اجرای 
طرح هد        فمند        ی، د        یر یا زود         چنین ش��وکی به سراغ 
اقتص��اد         ایران می آمد        . اما ای��ن تحلیل ها تا چه حد         
ب��ا تجربیات کش��ورهای موفق جه��ان د        ر زمینه ی 
کنترل تورم س��ازگاری د        ارد        ؟ آیا ٨٨ کش��وری که 
هم اکنون نرخ تورم ساالنه ی خود         را به زیر 5 د        رصد         
رس��اند        ه اند        ، از چنین چارچوب هایی برای تجزیه و 

تحلیل ریشه های تورم استفاد        ه می کنند        ؟ 
 

 انتشار بی رویه  اسکناس
ریشه  اصلی ایجاد         تورم

3 تحلی��ل یاد         ش��د        ه، تحلیل های به نس��بت 
رایجی هس��تند         ک��ه با مبان��ی تئوری��ک اقتصاد         
کالن د        ر ح��وزه ی تحلی��ل ریش��ه های ت��ورم، به 
ش��د        ت ناس��ازگارند        . برای مثال اگر بی ثباتی ناشی 
از تحریم ه��ای اقتصاد        ی تنها عامل ش��وک تورمی 
ماه ه��ای اخی��ر اس��ت، باید         پرس��ید         که آی��ا این 
تحریم ه��ا د        ر ح��ال حاضر توانس��ته اند         ایران را به 
اند        ازه ی کش��ورهایی مانند         افغانستان )با نرخ تورم 
7.7 د        رصد        ی د        ر س��ال گذش��ته ی می��الد        ی( و یا 
عراق )با نرخ تورم 6.1 د        رصد        ی د        ر سال گذشته ی 

میالد        ی( بی ثبات سازند        ؟
یا اگر تنها راه مؤثر برای کنترل تورم به تحمیل 
قیمت گ��ذاری د        ولتی بر کااله��ای مختلف مربوط 
می ش��ود        ، پس چرا حد        ود         90 کش��ور د        نیا که نرخ 
تورم س��الیانه ی خود         را به زیر 5 د        رصد         رساند        ه اند        ، 
بد        ون استثنا از قیمت گذاری د        ولتی برای کاالهای 
د        ارای ب��ازار رقابتی پرهیز می کنند         و می کوش��ند         
ت��ا برقراری قیمت های تعاد        ل��ی منصفانه را فقط و 
فقط از راه توس��عه ی رقابت س��الم بین بنگاه های 
اقتص��اد        ی مختلف پیگیری کنند        ؟ و یا اگر ش��وک 
تورمی ماه های اخیر نتیج��ه ی گریزناپذیر اجرای 
طرح هد        فمند        ی و افزایش قیمت حامل های انرژی 
بود        ه، پس چرا د        ر س��ال های 2005 تا 2007م. که 
قیمت جهانی نفت رشد         بیش از 3 برابری را تجربه 
کرد        ه اس��ت و د        ر نتیجه اکثر کشورهای جهان هم 

مجبور شد        ند         رشد        ی د        ر همین حد        ود         را د        ر قیمت 
ب��رق، بنزی��ن، گازوییل و مانن��د         آن تجربه کنند        ، 
همچنان بالغ بر 70 کش��ور د        نی��ا نرخ تورم زیر 5 

د        رصد         د        ارند        ؟
خالص��ه آنکه هم اکنون یک��ی از واقعیت های 
انکارناپذی��ر تئوری های اقتصاد         کالن که توس��ط 
تجربه ی ٨٨ کش��ور د        ارای ت��ورم زیر 5 د        رصد         هم 
تأیید         شد        ه، آن است که کلید        ی ترین عامل افزایش 
تورم د        ر هر کش��ور، انتش��ار بی رویه ی اس��کناس 
جد        ید         )و یا سیاست های معاد        ل آن( از سوی بانک 
مرکزی است؛ فرآیند        ی که عموماً تحت فشار برای 
تأمین بخش��ی از بود        جه ی د        ولت ش��کل می گیرد        . 
ب��ه این ترتیب موازنه ی د        خ��ل و خرج د        ولت و د        ر 
نتیجه حذف فش��ار ب��ر روی بان��ک مرکزی برای 
انتشار پول جد        ید        ، اصلی ترین و مؤثرترین سیاست 

برای کنترل نرخ تورم محسوب می شود        .
به این ترتیب مهم تری��ن عاملی که تا به امروز 
مانع از پیوستن ایران به جمع کشورهای د        ارای تورم 
زیر 5 د        رصد         شد        ه، بد        ون ترد        ید         به رشد         ناهنجار حجم 
انتشار پول جد        ید         بر می گرد        د         چراکه این انتشار پول 
ب��ا هد        ف پرد        اخت یارانه ی نقد        ی بود        ه باش��د        ، چه با 
هد        ف تأمین بود        جه ی س��ازمان های عریض و طویل 
د        ولتی، چه با ه��د        ف جایگزینی د        رآمد        های مالیاتی 
از د        س��ت رفته به د        لیل فرار مالیات��ی، چه با هد        ف 
جایگزینی منابع مالی سوخت شد        ه ی بانک ها بر اثر 

معوقه شد        ن پرد        اخت اقساط وام ها و چه ...
 

 تحلیل »تئوری مقد        اری پول«
د        رباره  ریشه  تورم

براس��اس »تئوری مقد        اری پ��ول« که یکی از 
مش��هورترین و قد        یمی تری��ن تئوری ه��ای اقتصاد         
کالن محس��وب می شود        ، اگر حجم کاالی تولید        ی 
د        ر یک کشور کمابیش ثابت بود        ه و به طور هم زمان 
حجم اس��کناس موجود         د        ر آن کشور به طور قابل 
توجه��ی افزای��ش یابد        ، طبیعتاً برای ش��کل گیری 
تعاد        ل، راهی جز افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
وجود         نخواهد         د        اشت. به بیان د        یگر نرخ تورم با نرخ 
رشد         حجم نقد        ینگی نسبت مستقیم و با نرخ رشد         

تولید         ناخالص د        اخلی نسبت عکس د        ارد        .
ش��اید         بتوان بیان د        یگری از نظریه ی یاد         شد        ه 
را بد        ین صورت تش��ریح نمود         که د        رست مانند         هر 
کاالیی که افزایش تولید         آن می تواند         باعث کاهش 
قیمت و ارزش آن ش��ود        ، افزایش انتشار اسکناس 
هم به منزله ی کاهش ارزش اسکناس خواهد         بود        ؛ 
یعن��ی کاهش قد        رت خرید         پ��ول ملی و به عبارت 
د        یگ��ر افزایش نرخ ت��ورم. اما نگاه��ی به تجربه ی 

کش��ورهای موف��ق د        ر زمینه ی کنت��رل نرخ تورم 
نیز نش��ان می د        هد         که مهم ترین عامل مد        نظر این 
کشورها برای کاهش تورم، کنترل حجم نقد        ینگی 
و مسد        ود        سازی کانال انتشار اسکناس جد        ید         )و هر 

سیاست بانکی معاد        ل آن( بود        ه است.
 

د        ستیابی د        ه ها کشور به تورم زیر 5 د        رصد         
د        ر 20 سال اخیر

کنت��رل نرخ تورم س��الیانه و رس��اند        ن آن به 
زیر 5 د        رصد        ، می تواند         با پیش بینی پذیر س��اختن 
رون��د         تغییر هزینه ه��ای تولید        ، نق��ش مهمی د        ر 
ارتقای توانایی رقابتی تولید        کنند        گان یک کش��ور 
د        ر عرص��ه ی بین المللی ایفا کند        . به عالوه، تثبیت 
نرخ تورم س��الیانه د        ر سطحی پایین تر از 5 د        رصد        ، 
ب��ه منزله ی کاهش تالطم قیمت ه��ا و نیز کاهش 
نگران��ی س��رمایه گذاران از کاهش ش��د        ید         ارزش 
س��رمایه ی آن ها بود        ه که ه��ر د        وی این عوامل به 
کاه��ش س��رمایه گذاری د        ر حوزه ه��ای مرتبط با 
واس��طه گری و د        ر مقابل ایجاد         زمینه ی مناس��ب 
برای رونق س��رمایه گذاری های بلند        مد        ت و د        ارای 

اشتغال زایی باال منجر می شود        .
از طرف د        یگر بخش بزرگی از کشورهای جهان 
توانس��ته اند         د        ر 2 د        هه ی اخیر به این مهم د        س��ت 
یابند         و هم اکنون د        ر حد        ود         90 کش��ور جهان نرخ 
تورم خود         را به زیر 5 د        رصد         رساند        ه اند        ؛ کشورهایی 
ک��ه بخش بزرگ��ی از آن ه��ا د        ر زمینه هایی مانند         
تولید         ناخالص د        اخلی و صاد        رات از ایران به مراتب 
عقب تر بود        ه و میزان ق��وت تکنولوژیک و یا حتی 
بنیه ی آکاد        میک آن ه��ا د        ر حوزه ی علم اقتصاد        ی 
نیز، بس��یار ضعیف تر از ایران است. به این ترتیب 
اگر هر چه س��ریع تر عزم جزمی برای ریش��ه کنی 
تورم ه��ای د        و رقمی د        ر ایران ش��کل نگیرد        ، بد        ون 
ترد        ی��د         جای��گاه اقتصاد        ی کش��ورمان د        ر عرصه ی 

بین المللی به شد        ت لطمه خواهد         خورد        .
اما د        ر 20 س��ال اخیر، د        س��ت کم 11 کش��ور 
د        ر ح��ال توس��عه ی جه��ان توانس��ته اند         موفقیت 
چش��م گیری د        ر کاهش نرخ تورم ثبت کرد        ه و نرخ 
تورم س��االنه ی خود         را از اعد        اد         و ارقام وحشتناک 
بی��ن 30 ت��ا 100 د        رصد        ی، به خوب��ی و د        ر مد        ت 
کوتاهی کاه��ش د        هند        . )جد        ول ش��ماره ی یک را 

مشاهد        ه کنید        .(
موفقیت این کش��ورها د        ر کاه��ش نرخ تورم، 
بد        ون استثنا بر 3 عامل اصلی متمرکز بود        ه است:

»تمرکز بر کنترل نقد        ینگی، پرهیز از انتش��ار 
اس��کناس جد        ید         برای تأمی��ن هزینه های د        ولت و 
تالش برای تنظیم د        خل و خرج د        ولت به شکلی که 

د        رآمد        های مالیاتی بتواند         تمامی هزینه های د        ولت 
را پوشش د        هد        .« به عنوان مثال، به بررسی اجمالی 

تجربه ی موفق ترکیه د        ر این زمینه می پرد        ازیم.
 

 تجربه ی ترکیه: نقش کلید        ی کنترل تورم
د        ر رونق کارآفرینی

به عن��وان یک مث��ال ملموس تر، بد         نیس��ت 
وضعیت اقتصاد         ترکیه د        ر فاصله ی سال های 1990 
ت��ا 2000م. را د        ر نظ��ر بگیری��م. د        ر آن زمان نرخ 
تورم س��الیانه ی این کش��ور بین 30 تا ٨0 د        رصد         
د        ر نوس��ان بود        . این تورم باال، از انتش��ار بی رویه ی 
پول توس��ط بانک مرکزی این کشور ناشی می شد         
و انتش��ار مکرر اسکناس جد        ید         هم با هد        ف تأمین 
منابع مالی برای پوشش هزینه های بی رویه ی د        ولت 
بود        . به بیان د        یگر د        ولت ترکیه به جای تالش برای 
افزایش د        رآمد         مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، 
راه آس��ان تری را برای تأمین هزینه های خود         پید        ا 
کرد        ه بود        : »س��فارش به بانک مرکزی ترکیه برای 

انتشار مکرر اسکناس جد        ید        !«
نتیج��ه آنک��ه د        ر د        هه ی 1990م.، نرخ رش��د         
هزینه های تولید        کنن��د        گان ترک، به طور میانگین 
س��االنه 67 د        رصد         ب��ود        ، د        ر حالی ک��ه هزینه های 
رقب��ای خارجی آن ه��ا د        ر کش��وری مانند         چین، 
س��االنه 2 د        رصد         رش��د         د        اش��ت. نتیجه ی طبیعی 
چنی��ن روند        ی، چی��زی نبود         ج��ز تضعیف قد        رت 
رقابتی تولید        کنند        گان ترک د        ر بازارهای بین المللی. 
اما پس از تش��خیص مناس��ب ریشه ی اصلی تورم 
د        ر این کش��ور و بس��یج مقام های ارشد         اقتصاد        ی 
ب��رای کنترل رش��د         نقد        ینگی، ظرف م��د        ت چند         
س��ال انتشار پول جد        ید         از طرف بانک مرکزی این 
کشور به ش��د        ت محد        ود         شد         و جد        ّ و جهد         فراوانی 
برای افزایش د        رآمد        های مالیاتی، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و باالخره محد        ود        س��ازی هزینه های د        ولت 

د        ر سطح د        رآمد        های مالیاتی صورت گرفت.
نتیج��ه ی ای��ن سیاس��ت های کنترل رش��د         
نقد        ینگی، به سرعت نمایان شد        . براساس آمارهای 
ثبت ش��د        ه توس��ط واح��د         آماره��ای بین المللی 
»صن��د        وق بین المللی پول«، ترکیه که د        ر فاصله ی 
س��ال های 1990 ت��ا 2000م. ب��ا ت��ورم میانگین 
س��االنه ی 67.3 د        رصد        ی از رک��ورد        اران نرخ تورم 
باال د        ر سطح جهان محسوب می شد        ، توانست نرخ 
تورم خود         را به سرعت کاهش د        هد         به نحوی که از 
سال 2004م. به بعد        ، نرخ تورم این کشور به حد        ود         

7 د        رصد         رسید        .
به این ترتیب مس��ئله ی نرخ ت��ورم باال، برای 
زمان��ی د        ر حد        ود         20س��ال، از مهم تری��ن عواملی 

بود         که باعث خروج س��رمایه گذاران و کارآفرینان 
ترک از این کش��ور و نیز کم رغبتی سرمایه گذاران 
خارجی به س��رمایه گذاری د        ر ترکیه می ش��د         و از 
اوج گرفتن تولید        کنن��د        گان ترکیه ای د        ر عرصه ی 

بین المللی جلوگیری می کرد        .
ام��ا زمانی ک��ه ترکیه از حد        ود         س��ال 2000م. 
کوش��ید         با استفاد        ه از تیمی متشکل از اقتصاد        د        انان 
مجرب و نیز بهره گیری از تجربه ی کشورهای موفق 
د        ر کنترل تورم، سیاست های علمی کاهند        ه ی تورم 
را با تکیه بر کنترل حجم نقد        ینگی به اجرا د        رآورد         و 
از سال 2004م.، نرخ تورم ساالنه ی خود         را به حد        ود         
7 د        رصد         برس��اند        ، د        قیقاً از همان س��ال، شکوفایی 
س��ریع تولید        کنند        گان ترک د        ر عرصه ی بین المللی 
شکل گرفت که د        ر حال حاضر ترکیه را به کشوری 

با توانایی صاد        راتی بسیار باال تبد        یل ساخته است.
 

جمع بند        ی
به طور خالصه اگر بخواهیم ایران به باش��گاه 
کش��ورهای د        ارای تورم زی��ر 5 د        رصد         بپیوند        د         و از 
مزایای نرخ تورم پایین برخورد        ار ش��ود        ، الزم است 
ب��ه قول معروف »د        ولت به ان��د        ازه ی جیبش خرج 
کند        « تا بار کس��ری بود        جه ی آن بر بانک مرکزی 
آوار نشد        ه و بانک مرکزی به انتشار اسکناس جد        ید         

مجبور نگرد        د        .
ام��ا با د        ر نظر گرفتن ش��رایط عمومی اقتصاد         
ای��ران، مهم ترین گام ها برای د        س��تیابی به چنین 

هد        فی عبارت اند         از:
 تمرکز بر نوسازی سیستم مالیاتی کشور به 
نحوی که امکان فرار مالیاتی به حد        اقل رس��ید        ه و 
د        رآمد        های مالیاتی د        ولت به ش��کل مناسبی تأمین 

شود        ؛
 رفع موانع حقوقی س��رمایه گذاری ایرانیان 
مقیم خارج از کش��ور د        ر ایران، ب��ا هد        ف افزایش 

د        رآمد         مالیاتی د        ولت؛
 توقف کم��ک بانک مرکزی ب��ه بانک های 
تجاری ب��رای پوش��ش منابع مالی ه��د        ر رفته بر 
اث��ر وام های معوقه )بانک های تجاری کش��ور باید         
بیاموزن��د         که اعتبار مالی متقاضیان وام های بزرگ 
را به د        قت بررس��ی کنند         و د        ر صورت معوقه شد        ن 
پرد        اخت اقس��اط ای��ن وام ها، مس��ئولیت ارزیابی 
ناصحیح خ��ود         د        ر مورد         اعتبار مالی وام گیرند        گان 

را برعهد        ه بگیرند        .(؛
 پرهیز از تعریف پروژه های عمرانی جد        ید         و 
تمرکز بر اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام موجود        ؛

تج���������اری س��ازی  ب��رای  ت��الش   
با  )Commercialization( پروژه ه��ای عمرانی 
شیوه هایی خالقانه و د        ر نتیجه جذب سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی د        ر ای��ن پروژه ها: ب��ه عنوان مثال 
تأمین سرمایه ی ساخت جاد        ه های بین شهری توسط 
س��رمایه گذاران خصوصی و د        ر مقابل، ارائه ی مجوز 
د        ریافت ع��وارض برای خود        روهای عب��وری د        ر یک 

بازه ی زمانی محد        ود         10 الی 15ساله.  برهان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/

كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-

هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/

كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-

هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/

كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-

هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/

كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-

هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-
هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-

هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى ســوادكوه شمالى مورد رســيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمسيه درزى نفت چالى نسبت به دودانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از مليحه درزى نفت 

چالى مالك رسمى
1057 فرعى مليحه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از على غالمى مالك 

رسمى
1057 فرعى منيژه درزى نفت چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوســت نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واسطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى آذرى 

پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى همگى 

آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شــهربانو خيرآبادى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعــى صديقه فاطمه فر نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حســن دوست نســب نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى به 
مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شــرجى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوستعلى ديباز نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

293/40 مترمربع خريدارى بدون واسطه از سيدهادى  عيسى نژاد مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعى مهدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واسطه از احمد تقى پور ايوكى مالك رسمى
274 فرعى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و خورشيد و سياره 

و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اســدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعــى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از غالم اسدى و حسن مومنى مالك رسمى. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  از طريق روزنامه محلى/

كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى 
كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبــت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــى محل نموده و گواهى تقديم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل 
تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قسمتى 
از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اوليــن آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع 
عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/26 نوبت 

دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على اكبر اهنزى ف على محمد
خواهان فريد بحرى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر اهنزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982056100038 شعبه اول شوراى حل اختالف 
محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/5 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/32
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به محمود كشورى ف قدرت 
اله ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تخريب وســايل مغازه و فحاشى موضوع 
كالســه 970024ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى حصر وراثت
ش پ:970189 آقــاى مهــدى اســالمى ف محمدرضــا ش ش 3069 صــادره محمودآباد به 
استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه ساكن محمودآباد كه تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا اســالمى ش ش 5 در تاريخ 97/2/18 در 
اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-مريم ش ش 1617   2-مهدى ش ش 3069 هردو اســالمى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان 
متوفى3-سكينه فدايى ف شعبان ش ش 3299 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين باقرى ف حســنجان به شرح درخواستى كه به شــماره 92/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم باقرى 
ميســتانى ف قدير ش ش 209 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان قائم شهر  
بــدرود زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين ش ش 551   
2-اســماعيل ش ش 94   3-ابراهيــم ش ش 51   4-اميرعلــى ش ش 127   5-هاجر ش ش 
755   6-محــرم بانــو ش ش 2744 همگى باقرى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/42
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم مريم احســانى ف مطلب به شرح درخواستى كه به شماره 1/154/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على كرمى ف 
احمد ش ش 304 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/1/30 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا ش ش 3   2-حميدرضا ش ش 
871   3-محمدرضــا ش ش 2150190060   4-معصومه ش ش 379 همگى كرمى-فرزندان 
متوفى5-مريم احســانى ش ش 428 همســر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/41
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محرابى ف مرتضى به شــرح درخواستى كه به شماره 295/97/ش 1 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرتضى 
محرابى ف خدابخش ش ش 565 صادره طالقان در تاريخ 97/3/31 در شهرستان تنكابن  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمــد 2-ام البنين 3-مرضيه 
4-سمانه همگى محرابى-فرزندان متوفى5-شرف نسا همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى اله زاده آقابكى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:940557 محكوم له: بانك ملت بــا مديرعاملى ســاروخانى با وكالت مع 
الواســطه بانك ملت اســتان مازندران با مديريت عاملى جاجرمى –ســارى ميدان امام بانك ملت 
ط 4 اداره حقوقــى محكوم عليهم:1-طيبه حســن زاده ف احمد2-جعفر يوســار ف صفر-مجهول 
المكان3-صائب آرمند4-على اكبر محســن پور ف قهرمان ** وكيل بانك ملت: ساناز اباذرى آملى 
ف خســرو محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 97-430233 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971210200198 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 60,282,486 
ريــال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 53,215,990 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-

هزينه دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له ضمنا پرداخت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت برعهده محكوم عليه مى باشد.رأى صادره غيابى است.م/

الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل-مسعود رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:12/1473/96 دادنامــه:33-97/1/27 خواهان:حبيــب درپســند ف قربــان-

رامســر –توين روبه روى مسجد امام حســين خوانده:فردين ملكى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى حبيب درپســند ف قربان به طرفيت فردين ملكى به خواســته  مطالبه 
وجه مبلغ 47,850,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله 
وكيــل با عنايت بــه محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مى دارد خوانــده 5 فقره چك به 
شــماره هاى 5686945-95686947-5686944-5686948-5686950 صادر و خوانده 
در تاريــخ سررســيد به بانك مراجعه نمــوده كه منجر به گواهى عدم پرداخــت گرديده ، فتوكپى 
مســتندات ضميمه سابقه مى باشد در قبال دعواى خواهان ، خوانده محمد جواد جليليان طبرى با 
وصف ابالغ واقعى به عمل آمده در جلســه حضور ندارد اليحه اى ارائه ننموده و ســيد على القلى 
پور حضور دارد و تقاضاى كارشناسى امضا نموده لذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
، خواســته خواهان ثابت و موجه تشــخيص و به اســتناد مواد 198-519-522-515 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خوانده محمدجواد جليليان طبرى به مبلغ 47,850,000 ريال اصل خواســته 
و 600,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ وصول 
محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بعد از انقضاى تاريخ اعالم 

شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-مهاجرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نســرين آقاجانپور عليه ســيد وحيد نبوى و 
ســيده اشرف نبوى و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلسر كمربندى 
جنوبى روبه روى رستوران ميزبان توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به 
مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى قاسم نبوى شرقا وصل به 
زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به زمين كشــاروزى آقاى رنجبر غربا 
وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى پالك ثبتى 764 
فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) 
بوده و در حال حاضر فاقد اعيانى اســت و بر خالف نقشــه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال 
حاضــر به صورت يكپارچه بدون قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقــد راه عبورى اختصاصى 
مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى يا همان عبور زمين به زمين مى باشد.اين ملك 
در خــارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يــا منابع طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق 
توســط كارشناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع آن به مبلغ 
360,000 ريــال و ارزش كل آن مبلــغ 784,800,000 ريــال قيمت پايــه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/5/22 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى 
اعــالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به اجراى احكام مدنــى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنــان ارائه گردد.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول مرحله اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/970057 له مهدى ورور عليه طوبــى هدايت پور نقيبى جهت 
وصــول محكوم بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زيــر متعلق به محكــوم عليه توقيف و 
بــه مبلــغ -56,700,000 ريال ارزيابى و مقر شــد به روز ســه شــنبه 97/5/23  از ســاعت 9 
الــى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محــل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . 
قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گــردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد 
ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.اموال مــورد مزايده واقع در ســارى كمربندى 
خيابان شــهداى عبورى –عبورى 25 جنب انبار كوثر ســوپر تندير عبارتند از:1-يخچال ايســتاده 
سه درب بزرگ 10,000,000 ريال2-يخچال ايستاده دودرب بزرگ 8,000,000 ريال 3-فريزر 
خوابيده(بســتنى ميهن) 6,000,000 ريال4-كولر گازى هايســنس 18,000,000 ريال5-قفسه 
ايســتاده ســه طبقه با چهارپايه با 18 عدد ســينى 3,000,000 ريال6-قفســه ديوارى 16 عدد 
پايه و 68 عدد ســينى 7,000,000 ريال7-قفسه فلزى سه طبقه ايستاده 1,500,000 ريال8-

ترازوى ديجيتال امپراتور 1,500,000 ريال9-صندلى چرخ دار 3,000,000 ريال10-ميز چوبى 
6,000,000 ريال11-تلويزيــون 21 اينــچ رنگى اطلس 8,000,000 ريــل جمع ارزش 11 قلم 
اجنــاس به ميزان 56,700,000 ريال بــرآورد گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به 

فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ثنايى پور ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شماره 970172  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان غالمرضا 
ثنايى پور ف حســين ش ش 175 صادره ســارى در تاريخ 83/1/16 در شهرســتان مياندورود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-=سكينه گدايى ش ش 11    
2-حســين ثنايى پور  ش ش 1   3-حيدر ثنايى پور ش ش 84   4-صفيه ثنايى پور ش ش 17   
5-عليرضا ثنايى پور ش ش 4896   6-زهرا ثنايى پور ش ش 922   7-فاطمه گرگ ش ش 2   
8-صفــدر ثنايى پور ش ش 137   9-مهــدى ثنايى پور ش ش 102   10-صغرى ثنايى پور ش 
ش 3858 نام پدر همگى غالمرضا - فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/49
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم آذردخت دانيال آقائى ف خضراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 328/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان على اكبر حســن عباســى ف  حســينعلى ت ت 1332/3/15 ش ش 3 صادره تنكابن 
در تاريــخ 97/4/9 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-آذردخت دانيال آقائى ف خضراله ش ش 170 ت ت 1341/3/12 همسر 
متوفى2-مهــرداد ش ش 1688 ت ت 59/11/22   3-مريــم ش ش 150 ت ت 61/5/19   
4-ماندانا ش ش 253 ت ت 65/2/1 همگى حسن عباسى  نام پدر: على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960802 اجــراى احــكام حقوقــى محمودآبــاد محكــوم عليه 
عبدالوهــاب احمــدى باو كالــت هادى تقى پــور محكوم اســت به تاديــه پانصدقطعه ســكه بهار 
آزادى بابت اصل خواســته(معادل چهارده ميليارد و دويســت ميليون ريال) و مبلغ پنج ميليون و 
يكصدوهشتادهزارريال هزينه دادرسى و مبلغ شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل در حق آرزو 
مهرمنجــزى باوكالت اصغر حســين زاده و ليال احمدنژاد و مبلغ دويســت و پنجــاه و  نه هزارريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
نســبت به توقيف امــوال محكوم عليه اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتنــد از:1-يك واحد 
آپارتمان مســكونى واقع در طبق ســوم ساختمان شــش طبقه روى پيلوت به  نشــانى محمودآباد 
خيابان دريا 19 جنب موسســه آموزش عالى خزر(پرديس دانشگاهى)روبه روى مجتمع مسكونى 
فرهنگيان، ســاختمان فوق با اســكلت بتنى و ديوارهاى بلوك ســيمانى با نماى ســنگى مى باشــد 
.حدود اربعه ســاختمان از شــمال به شــارع عام از شــرق به پالك مجاور از جنوب به شارع عام و 
از غــرب به پالك مجاور محدود مى گردد.ســاختمان فوق داراى تراس مســقف جنوبى قطعه ســه 
تفكيكى ، پاركينگ قطعه ســه تفكيكى و انبارى قطعه ســه تفكيكى با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملــك آپارتمان ها در ســند مالكيت مى باشــد .ملك فوق به 
شــماره پالك ثبتى 2778 فرعــى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد بامالكيت شــش دانگ به نام 
محكــوم عليه مى باشــد لذا نتيجتا با توجه به ســاير عوامل موثر در امــر ارزيابى ارزش آپارتمان 
فوق به ميزان 1,747,500,000 ريال(يــك ميلياردوهفتصدوچهل و هفت ميليون و پانصدهزار 
ريال)تعيين گرديد.2-ملك با بناى احداثى قديمى به نشانى محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه 
نســيم 24(كوچه شــهيدان محمدزاده) كوچه شــهيد ولى پور كوچه بن بست اول(سمت راست) 
انتهاى كوچه ( ســمت چپ) با كدپســتى 4631859335 به مســاحت 152 مترمربــع و با متراژ 
اعيانى 98 مترمربع كه ســاختمان آن فرســوده بــوده و با مصالح بنايى احــداث كه ترك هايى در 
ســقف و ســاير نقاط مشاهده گرديده اســت.اعيانى داراى ســالن پذيرايى-دو اتاق خواب-حمام 
و ســرويس ويك ســرويس داخل حياط مى باشــد.آقاى عبدالوهاب احمدى ملك فوق را از خانم 
مينو نيكزاد الريجانى خريدارى نمود كه در پشــت فروشــنامه عرصه و اعيانى ملك فوق به آرزو 
مهرمنجزى واگذار گرديده اســت لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش ملك 
فــوق به ميزان 1,138,000,000 ريال( يك ميلياردويكصدوســى و هشــت ميليون ريال)تعيين 
گرديد.3-يك باب مغازه واقع در محمودآباد خيابان امام خمينى كوچه شــهيد آيت اهللا بروجردى 
پاســاژ آقاى فرزان به مســاحت حدودا نوزده مترمربع با حدود اربعه شــماال به باغ مرحوم كريم 
عيوضى جنوبا به راهروى پاســاژ شــرقا به مســجد جامع غربا به مغازه محمدمهدى فرزان محدود 
مــى گردد.مغــازه فوق داراى ويترين و يك خط تلفن و دزدگير كامل و ابعاد چهارمتر در چهارمتر و 
هشــتاد ســانتى متر مى باشد.سقف مغازه براى ساخت طبق قوانين و موازين جارى آزاد مى باشد 
لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امر ارزيابى ارزش مغازه فوق به  ميزان 1,710,000,000 
ريــال( يك ميلياردوهفتصدوده ميليون ريال) تعيين گرديد.4-ســرقفلى يك باب مغازه واقع در 
محمودآباد خيابان امام كوچه مســجد جامع پاســاژ فرزان با حدود اربعه شــماال به باقيمانده پالك 
مجاور شرقا به پالك تجارى مجاور و متعاقب آن مسجد جامع جنوبا به راهروى پاساژ غربا به مغازه 
مهندس اسديان محدود مى باشد .مساحت مغازه فوق حدود بيست مترمربع مى باشد.مغازه فوق 
داراى درب شيشه اى سكوريت و درب كركره اى فلزى قديمى است.اين مغازه در حال حاضر به 
اجاره واگذارگرديده و فروشندگان متعهد گرديدند در پايان مدت اجاره با اوصاف معمول تحويل 
خريــدار نماينــد لذا نتيجتا باتوجه به ســاير عوامل در امــر ارزيابى ارزش مغــازه فوق به ميزان 
2,000,000,000 (دو ميليــارد ) ريال تعيين گرديد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/10  ساعت 11 صبح 
در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآبــاد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احــكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايــده و عدم اعتراض به آن 
پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده 
بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده 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 وقت رسيدگى
نظر به اين كه شــكايتى عليه 1-ميثم احمدى ف كاظم2-ســهيل دلجويى ف پرويز به اتهام 
ســرقت به شــماره پرونده 960983  در اين شــعبه دادگاه مطرح و در حال رســيدگى مى باشد 
و وقت رســيدگى به تاريخ 97/10/29 ســاعت 10:30صبح صادر گرديــده و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 
ق آ د ك مراتب با درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت 

رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف97/48
حميد قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

 دوم
نوبت

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد از طريق آگهى مزايده عمومى نسبت به 
شناسايى سرمايه گذار واجد شرايط به منظور بهره بردارى مشاركتى از مجموعه آزمايشگاه كشت 
بافت سازمان بر اساس اسناد و مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد اقدام نمايد. مهلت دريافت 
اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/4 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/5/6 و بازگشايى پاكات 

در مورخ 97/5/8 مى باشد.
كليه ى هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى مزايده عمومى شماره 97/2 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

خروج 345 هزار د        الر ارز برای وارد        ات؛
وارداتبیرویهکمرتولیدراخمترکرد

وارد        ات کااله��ای غیرضروری یکی از د        الیل  كــش حج��م باالی وارد        ات به کش��ور به حس��اب خـط 
می آی��د         که د        ر میان آنها وارد        ات 76 تن زرد        ه تخم خش��ک کرد        ه 
به عنوان یکی از کاالهای عجیب و غیرضروری به حساب می آید         

که باعث خروج 345 هزار و 505 د        الر از کشور شد        ه است.
وارد        ات و ص��اد        رات ب��ه عنوان اجزا تش��کیل د        هن��د        ه اقتصاد         
کش��ور ها همانند         د        و کفه از ت��رازو تجارت بین الملل به حس��اب 
می آیند         که به کمک هم قطار اقتصاد         را به پیش می رانند        . د        ر ایران 
براساس عملکرد         تجارت خارجی سال 96، آمار صاد        رات غیرنفتی 
6.56 د        رصد         و صاد        رات کاال های صنعتی 22د        رصد         نسبت به سال 
95 افزایش د        اش��ته است. د        ر حوزه وارد        ات نیز اطالعات ثبت شد        ه 
نشان می د        هد         د        ر مد        ت ذکور به میزان 54 میلیارد         و 302 میلیون 
د        الر انواع کاال وارد         کش��ور شد         که د        ر مقایسه با مد        ت مشابه سال 
قبل آن 24.31 د        رصد         افزایش د        اشته که مقایسه آمار نشان د        هند        ه 

تراز تجاری منفی 7.4میلیارد         د        الر د        ر سال گذشته است.
د        ر میان کاال های وارد        اتی، کاالی واس��طه ای س��هم 30.31 
د        رصد        ی و کاال های س��رمایه ای س��هم 16.02 د        رصد        ی د        اشته و 

مابقی سهم به سایر کاال های وارد        اتی تعلق د        اشته است.
با نگاهی به آمار گمرک د        ر 12 ماهه س��ال گذش��ته با وارد        ات 
کاال هایی غیرضروری مانند         ظروف مالمین، د        ند        ان مصنوعی، چوب 
کبریت، د        ستگیره د        ر و پنجره، اره د        ستی، مربا و ژله، ظروف یک بار 
مصرف کاغذی، چمن مصنوعی، قلوه سنگ، آلبوم، سوزن ته گرد        ، 
سنجاق، خالل د        ند        ان، نان سوخاری و موارد         مشابه د        ر حجم باال و 

قابل توجه بر می خوریم که باعث خروج ارز از کشور شد        ه است.
د        ر یک��ی از عجیب ترین این موارد         با زد        ه تخم خش��ک کرد        ه 
برخورد         کرد        یم که بنا بر آمار مقد        ماتی گمرک از تجارت خارجی 
د        ر س��ال 96 حاکی از آن اس��ت که د        ر این مد        ت بیش از 76 تن 

زرد        ه تخم خشک کرد        ه وارد         کشور شد        ه است.
براساس آمار این حجم از زرد        ه تخم خشک کرد        ه باعث خروج 
ی��ک میلی��ارد         و 14٨ میلی��ون و 39 هزار و 131 توم��ان و یا به 
عبارتی 345 هزار و 505 د        الر ش��د        ه که ای��ن حجم وارد        ات از 4 

کشور هلند        ، هند        ، آلمان، امارات صورت گرفته است. د        ر این زمینه 
کش��ور هند         با حجم بیش از 30 تن بیشترین صاد        رات را به ایران 
د        اشته که این حجم صاد        رات به ارزش 164 هزار و 6٨6 د        الر یا به 

عبارتی 559 میلیون و 7٨2 هزار و 900 تومان بود        ه است.
وارد        ات 76 تنی زرد        ه تخم خشک این سوال را د        ر ذهن متباد        ر 
می کند         د        ر صورت لزوم به این تناژ از این کاال چرا این محصول به 
د        ست کارآفرین های د        اخلی ساخته و به بازار عرضه نمی شود         تا د        ر 
کنار رفع نیاز بازار، سرمایه گذاری و اشتغال زایی نیز صورت گیرد        ؟

هد        ایت اصغری مد        یرعامل سابق اتحاد        یه سراسری مرغ د        اران 
م��رغ تخم گذار د  رخص��وص میزان تولید         تخم مرغ کش��ور گفت: 
واحد         های تولید        ی تخم مرغ د        ر د        اخل کشور ظرفیت تولید         باالیی 
د        ارن��د         تا جایی که با این حجم از تولید         مش��کل ب��ازار را د        اریم.

وی اف��زود        : میزان مازاد         تولید         بنگاه ه��ا، جذب واحد         های فرآوری 
می شود         تا از این راه قد        رت نگه د        اری کاال را افزایش د        هند        .

 این کارش��ناس بازار تصریح ک��رد        : د        ر این میان د        ر برخی از 
س��ال ها مش��کالتی از جمله بیماری آنفوالنزا سبب کاهش تولید         
می ش��ود         که سال گذش��ته یکی از آن س��ال ها بود        ه که می توان 

استثنا برای آن قائل شد        ، اما به صورت کلی مازاد         تولید         د        اریم.
اصغری د        ر اد        امه به متوس��ط تولید         تخم مرغ کش��ور اشاره و 
بیان کرد        : به طور متوسط د        ر حد        ود         900 هزار تن تولید         تخم مرغ 
د        اریم که د        ر حد        ود         700 تا 750 هزار تن نیاز کش��ور اس��ت که 
بر این اس��اس 200 هزار ت��ن مازاد         د        اریم ک��ه د        ر بخش صنایع 
فرآوری از آن استفاد        ه می شود        . وی با اشاره به اینکه میزان مازاد         
د        ر صنای��ع جانبی مانند         کیک و ش��کالت و... م��ورد         مصرف قرار 
می گی��رد        ، عنوان کرد        : میزان م��ازاد         را می توان صاد        ر کرد         که د        ر 
بحث صاد        رات مش��کل قیمت تمام ش��د        ه وجود         د        ارد         که این امر 

رقابت د        ر بازار های جهانی را مشکل ساز می کند        .
تحت این شرایط و با وجود         ظرفیت تولید         باال د        ر تولید         تخم مرغ 
وارد        ات بیش از 76 تن زرد        ه تخم خشک کرد        ه به کشور جای سوال 
بیشتری د        ارد         که چرا پیش از صد        ور مجوز وارد        ات به توانمند        ی های 
د        اخل کشور توجه نمی ش��ود        . گفتنی است وزارت صنعت، معد        ن و 
تجارت د        ر ابتد        ا تیرماه لیستی از 1339 کاال منتشر و طی این ابالغیه 
به سازمان توس��عه تجارت و د  رپی تصمیم ستاد         فرماند        هی اقتصاد         

مقاومتی، ثبت سفارش 1339 رد        یف کاال ممنوع شد        .  میزان

راهکارهایی برای جلوگیری از رشد         تورم

دولتبهاندازهجیبشخرجکند


