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احضاريه

در پرونده كالســه 961090 اين داديارى رضا بخشنده بخشايش متهم است به اتهام جعل كه تحت 
تعقيــب بــوده با عنايت به مجهــول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم در اجراى مــواد 174 ق آ د ك 
مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار در اين 
داديــارى حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد 

آمد.م/الف
شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب عباس آباد

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 960259 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد محكــوم عليهم 1-رضا غياثى 
2-حسين غياثى با وكالت اصغر حسين زاده و مجيد خليل پور 3-هايده محرابى باالمناصفه محكوم هستند 
بــه پرداخــت 10,233,371,854 ريال در حق محكوم له شــركت فراز آفتاب كاســپين به مديريت عاملى 
مهدى انصارى با وكالت رضا سبزعليان در اين دادگاه و مبلغ 490,138,592 ريال بابت نيم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف پالك ثبتى 122 
فرعــى از 47 اصلــى بخش 10 محمودآباد(عرصه و اعيان) اقدام گرديد كه مشــخصات پالك فوق عبارتند 
از:ميــزان مالكيت محكــوم عليه مازاد پالك توقيفى (122 فرعى از 47 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد)

حســين غياثى و رضا غياثى هركدام مقدار ســه دانگ مشاع از شش دانگ به استثناء ثمينه اعيان و هايده 
محرابى نيز مالك ثمينه اعيان پالك مذكور مى باشد كه نسبت به سهم هركدام سند مالكيت صادر گرديده 
اســت.آدرس پالك توقيفى واقع در محمودآباد بلوار معلم ضلع غربى مصلى شــهر ( مســجد جامع)مجتمع 
تجارى برادران غياثى مى باشــد كل عرصه ملك مذكور به مســاحت 457 مترمربع با حدود اربعه شــماال به 
طول هاى 16,85 متر و 9,20 متر در و ديوار اســت به خيابان محمودآباد شــرقا به طول 20,40 متر ديوار 
اســت به  كوچه احداثى جنوبا اول به طول 20,530 متر به ديوار مســجد جزء باقيمانده 47 اصلى و دوم 
بــه طول 1,10 متر به ديوار متصرفى هوشــنگ جزء باقيمانده 47 اصلــى غربا اول به وضعيت جنوب غربى 
به طول 5 متر دوم به طول 1 متر ســوم كه جنوبى اســت به طول 1,40 متر چهارم به طول 6,40 متر پنجم 
به طول 20 ســانتى متر ششــم به طول 3,90 متر هر شــش قســمت ديوار اســت به باقيمانده 47 اصلى 
وضعيت اعيانى ملك: ملك موصوف داراى 522 مترمربع پروانه ســاخمانى به شــماره 810 -1351/3/7 
مى باشــد كه كاربــرى آن مطابق نامه 9724-1390/6/6 شــهردارى محمودآباد تجارى مى باشــد  داراى 
78,7 مترمربع اضافه بنا كه داراى رأى كميســيون ماده صد به شــماره 22073-93/11/8 مى باشد كه 
هزينه جريمه،عوارض، تراكم و اضافه بنا تا ااالن پرداخت نشــده اســت.پالك فــوق برابر نامه 11983-

94/6/25 شــهردارى محمودآباد در قسمت شمال عرصه(خيابان 45 مترى بلوار معلم)از قسمت شرق به 
طول 12,50 متر و از غرب به طول 10 متر به مساحت 255 مترمربع داراى تعريض مى باشد .پالك مذكور 
در زمــان بازديــد به صورت چهار دهانه مغازه تجارى در دو طبقه بوده كه ســه باب مغازه در طبقه همكف و 
يك باب مغازه ديگر در طبقه همكف و اول مى باشد .اسكلت بنا تركيبى از فلز و مصالح بنايى بوده و نماى 
اصلى آن ورق كامپوزيت آلومينيومى مى باشد در پشت بام از سه طرف داراى بيلبورد تبليغاتى ،همراه با 
نورپردازى است . مشخصات مغازه ها به شرح ذيل مى باشد:1-مغازه شماره يك: در طبقه همكف در ضلع 
شــمال غربى مجتمع در تصرف شــخص ثالث قرار دارد0ســرقفلى) و در حال حاضر سوپرماركت مى باشد 
كف آن از ســنگ ، ســقف لمبه چوبى ، در ورودى آن از شيشه ســكوريت به مساحت داخلى حدود 44,50 
مترمربع و مســاحت بالكن 29 مترمربع مى باشد.2-مغازه شــماره دو:تمامت مالكيت آن در اختيار محكوم 
عليهم مى باشــد از ضلع شــمالى و شرقى داراى در ورودى اســت كف آن سراميك سقف همكف نايل گچى 
ســقف طبقه بالكن از نايل پى وى ســى ، درو ورودى از شيشه ســكوريت داراى در آلومينيومى ريموت دار 
، پشــت بام مســطح و از عايق ايزوگام پوشــيده شده ، داراى يك سرويس بهداشــتى كامل ، از طريق پله 
داخلى به طبقه بالكن دسترسى دارد از طرف ضلع شرقى طبقه بالكن به پشت بام مغازه هاى شماره 2 و 4 
دسترسى وجود دارد مغازه مذكور در حال حاضر خالى بوده و فعاليتى در آن صورت نمى گيرد.طبقه همكف 
كه ارتفاع آن 2,70 متر مى باشــد به مســاحت حدودى 359 مترمربع و طبقه بالكن كه ارتفاع آن 2,20 متر 
به مســاحت حدودى 199 مترمربع مى باشــد.3-مغازه شــماره ســه: كه در طبقه همكف بوده و در تصرف 
شــخص ثالث قرار دارد (ســرقفلى) و در حال حاضر فروشــگاه پالستيك مى باشــد كف آن از سنگ ،سقف 
تايل پى وى ســى ، ديوار از كاشــى در ورودى از شيشه ســكوريت به مساحت داخلى حدود 27,0 مترمربع 
مى باشــد.4-مغازه شــماره چهار:در طبقه همف در ضلع شمال شــرقى مجتمع در تصرف شخص ثالث قرار 
دارد(ســرقفلى)و در حال حاضر خالى مى باشــد كف آن از ســراميك داراى ســقف كاذب گچى در وردى آن 
يو پى وى ســى داراى كركره ريموت دار و به مســاحت داخلى حدود 21,50 مترمربع مى باشد.نتيجتا با در 
نظر گرفتن موقعيت و وضعيت مكانى ، عرف محل و ساير جوانب موثر در امر ارزيابى،ارزش تمامت(عرصه 
و اعيــان) شــش دانگ پــالك مذكور با كافه توابــع و متعلقات آن بــه انضمام تمام امتيازات و تاسيســات 
منصوبــه از قبيل آب و برق و گاز به شــرح زيــر تعيين مى گردد:1-ارزش مالكانه (فاقد ســرقفلى)مغازه 
شماره يك مبلغ 1,950,000,000 ريال(يكصدونودوپنج ميليون تومان)2-ارزش مالكانه و سرقفلى مغازه 
شــماره دو مبلــغ 75,000,000,000 ريال( هفــت ميلياردوپانصدميليون تومــان)3-ارزش مالكانه(فاقد 
ســرقفلى)مغازه شــماره ســه مبلغ 1,000,000,000 ريال(يكصدميليون تومــان)4-ارزش مالكانه(فاقد 
ســرقفلى)مغازه شــماره چهار مبلــغ 800,000,000 ريال(هشــتاد ميليــون تومان) لــذا در كل به ميزان 
78,750,000,000 ريال(هفت ميلياردو هشــتصدودهفتادوپنج ميليون تومان)برآورد و تعيين مى گردد.

ضمنا ارزش ثمينــه اعيانى خانم هايده محرابى به ميزان 7,865,000,000 ريال(هفتصدوهشتادوشــش 
ميليــون و پانصدهزارتومان)برآورد و اعالم مى گردد. نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به 
نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/6/21 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى 
احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت 
در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر شعبه اول 
دادگاه حقوقــى محمودآبــاد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كــه باالترين قيمت را 
پيشــنهاد نماينــد برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فــى المجلس برابر ماده 129 
قانــون اجــراى احكام مدنــى دريافت و مابقى آن ظرف مــدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از 
برگزارى مزايده 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 شــده نپردازد ،ســپرده او پس 

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

دادنامه
نــوذرى  خواهان:ناهيــد  دادنامــه:9709971211000231  پرونــده:9709981211000039 
ف حشــمت اله خوانــه: محمد كريمــى هليجه ف لطــف اله-مجهول المــكان خواســته:مطالبه مهريه ((رأى 
دادگاه)):درخصــوص دعــواى ناهيــد نوذرى به طرفيت محمــد كريمى هليجه به خواســته مطالبه مهريه به 
ميزان هفتاد(70)عدد سكه طالى تمام بهار آزادى مقدم به 210,000,000 ريال با احتساب كليه خسارات 
دادرســى به اين توضيح كه خواهان بيان داشــته به موجب سند نكاحيه به شماره 5273 دفتر ازدواج 45 
آمــل در  تاريــخ 84/4/1 به عقد نكاح دائم خوانده در آمده و از آن جا كه مهريه توافقى فى مابين طرفين 
به ميزان 72 سكه تمام بهار آزادى مى باشد لذا تقاضاى صدور حكم مبنى بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مهريه به ميزان هفتاد (70)عدد ســكه طالى تمام بهار آزادى و خســارات دادرسى را دارم .دادگاه پس از 
تعيين وقت رســيدگى و دعوت از طرفين كه خوانده در جلســه رسيدگى حضور نيافته و اليحه اى از جانب 
ايشان واصل نشده و دفاعى كه بطالن دعواى خواهان را ايجاب نمايد ارائه  ننموده دادگاه پس از بررسى 
جميع اوراق و محتويات پرونده از جمله تصوير سند نكاحيه موصوف كه حكايت از رابطه زوجيت و استقرار 
دين(مهريه)بــر ذمــه خوانده و نظر به اين كه به موجب مندرجات قانــون مدنى زن به مجرد عقد مالك مهر 
بــوده و هرگونه تصرفى كه بخواهد مى توانــد در آن بنمايد و از طرفى خوانده دليلى بر برائت يا پرداخت 
مابقى الذمه خويش به محكمه ارائه ننموده لذا دادگاه دعواى خواهان را وارد دانســته و مســتندا به مواد 
1078 و 1082 ق مدنى و 515 و 519 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت هفتاد عدد ســكه 
طالى تمام بهار آزادى بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى به مبلغ پنج ميليون و سيصدوپنجاه هزارريال 
در حــق خواهــان صادر و اعالم مــى دارد.ضمناخواهان در زمان اجراى حكم موظف بــه پرداخت كل هزينه 
دادرسى در حق دولت و متعاقبا خوانه مكلف به پرداخت كل هزينه دادرسى در حق خواهان مى باشد .رأى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيست روز از انقضاى 

مهلت واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى آمل-محمود محمدى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 970273 مدنى له علــى و محمد و راحله همگى طبــرى عليه محمدولى 
آقاباباپور مبنى قر فروش مال مشاعى كه مال غيرمنقول واقع در بابلسر خيابان عبداله موحد پاساژ طبرى 
1-ششدانگ عرصه و اعيان مغازه(وضعيت خاص طلق) به شماره پالك ثبتى 12770 فرعى از يك اصلى 
قطعه 33 تفكيك مفروز و مجزى شده از 23080 فرعى از اصلى مذكور بخش 12 ثبت بابلسر به مساحت 
39,37 مترمربع واقع در طبقه دوم كه 4,65 مترمربع آن كنســول مى باشــد با حدود اربعه شماال اول به 
طول 2,10 متر درب ورودى اســت به راهرو مشــاعى دوم به طول 4,15  متر و 1,50 متر ديوار مشــترك 
بــه پالك 12771 فرعى شــرقا به طول 5 متر ديوار فلزى و شيشــه اى به فضــاى كوچه 6 مترى جنوبا به 
طول 8 متر ديوار فلزى و شيشــه اى به فضاى پياده رو و خيابان غربا به طول هاى 1,40 متر و 3,60 متر 
قسمت اول ديوار است به فضاى پياده رو خيابان قسمت دوم ديوار است به فضاى پالك 1065 فرعى كه 
مشخصات مغازه مورد ارزيابى واقع در طبقه دوم پاساژ طبرى با كف مفروش از سراميك ، سقف و ديوار 
داخلى با پوشش اندود گچى سفيدكارى شده و ورودى مغازه از درب شيشه سكوريت است نماى بيرونى 
پاســاژ و مغازه مذكور از نوع شيشــه رفلكتيو مى باشد و داراى پروانه ساختمانى از شهردارى بابلسر مى 
باشد كه به مبلغ 1,575,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده است.2-شش دانگ عرصه و اعيان 
(وضعيت خاص طلق) به شــماره پالك ثبتى 12771 فرعى از يك اصلى قطعه 34 تفكيكى مفروز و مجزى 
شده از 23080 فرعى از اصلى مذكور بخش 12 ثبت بابلسر به مساحت 17,31 مترمربع واقع در طبقه 
2 كه 4,65 مترمربع آن كنســول مى باشــد با حدود اربعه شــماال به طول هاى 4,02 متر و 1,5 متر ديوار 
مشترك به پالك 12772 فرعى شرقا به طول 3,10 متر ديوار فلزى و شيشه اى به فضاى كوچه 6 مترى 
جنوبا به طول هاى 1,50 و 4,15 متر ديوار اژمشترك به پالك 12770 فرعى غربا به طول 3,10 متر درب 
و ديوار اســت به راهرو مشــاعى كه مغازه مورد ارزيابى واقع در طبقه دوم پاساژ طبرى با كف مفروش از 
ســراميك ، ســقف و ديوار داخلى با پوشش اندود گچى سفيدكارى شــده و ورودى مغازه از درب شيشه 
ســكوريت است نماى بيرونى پاساژ از نوع شيشه رفلكتيو و داراى پروانه ساختمانى از شهردارى بابلسر  
مى باشدســاختمان فاقد آسانسور بوده و مسير دسترسى به واحد مذكر از طريق راه پله تامين مى گردد 
.ارزش واحــد فوق به مبلغ 600,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده اســت.مراتب فوق توســط 
كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و ارزش كل پالك دو واحد مذكور به 
مبلغ 2,175,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/6/27 روز سه شنبه از ساعت 
10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه 
باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد 
ده درصــد مبلــغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظــرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى 
تواننــد پنج روز قبــل از برگزارى مزايده به اجراى احــكام مراجعه نمايند تا مورد مزايــده به آنان ارائه 
گردد.ضمنا جهت كســب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناســى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام 

مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد حسن شمسى
خواهان ســيد على علوى دادخواســتى به طرفيت سيد حسن شمســى به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000228 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى97/7/14 ساعت 9 تعيين گرديد . حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
                      متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به 1- شركت داماش ارش2- داود  اصفهانى ف ابوالفضل
3-حبيب باباخانى ف هادى

خواهان على پاكدل دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- شــركت داماش ارش2- داود  اصفهانى 
3حبيــب باباخانــى  بــه خواســته مطالبه وجــه تامين خواســته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709982074100290 شــعبه 11 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى97/7/11 ساعت 
10:30  تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به 1- مهدى محمدى ف عطاء اله2- حبيب باباخانى ف هادى
خواهــان على پاكدل دادخواســتى بــه طرفيت خوانــدگان 1- مهدى محمدى 2- حبيــب باباخانى به 
خواســته مطالبه وجه  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074100289 شــعبه 11 
شــوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رســيدگى97/7/11 ســاعت 10  تعيين گرديد . حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضــوع مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بــودن خوانده و در 
خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به نورا مقدم بابايى
خواهــان ميتــرا و فاطمه مقــدم بابايى دادخواســتى به طرفيت  خوانــده نورا مقــدم بابايى و غيره 
به خواســته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981920400756 شــعبه چهارم دادگاه 
عمومى(حقوقى)تنكابــن ثبــت و وقت رســيدگى 97/9/10ســاعت 11  تعيين گرديد . حســب دســتور 
دادگاه،طبــق موضــوع مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بــودن خوانده و در 
خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)تنكابن

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ســيد محمدرضا باقرى ف سيدرحيم دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت حسين(عارف)

خلخالى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/970281  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در تاريخ 97/7/10 ســاعت 10 در شــعبه 13 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 13شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
فرهاد قدبنان ف محمدعلى دادخواســتى به طرفيت مهدى حيدرى چراتى به خواســته انتقال ســند 
خودرو تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/970256  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در تاريخ 97/7/8 ساعت 10 در شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 13شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
مازنــدران  تجديدنظــر  دادگاه   19 شــعبه  پرونــده:9609982011300787 
دادنامــه:9709971517200763 تجديدنظرخواهــان ها:1-نــادر نجفــى ف ابراهيم2-ناصر نجفى ف 
ابراهيم3-بــى بــى نجفــى ف ابراهيم4-رقيه نجفى ف ابراهيــم با وكالت محمد پوروطن بابلى ف حســين 
به نشــانى بابل –اميركبير شــرقى خورشيدكال جنب مدرســه الغدير معراج 17 مهرشاد 1 بن بست سمت 
چپ درب طاليى طبقه 5- شــهناز نجفى ف ابراهيم با وكالت ياســر اكبرنتاج شوب ف عبدالهاشم به نشانى 
بابل-چهارراه نواب جنب اداره دارايى ســاختمان باران واحد 5   6-ياســر اكبرنتاج شــوب ف عبدالهاشم 
بــه نشــانى بابل چهارراه نواب جنب اداره دارايى ســاختمان باران واحد 5  7-نورالــه نجفى ف ابراهيم با 
وكالت محمد پوروطن بابلى ف حســين به نشــانى بابل –اميركبير شرقى خورشــيدكالجنب مدرسه الغدير 
معراج 17 مهرشــاد 1 بن بست ســمت چپ درب طاليى طبقه 2   8- ياسر اكبرنتاج شوب ف عبدالهاشم به 
نشانى بابل چهارراه نواب جنب اداره دارايى ساختمان باران واحد 5  تجديدنظرخواندگان:1-فرامرز نجفى 
ف ابراهيم2-ســعيد ايراندوست ف عزت اله3-فاطمه ايراندوســت ف عزت اله4-ابراهيم ايراندوست 
ف عزت اله5-على ايراندوســت ف عزت اله همگى مجهول المكان 6-ســيد محمد رضوى ف سيدحســين 
به نشــانى ســرخرود-روبه روى شهرك خانه دريا-رســتوران شــاندزيز 7-زهرا ايراندوست ف عزت اله 
–مجهول المكان  تجديدنظرخواسته:نســبت به دادنامه شــماره 0092-97-97/1/29 صادره از شــعبه 
اول دادگاه بخــش ســرخرود  ((رأى دادگاه)):درخصــوص تجديدنظرخواهى ناصر و نورالــه و نادر و رقيه 
و شــهناز و بى بــى همگى نجفى فرزندان ابراهيم با وكالت ياســر اكبر نتاج و محمد پوروطن بابلى نســبت 
به دادنامه شــماره 0092-97-97/1/29 صادره از شــعبه اول دادگاه بخش ســرخرود موضوع  دعواى 
تجديدنظرخواهــان هــا به طرفيت ســيد محمد رضــوى و ابراهيم و ســعيد و على و فاطمــه و زهرا همگى 
ايراندوســت فرزندان عزت اله به خواسته الزام خواندگان به پرداخت قيمت روز 66/55 مترمربع زمين 
موضــوع قراردادهاى مــورخ 75/7/6 و 81/6/20 كه بــه موجب دادنامه اصدارى محكمه نخســتين در 
نهايــت حكم بر بطالن دعواى خواهان را صادر نموده اســت باتوجه به مندرجــات پرونده و با عنايت به اين 
كه مطابق دادنامه شماره 1436-87 مورخ 87/9/20 صادره از شعبه 13 دادگاه تجديدنظر مازندران كه 
در تاييد دادنامه 329-87/3/23 شــعبه دوم دادگاه حقوقى محمودآباد صادر گرديده اســت و دفاعيات 
تجديدنظرخواهــان هــا مورد پذيرش قرار نگرفته و حكم به اثبات مالكيــت تجديدنظرخوانده آقاى رضوى 
به ميزان 3066/55 مترمربع صادر و قطعى گرديده اســت و نســبت به همين مقدار مســاحت در تاريخ 
87/11/3 اجراييــه صادر گرديــده لذا اين مازاد بر مبايع نامه وجود ندارد تا نســبت به مازاد آن اقدام 
گــردد از ايــن رو محكمه با اســتناد به مــاده 358 ق آ د م بــا رد تجديدنظرخواهى به عمــل آمده دادنامه 

معترض عنه را  عينا تاييد و استوار مى نمايد.اين رأى قطعى است.م/الف
رييس دادگاه-رمضان زارع   مستشار دادگاه:سيد مهدى حسينى

آگهى حصر وراثت  
 سيد حسن شريعت ش ش 2091829404 به شرح دادخواست به كالسه از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بتول وطن دوســت ش ش 2091871443 
در تاريــخ 97/5/7 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-ســيد جــواد ش م 2092352768   3-ســيده مهرنوش ش م 
2093629380 هردو شــريعت ف حســن –فرزندان متوفى4-ســكينه طاهردوست ف محمدطاهر ش م 
2091669059 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســن بيابانى ش ش 2093081921 به شــرح دادخواوســت به كالســه 970631 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالبعلى بيابانى ش ش 5978 در 
تاريخ 97/5/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى-پســر متوفى2- فرح عظيمى ف رمضان ش ش 2092985280 همســر متوفى2-حسين 
ش م 2093794128   4-ســمانه ش م 2093793113 هــردو بيابانــى ف  طالبعلى-فرزندان متوفى ، 
اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى اصغــر كاظمى بالوئى ش ش 2092720201 به شــرح دادخواســت به كالســه  از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان عاليه كاظمــى بالوئى ش ش 
2092651171 در تاريــخ 97/5/23 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى-بــرادر متوفى2-حســين ش م 2080034189   3-رقيه ش 
م 2092604521 هردوكاظمــى بالوئــى ف نورعلى –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ اجراييه 
ش بايگانى شعبه:3/930759 محكوم له: قربانعلى بشيرى ف عباس محكوم عليه:مصطفى ميرزاجانى 
ف رمضان-مجهول المكان محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9309971291201276 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 120,000,000 ريال به عنوان 
اصــل طلــب به موجب يك فقره چك به شــماره 504201 از جارى 276308656 (عهده بانك كشــاورزى 
شــعبه خيابان امام بابل) و پرداخت خسارت تاخير تاديه از سررسيد چك(93/8/15)تا زمان اجراى حكم 
براســاس تغيير شــاخص نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى كه از جانب اجراى احكام مدنى محاســبه 

خواهد شد و پرداخت 3,725,000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر مى كند.م/الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-شيرزاد حاتمى هاشم آبادى

آگهى ابالغ اجراييه 
ش بايگانى شعبه:3/930940 محكوم له: قربانعلى بشيرى ف عباس محكوم عليه:مصطفى ميرزاجانى 
ف رمضان-مجهول المكان ** جواد طهماســبى ف  على مراد-وكيل قربانعلى بشــيرى محكوم به: به موجب 
درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9309971291201330 حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت 120,000,000 ريال به عنوان اصل طلب به موجب يك فقره چك به شماره 
504202 از جارى 276308656 (عهده بانك كشاورزى شعبه شهيد بزاز بابل) و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از سررسيد چك(93/10/15)تا زمان اجراى حكم براساس تغيير شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه از جانب اجراى احكام مدنى محاسبه خواهد شد و پرداخت 3,700,000 ريال بابت هزينه 

دادرسى در حق خواهان صادر مى كند.م/الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-شيرزاد حاتمى هاشم آبادى

آگهى ابالغ اجراييه 
ش بايگانى شعبه:3/940092 محكوم له: قربانعلى بشيرى ف عباس محكوم عليه:مصطفى ميرزاجانى 
ف رمضان-مجهول المكان ** ســيد احمد يوســفى ف ســيد محمد-وكيل قربانعلى بشــيرى محكوم به: به 
موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9409971291200471 
حكــم بر محكوميــت خوانده به پرداخــت 100,000,000 ريال بــه عنوان اصل طلب بــه موجب يك فقره 
چك به شــماره 504203 از جارى 276308656 (عهده بانك كشــاورزى بابلسر) و پرداخت 3,000,000 
ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت 3,600,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر مى 

كند.م/الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-شيرزاد حاتمى هاشم آبادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ابوالقاسم حسن نژاد ف عين اله
خواهان مه لقا حســن نژاد دادخواســتى به طرفيت خوانده ابوالقاسم حسن نژاد به خواسته تعديل 
نفقه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982062500333 شعبه 5 شوراهاى حل اختالف 
بابلســر ثبت و وقت رســيدگى97/7/11 ساعت 9 تعيين گرديد كه حســب دستور دادگاه ،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-شهربانو لطف بخش

آگهى حصر وراثت
خانم خديجه ســليمان پور نقيبى ف شــجاع به شــرح درخواستى كه به شــماره 970532 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان شجاع سليمان 
پــور نقيبــى ف عيســى ش ش 195 صادره بابلســر در تاريخ 95/9/19 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگــى گفته، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ليال محمدنيا ميان پشــته ف محمد ش 
م 2690192993 همســر متوفى2-معصومــه ش م 206352611   3-بهــاره ش م 4989932102   
4-خديجــه ش م 4988531181   5-اصغــر ش م 4989724704   6-اكبــر ش م 4988531198  
همگى محمدنيا ميان پشته ف محمد-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت 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 شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على نورانى نهاد ف عبدالرحيم
ش بايگانى شــعبه: 961566 خواهان فتانه آقاگل تبار دادخواســتى به طرفيت خوانده على نورانى 
نهاد به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981110700961 شعبه 2 دادگاه 
خانواده بابل ثبت و وقت رســيدگى97/7/21 ســاعت 10:30  تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك مــاه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شــهادت شــهود خواهــان در دادگاه حاضر و 
چنانچه موارد جرحى باشــد مراتب بــه دادگاه اعالم گردد((مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگســترى 

بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه خانواده بابل-كالگر درونكال

آگهى ابالغ وقت دادرسى به يوسف رضا حليمى
ش بايگانى شعبه 970215 خواهان على احمدى دادخواستى به طرفيت خوانده يوسف رضا حليمى  
به خواســته مطالبــه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9509988610500515  شــعبه 
3 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رســيدگى 97/8/26 ســاعت 8:30 تعيين گرديد كه حســب 
دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 
و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.(( مازندران-بابل-ميدان 

واليت-دادگسترى  بابل-كدپستى 4713658739  )).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
ش بايگانــى شــعبه:960882 خواهــان حســين على نژاد دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده بهره 
توكلــى و هاجــر فرخــى بــه خواســته الزام بــه تنظيم ســند مطرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609981114400876 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/8/9 
ساعت 9 تعيين شده است كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع  ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار 
آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود.نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 
دادگاه حاضر گردد.((مازندران-بابل-ميدان واليت –دادگســترى بابل كدپســتى4713658739)).م/

الف
مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه عمومى(حقوقى ) بابل-حميد محمديان

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه ســيد رضا(حســين)عمادى به اتهام آدم ربايى-جعل عنوانـ  سرقت به شماره پرونده 
961203 از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده اســت بدين وســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب با  درج 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 

يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف97/82
دفتر شعبه دوم بازپرسى دادسراى مياندورود

آگهى حصر وراثت 
آقاى رضا وطن خواه شيرايه ف صفرمحمد به شرح درخواستى كه به شماره 2/191/97 ش ح اين 
شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان صفر محمد 
وطــن خــواه ف تقى ش ش 3 صادره رشــت در تاريخ 90/8/27   بدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-ابراهيم وطن خواه بزايه ش ش 8688   2-اســماعيل وطن خواه ش ش 
1880   3-احمد وطن خواه ش ش 3322   4-تقى وطن خواه ش ش 101   5-زهرا وطن خواه ش ش 
8687  همگى فرزندان متوفى  6-صنمبر اصغرى زركالمى ش ش 80 همسر متوفى والغير، اينك شورا 
پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى انصار مريدپور ف قهرمان و محسن فلزكار ف محمد
خواهان جمشــيد ظهورى فرد دادخواستى به طرفيت خواندگان انصار مريدپور ف قهرمان و محسن 
فلــزكار ف محمد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200151 شــعبه 2 دادگاه 
عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/8/23 ســاعت 9 تعيين گرديد . حســب دســتور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المــكان بودن خواندگان و در 
خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خواندگان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار 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/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى


