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اخبار
اگر پرونده ایران به شورای امنیت
برود ،برجام از بین میرود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت اگر اتحادیه
اروپا موضوع هستهای ایران را به شورای امنیت
ببرد ،برجام از بین خواهد رفت و هر واکنش��ی
از س��وی تهران محتمل است؛ از جمله خروج
از این توافق« .بهروز کمالوندی» س��خنگوی
سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با شبکه
س تیوی گفت :اگر اتحادیه اروپا ،موضوع
پ��ر 
هستهای ایران را به شورای امنیت ببرد ،در واقع
این معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمیکنم
که دیگر این معاهده پا برجا بماند .سخنگوی
س��ازمان انرژی اتمی در خص��وص اظهارات
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور ایران مبنی بر
کاه��ش تعهدات ایران در برج��ام گفت :ما در
طی یک بازه زمانی  60روزه ،برخی از تعهدات
خ��ود در برج��ام را به حالت تعلی��ق درآوردیم
و این فرصت را به کش��ورهای اروپایی دادیم
تا به تعهدات خ��ود برگردن��د .در واقع ،از این
طریق سعی کردیم تا عالوه بر رفع تحریمها،
به ثمرات برجام که تاکنون محقق نش��ده بود،
دست یابیم.
تهدید اصلی
تصمیمات ترامپ گونه است

نماینده س��ابق مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه تهدید واقعی اقتصاد
ایران ترامپ نیس��ت ،خاطرنشان کرد :تهدید
اصلی ،تصمیمات ترامپ گونه در اقتصاد است
و مجلس میتواند جلوی آن بایستد .مدیریت
علمی در اداره کش��ور ضرورت امروز ماست و
نباید کشور را به آزمایشگاه روشهای غیرمعتبر
تبدیل کرد .به گزارش فارس ،مهرداد بذرپاش در
نشست نمایندگان ادوار جبهه مردمی نیروهای
انقالب اظهار کرد :با بیان اینکه امروز صدمه به
جمهوری اسالمی از طریق ناکارآمدی مدیریت
در کشور اتفاق میافتد ،گفت :مدیریت اشرافی،
بیمدل و فاقد برنامه ،کمتحرک و متمرکز به
نس��خههای شکستخورده و خس��ته ما را به
جایی نمیرس��اند و این نحوه اداره کشور باید
رأس امور ،خانه ملت
اصالح
ش��ود.مجلس در ِ
ِ
است نه خانه دولت ،نه خصم الدوله و نه وکیل
الدوله .مجلس را ب��ه معاونت پارلمانی رئیس
جمهور تنزل ندهیم.

هف��ت فرون��د پهپ��اد در حمالت��ی چندین
تأسیس��ات بسیار مهم و حیاتی در عربستان
سعودی را مورد هدف قرار دادند .به گزارش
تسنیم ،شبکه تلویزیونی المسیره ارگان رسمی
انصاراهلل یمن ،بهنقل از یک منبع نظامی اعالم
کرد که هفت فروند پهپاد در حمالتی چندین
تأسیس��ات بسیار مهم و حیاتی در عربستان
سعودی را مورد هدف قرار دادند .شبکه مزبور
از این عملیات بهعنوان «عملیات بزرگ» ضد

آتش در قلب عربستان

اهداف عربستان یاد کرد ولی به مکان دقیق
این حمالت و نیز خس��ارتهای وارده به آن
اش��ارهای نکرد .ارتش و کمیتههای مردمی
یمن امروز سهشنبه عملیات نظامی بزرگی را
ضد اهداف عربستان انجام دادند .یک منبع
نظامی به المسیره اعالم کرد که هواپیماهای
بدون سرنشین یمنی حمالتی را به تأسیسات
حیاتی عربس��تان س��عودی انج��ام دادهاند.
عملیات گس��ترده مذکور در واکنش به ادامه

تج��اوز و محاصره ائتالف متجاوز ضد ملت
یمن صورت گرفته اس��ت .این منبع افزود:
ما آمادگی اجرای عملیات بیش��تر و حمالت
بیسابقه و دردناک در صورت ادامه تجاوز و
محاصره ظالمانه یمن را داریم .از سوی دیگر
پایگاه خبری العهد وابسته به مقاومت لبنان
گ��زارش داد؛ نیروی هوای��ی و هواپیماهای
بدون سرنش��ین یمنی انج��ام این حمله به
مراکز ارتش عربستان در منطقه «العسیر» را

طرحریزی کردهاند .این حمله با هواپیماهای
بدون سرنشین و موشکانداز قاصف  K2ضد
مراکز استقرار ارتش عربستان صورت گرفته
است .سخنگوی سازمان امنیت عربستان نیز
از حمله به دو تأسیس��ات نفتی در دو استان
در منطق��ه ریاض خب��ر داد و همزمان وزیر
انرژی س��عودی نیز از حریق در تأسیس��ات
نفتی وابسته به شرکت نفت آرامکو خبر داد.
«خالد بن عبد العزیز الفال��ح» وزیر انرژی و

کسانی که در سفارت انگلیس افطاری
خوردند ،به دوره قاجار برگشتهاند

صنعت عربس��تان س��عودی هم اعالم کرد:
شرکت آرامکو عملیات پمپاژ نفت در خطوط
لوله مذک��ور را متوقف کرده تا پس از تعمیر
خسارتهای وارد شده به ایستگاه ،وضعیت
به حالت طبیعی خود بازگردد.

حمله به الفجیره؛ از پروپاگاندای رسانههای غربی تا عملیات روانی علیه ایران؛

گروه سیاسی :روز یکشنبه خبری از سوی شبکه المیادین
منتشر شد که خیلی سریع تبدیل به رأس اخبار در رسانهها
گشت .این خبر از این امر حکایت داشت که انفجارهایی
ق��وی در بندر الفجی��ره ام��ارات رخ داده و هواپیماهای
آمریکایی و فرانس��وی در حال پرواز بر فراز محل حادثه
هس��تند .هر چند مقامات اماراتی خیلی سریع این خبر را
تکذیب کردند اما در نهایت مجبور به اقرار ش��ده و اعالم
کردند که در حمله انجام ش��ده به الفجیره ،چهار نفتکش
دچار آتشسوزی شدهاند .وزیر نفت عربستان سعودی نیز
اعالم کرد که در این حمله دو نفتکش این کشور گرفتار
آتشسوزی شدهاند .در همان روز برخی افراد مغرض در
کش��ورهای عربی مدعی بودند که چون این خبر را برای
اولین بار یک رسانه لبنانی منتسب به ایران منتشر کرده،
تهران در پس این حمله اس��ت ام��ا یک مقام آمریکایی
ناشناس که رویترز مدعی است با سرویسهای اطالعاتی
آمریکا در ارتباط اس��ت اعالم کرده در خصوص حملهای
که روز یکش��نبه به بندر الفجیره امارات انجام ش��د و در
جریان آن چهار نفتکش گرفتار آتشس��وزی شدند ایران
مته��م اصلی اس��ت اما این موض��وع را نمیتوان بهطور
قطع��ی ثابت کرد .این مقام آمریکایی در خصوص اینکه
چ��را ایران خود را از این حمله کنار کش��یده و خواس��تار
تحقیقات بینالمللی در خصوص آن شده نیز مدعی شد
که ایران در حال گلآلود کردن آب است.
برداش�ت به نفع خود از سوی رس�انههای آمریکایی

و صهیونیستی

نکته جالب در این رابطه روایتی اس��ت که رس��انههایی
همچون هاآرتص ،تایم ،اسرائیل نشنال نیوز ،والاستریت
و… از گفتهه��ای این مقام آمریکایی منتش��ر کردهاند.
این رسانهها همگی بصورت مشترک این جمله را برای
تیتره��ای خود انتخاب کردهان��د :تحقیقات اولیه آمریکا
حاکی از نقش ایران در حمله به نفتکشهاس��ت .نتایج
اولی��ه تحقیقات هیأت نظامی ایاالتمتحده حاکی از آن
اس��ت که ایران یا گروههای نیابتی وابسته به جمهوری
اس�لامی در حمله به چهار کش��تی تجاری در نزدیکی
آبه��ای بندر الفجیره نقش داش��تهاند .خبرگزاریهای
آسوش��یتدپرس و رویت��رز به همراه «س��ی بی اس» و

دادنامه -کالس��ه پرونده  - 5/698/97 :ش��ماره دادنام��ه 97/11/15-1290 :
خواهان  :مصطفی یداله زاده چاری با وکالت مسعود محمدنیا – بادرس  :بابل
اجراییات دادگستری پوشه  300/1خوانده  -1 :شرکت هدیش هورمهام با مدیر
عامل��ی احمد علی خزلی  -2احمد علی خزلی  -3محی الدین رضایی هر س��ه
مجهول المکان خواسته  :مطالبه وجه رای قاضی شورا -در خصوص دعوی
آقای مصطفی یداله زاده چاری با وکالت مس��عود محمدنیا بطرفیت -1شرکت
هدیش هورمهام با مدیر عامل��ی احمد علی خزلی  -2احمد علی خزلی -3محی
الدین رضایی بخواس��ته مطالبه وجه مبلغ  65/000/000ریال به اس��تناد چک
ش��ماره  851767بانک رفاه شعبه شهر قدس تهران و گواهینامه عدم پرداخت
بانک محال علیه نظر به مفاد دادخواس��ت تقدیمی و مس��تندات ابرازی خواهان
داللت بر اس��تقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته برعهده خواندگان داشته و بقاء
اصول و مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب مزبور
و استمرار دین بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه
و مستندات ابرازی دفاع و ایراد موجه بعمل نیاورده است لذا شورا با تمسک به
اصل استصحاب و به استناد مواد  198و 515و 519و 522قانون آیین دادرسی
مدنی دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تش��خیص و خواندگان را به پرداخت
تضامنی مبلغ  65/000/000ریال بابت اصل خواسته مبلغ  1/640/000ریال بابت
هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان دعوی و حق الوکاله وکیل محکوم
می نماید و نیز خوانده بپرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم
دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم که دائره اجرای احکام
موظف به محاسبه و وصول از محکوم علیه میباشد این رای غیابی ظرف بیست
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شورا و پس از گذشت مدت ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بابل می باشد
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل – کمال الدین قاسمی
رونوشت آگهی حصر وراثت -خانم سیده ربابه موسوی کانی با وکالت قربان
عابدی فیروز جایی دارای شناسنامه شماره  2060372623به شرح دادخواست
به کالسه  3/632/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده چنین
توضیح داده که ش��ادروان س��لیمان براری امیری بشناس��نامه  10در تاریخ
 1397/1/27اقامتگاه دائمیخود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1سیده ربابه موسوی کانی ف میرجهانگیر و مولود به ش
ش  39056صادره از بابل همس��ر متوفی  -2فاطمه جعفری براری امیری ف
سلیمان و رحیمه به ش ش  52صادره از بابل دختر متوفی  -3حوریه براری
امیری ف س��لیمان و رحیمه به ش ش  453صادره از بابل دختر متوفی اینک
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی
می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
شعبه  3شورای حل اختالف بابل
رونوش��ت آگهی حصر وراثت -آقای حبیب اله تقی پور بشناس��نامه ش��ماره
 288به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی
بشماره  4/193/98تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان
محمد تقی پورطاهر بشناسنامه شماره  9در تاریخ  97/11/9در اقامتگاه دائمی
خود در گذش��ته و ورثه حین الفوت وی عبارتن��د از -1 :مهدی تقی پور طاهر

اقدام مشکوک!

در م��ورد آنچه احتمال حمله ایران و یا گروههای نیابتی
آن به کشتیهای تجاری و زیرساختهای نفتی توصیف
شده ،هشدار داده بود .پیش از آن نیز مقامهای آمریکایی
هشدار داده بودند که اطالعاتی در مورد تهدیدهای جدید
از سوی ایران علیه آمریکا و متحدان آن دریافت کردهاند.
سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا ممکن
است ایران در چنین شرایطی که جنگ طلبان آمریکایی
منتظر فرصت هس��تند تا تقابل با جمهوری اس�لامی را
وارد فاز نظامی کنند دس��ت به ای��ن اقدام بزند؟! به نظر
میرسد که طراحان این سناریو در انجام اقدامات گام به
گام خود اندکی عجله کردهاند و وقوع حادثه درست بعد
از اعالم هشدار آمریکا اندکی عجیب به نظر میرسد.
بازی رسانهای برای برهم زدن آرامش ایران


وال اس��تریت ژورنال خبر مش��ابهی به نقل از مقامهای
آمریکایی در خص��وص نتایج اولیه تحقیقات این هیأت
آمریکایی منتشر کردهاند .یک مقام آمریکایی که نامش
فاش نش��ده به آسوشیتدپرس گفته اس��ت :حفرههایی
در این کش��تیها ایجاد ش��ده که به نظر میرسد ناشی
از انفجار باش��ند .طبق این گ��زارش یک هیأت نظامی
آمریکای��ی برای تحقیقات کارشناس��ی ب��ه محل وقوع
حادثه در نزدیک بندر الفجیره رفته است .آسوشیتدپرس
میگوی��د ،مقامهای آمریکایی جزئیات بیش��تری از این
حادث��ه ارائه نکرده و نگفتهاند که چه ش��واهد و مدارکی
از دخالت ایران در حمله دارند.
سکوت در روز اول هیاهو در روز دوم


نکته عجیب در خصوص اصل ماجرا آنکه هیچ رسانهای
به غیر از المیادین و اسپوتنیک خبر انفجارهای الفجیره را
منتشر نکرده بودند و به نوعی سکوت خبری را در قبال
این حادثه اتخاذ کرده بودند اما بعد از تأیید این انفجارها
از س��وی مقامات اماراتی هیاهوی زی��ادی را درباره آن
ب��ه راه انداخته و بعد از اظهار نظ��ر این مقام آمریکایی
ناش��ناس «پروپاگان��دا» ی خ��ود علیه ایران را ش��دت

بخشیده اند .تخصص این رسانهها بزرگ نمایی مطالبی
است که میتوانند از آنها به نفع منافع خود استفاده کنند.
با توجه به نفوذ البیهای قدرتمند صهیونیس��تی و افراد
منتسب به آنها همچون «رابرت مرداک» در رسانههای
معروف همواه شاهد هستیم که اخبار منفی در خصوص
ایران با آب و تاب فراوان از سوی آنها منتشر شده و برای
ساعتهای متمادی این خبرها را به نحوی در صفحات
خود بارگذاری میکنند که بیش��ترین توجه مخاطبان را
جلب کند.
اعالم نظر پیش از پایان تحقیقات


اظهار نظر این مقام آمریکایی ناش��ناس در حالی انجام
گرفته که هنوز تحقیقات پایان نگرفته و در شرایط فعلی
امکان اظهار نظر وج��ود ندارد .نکته عجیبتر آنکه چرا
هیچ نامی از این مقام آمریکایی و سمت وی در رسانهها
منتش��ر نشده است؟ آیا این خبر یک موج رسانهای بوده
که با هدف افزایش فشارها بر ایران منتشر شده است؟
همزمانی عجیب تحوالت


حادثه روز یکش��نبه در بندر الفجیره دو روز بعد از آن رخ
داد که اداره امور دریای��ی آمریکا روز جمعه در بیانیهای

ف محمد تقی و عش��رت ب��ه ش ش  275متولد  1339صادره از بابل (پس��ر
متوفی) -2حبیب اله تقی پور طاهر ف محمد تقی و عشرت به ش ش  288متولد
 1349صادره از بابل (پس��ر متوفی) -3عین اله تقی پور طاهر ف محمد تقی و
عشرت به ش ش  315متولد  1352صادره از بابل (پسر متوفی) -4هادی تقی
پ��ور طاهر ف محمد تقی و عش��رت به ش ش  8متول��د  1362صادره از بابل
(پس��ر متوفی) -5عش��رت نعمتی طاهر ف امامقلی و باجی گدا به ش ش 216
متولد  1321صادره از بابل (همس��ر متوفی)پس از تشریفات قانونی و انتشار
یک نوبت آگه��ی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه
وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه
مالیات بر ارث بشماره  -سرانجام درتاریخ -در وقت فوق العاده شعبه چهارم
ش��ورای حل اختالف شهرستان بابل بتصدی امضاکننده زیر تشکیل و پس از
مالحظه پرونده کارگواهی می نماید که ورثه در گذش��ته منحصر به اشخاص
یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت
حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق م��ی گیرد اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث
مبلغ نامحدود می باشد.
شعبه  4شورای حل اختالف بابل
موضوع  :ابالغ وقت دادرسی  -نظر به اینکه خواهان آقای سید بهروز موسوی
ولوکالیی فرزند سید محمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت اسد
اله بهمنی فرزند تیمور در این ش��عبه تس��لیم نموده که پ��س از انجام مقدمات
قانونی به کالسه  5/1379/97ثبت و برای مورخه  98/3/27ساعت  10/30صبح
تعیین وقت گردیده اس��ت لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای
خواهان به استناد ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی
در ش��عبه پنجم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و
ضمایم آن به دفتر شعبه پنجم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست
و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
شعبه  5شورای حل اختالف بابل
آگهی ابالغ دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  -1هومن
عابدی س��یدی  -2محمد پور اس��ماعیل بدینوس��یله به مجه��ول المکان فوق
الذک��ر ابالغ می گردد خواهان علی جعفری دادخواس��تی دای��ر الزام به تنظیم
س��ند بطرفیت شما در این ش��ورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه
 8/1243/97وقت رس��یدگی بروز  98/4/1س��اعت  10/15تعیین وقت گردیده
لیکن بدلیل عدم دسترس��ی به نش��انی ش��ما مراتب ابالغ وفق ماده  73قانون
آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار
درج وبه خوانده ابالغ می گردد که در وقت رس��یدگی در ش��عبه  13حاضر و
قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 13
ش��ورا مراجعه نماید .در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده
محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
شعبه  8حل اختالف بابل
برگ اجراییه مش��خصات محکوم له  :نام  :س��ید محمد باق��ر -نام خانوادگی :
هاشمی  -نشانی محل اقامت  :بابل – خ مدرس سرخزر -ط  2شمالی مشخصات
محکوم علیه  :نام  :اویس  -نام خانوادگی  :اسدی -نشانی محل اقامت  :مجهول

بیش از یک سال است که رسانههای غربی و صهیونیستی
با هدایت واشنگتن و تل آویو عملیات روانی عظیمی را علیه
ایران آغاز کردهاند که هدف اصلی آن پایین آوردن روحیه
مردم ایران و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت بوده است.
در ادامه همین سیاس��ت اس��ت که بدنبال اعالم نظر این
مقام آمریکایی مرموز روزنامه نیویورک تایمز گزارش��ی را
منتشر میکند که مدعی است آمریکا نقشههای حمله به
ای��ران را بازبینی کرده و رویترز نیز این خبر را با آب و تاب
فراوان منتشر میکند .شکی در این نیست که جنگ روانی
و ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم یک کشور دشمنان
این کشور را خیلی سریعتر به هدف میرساند .با توجه به
رشد چشمگیر شبکههای اجتماعی و دسترسی آسان مردم
به رسانههای غربی طبیعی است که اخبار حساس و اغلب
دروغ درباره ایران خیلی سریع در رسانههای اجتماعی دست
به دست شده و جوی منفی را در کشور ایجاد میکند.
حوادث امارات شیطنت اسرائیل است


بهروز نعمتی س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس شورای
اس�لامی درخصوص برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس
گفت :یک��ی از مباحث مطرح ش��ده در این جلس��ه در
خص��وص اتفاقاتی بود که در امارات رخ داده که به نظر
میرسد شیطنت اسراییلیها است ،نظر نظام هم همان
نظری اس��ت که وزارت خارجه به عنوان دستگاه رسمی
کشور اعالم کرده است.

المکان بموجب رای ش��ماره  731تاریخ  97/7/15ش��عبه  5ش��ورای اختالف
شهرس��تان بابل و رای شماره -تاریخ -ش��عبه -دادگاه عمومی -قطعیت یافته
است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل
درخواس��ت و مبلغ  710/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
از زمان سررس��ید  96/5/21لغایت اجرای حکم به اس��تناد ماده  19آیین نامه
اجرایی ماده  189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم
علیه مکلف اس��ت پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع
اج��را بگذارد و یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای
بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا
دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه  5حل اختالف بابل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای اسماعیل سیاه باالیی فرزند حسین
خواهان آقای مجید اله چالی ش��فیعی یه طرفیت خوانده آقای اس��ماعیل سیاه
باالیی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالس��ه  9809981110300055شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی
شهرس��تان بابل ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  9/30 -98/5/15صبح تعیین که
حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی گردد ت��ا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد
منشی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل
درخواس��ت س��ند/آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین
تکلی��ف وضعیت ثبت��ی و اراضی و س��اختمانهای فاقدسندرس��می برابررای
ش��ماره  139860301055000015مورخه 98/1/16هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقدس��ند رسمی مستقر
درواحدثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
عابدین ش��فیعی فرزند جلیل به ش��ماره شناس��نامه  307صادره از شهریار
در شش��دانگ یک قطع��ه باغ بابنای احداثی به مس��احت  4441مترمربع پالک
 1589فرعی از  37اصلی واقع درمالردیوس��ف آباد قوام مالرد پشت مخابرات
خیابان سوم خیابان نوریان قدیم س��مت چپ اولین چهاردیواری که متقاضی
مدعی اس��ت ملک را بصورت مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمود هاشمی
خریداری نموده اس��ت لذا به منظور اط�لاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله
 15روز آگهی میش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باش��نذ میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید طرف مدت یکماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق
مقررات سندمالکیت صادرخواهد ش��د.تاریخ انتشارنوبت اول  98/2/10تاریخ
انتشارنوبت دوم 98/2/25:محمود حس��ینی ترکانی -رئیس ثبت اسنادوامالک
مالرد  1535/الف م

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
گفت :کسانی که در سفارت انگلیس افطاری
خوردند به دوران قاجار برگشته اند.به گزارش
مهر ،محمدج��واد ابطحی در جلس��ه علنی
مجلس با استناد به ماده  ۷۵آئین نامه داخلی
مجلس و در جریان بررس��ی الیحه موافقت
نامه تش��ویق و حمایت متقابل بین سرمایه
گ��ذاری بین ای��ران و دوک نش��ین اعظم
لوکزامبورگ اظهار داشت :بنده در مخالفت
با این الیحه گفتم امروز روز فتوای تاریخی
میرزای ش��یرازی اس��ت و حواس��مان باشد
قراردادهایی که در مجلس تصویب میکنیم،
سرنوشتی مانند قرارداد «رژی» نداشته باشد.
وی ادامه داد :با وجود این رحیمی گفت شما
به دوره قاجار برگش��تهاید ام��ا بنده به دوره
قاجار برنگشته ام بلکه کسانی که در سفارت
انگلی��س افط��اری خوردند ،ب��ه دوره قاجار
برگش��ته اند .دولت لوکزامبورگ با اتحادیه
اروپاس��ت و تا زمانی که اتحادیه اروپا علیه
ما شاخ و شانه میکش��د چرا ما باید به آنها
کولی دهیم؟
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای
نفتی به  ۳۰درصد رسید

معاون اول رئیس جمهور گفت :خوشبختانه
ب��ا تالشهاي��ی كه ط��ی س��الهای اخير
ص��ورت گرفته ،ميزان وابس��تگی بودجه به
درآمده��ای نفتی تا حد زيادی كاهش يافته
و اگر زمانی بودجه دولت  ۸۰تا  ۹۰درصد به
نفت وابس��ته بود ،اين وابستگی امروز به ۳۰
درصد رسيده است.به گزارش فارس ،اسحاق
جهانگی��ری اظهار کرد :اگر در بخش هزینه
ها در دستگاههای اجرایی صرفه جویی شود،
منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد
اس��تفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور
اس��تفاده ش��ود .معاون اول رئیس جمهور با
تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق
بای��د جایگاه بیش��تری در بخش خصوصی
پیدا کند ،اظهار داش��ت :الزمه توس��عه این
اس��ت که همه واحده��ای تولیدی و بخش
خصوصی ،ارتقاء دان��ش و توانمندی علمی
خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش
از گذشته توجه داشته باشند.
روحانی رئیس جمهوری است که
بیشترین اختیار را دارد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :روحانی تنها
رئیس جمهوری است که بیشترین اختیارات
را دارد .به گزارش «عص��ر ایرانیان» ،احمد
امیرآبادی در واکن��ش به صحبتهای اخیر
رئیس جمهور در توئیتی نوش��ت :آقای دکتر
روحان��ی تنها رئی��س جمهوری اس��ت که
بیش��ترین اختیارات را دارد ،به خصوص بعد
از تشکیل شورای هماهنگی سران قوا که در
این ش��ورا هم به جای مجلس قانونگذاری
میش��ود هم قوانین موج��ود بعضا تعلیق یا
نسخ میگردد .آقای رئیس جمهور پاسخگو
باش��ید همه می دانند اختیارات وس��یعی در
اداره کشور دارید.
داماد شریتعمداری
متهم ردیف اول بانک سرمایه

مته��م ردیف اول پرونده بانک س��رمایه با
بیان اینکه داماد ش��ریعتمداری هس��تم اما
می خواه��م فارغ از این موض��وع محاکمه
ش��وم ،گفت:تهدیدم کردند چیزی نگویم.به
گ��زارش مهر ،دادگاه رس��یدگی به اتهامات
محمدهادی رضوی و  ۳۰متهم دیگر پرونده
بانک س��رمایه در ش��عبه س��وم دادگاه ویژه
رس��یدگی به جرایم اخالل گران و مفسدان
اقتصادی به ریاس��ت قاضی مسعودی مقام
به صورت علنی برگزارش��د.قاضی مسعودی
مقام در ابتدای جلس��ه رسیدگی به اتهامات
تع��دادی از متهمان پرونده بانک س��رمایه
گفت :در رابطه با بانک س��رمایه چون بحث
مش��ارکت در اخالل اقتصادی مطرح است،
ابتدا کیفرخواستهای ارس��الی را رسیدگی
میکنی��م .در رابطه با س��ه نف��ر از اعضای
هیأت مدیره رأی صادر ش��ده اس��ت .رأی
حس��ین هدایتی هم صادر ش��ده که تا چند
روز دیگ��ر ابالغ میش��ود .رضوی با حضور
در جایگاه به دف��اع از خود پرداخت و گفت:
مس��تندات عجیبی دارم که ب��ه دادگاه ارائه
میکنم حجم آنها هم زیاد اس��ت در ضمن
باید بگویم در رابطه با اخذ تس��هیالت موقع
تس��هیالت من اعالم کردم که ذینفع واحد
هس��تم.وی افزود :خیلیها دوس��ت داشتند
بگویم داماد ش��ریعتمداری هس��تم؛ من هر
نس��بتی که داشته باش��م ،داماد نتانیاهو که
نیستم ایش��ان هم یک شخصیت هستند و
میخواهم فارغ از اینکه داماد یک شخصیت
هستم محاکمه شوم.

