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اخبار
روحانی به دنبال ایجاد دشمن فرضی
برای انداختن مشکالت گردن اوست

عضو هی��أت رئیس��ه مجلس گف��ت :رئیس
جمهور به دنبال ایجاد دش��من فرضی است تا
مشکالت را گردن او بیندازد .به گزارش فارس،
سید امیرحسین قاضی زادههاشمی در میزگرد
«استکبار ،توهم یا واقعیت» اظهار کرد :روحانی
برای آنکه پاس��خ ندهد که چرا در پس تعامل
س��ازنده با دنیا چیزی به دست نیاورده است و
ش��عارها و وعدههای زیادی به مردم در دوران
انتخاب��ات داده اما به هیچک��دام از آنها عمل
نکرده اس��ت موضوع انحرافی تعامل یا تقابل
با دنیا را مطرح کرده اس��ت .وی بیان داش��ت:
روحانی باید پاسخ بدهد چه کسی در جمهوری
اسالمی به دنبال تقابل با دنیا است؟ و به هیچ
وجه پذیرفتنی نیس��ت که او حرفهای کلی و
بدون مصداق را بیان کند و به برخی از جریانات
اتهامزنی کند .این در حالی اس��ت که به نظر
میرس��د رئیس جمهور به دنبال ایجاد دشمن
فرضی است تا مشکالت را گردن او بیندازد.
آمریکا عدم پایبندی
به تعهد را افتخار میداند

معاون دبیر س��ابق شورای عالی امنیت با بیان
اینکه آمریکا مانند یک چاقو کش��ی است که
عدم پایبندی به تعهد را افتخار میداند ،گفت:
عده ای با ابزار حقوق بین الملل می خواستند
به جنگ دش��من بروند که این اش��تباه بود و
باید با ابزار قدرت به جنگ دش��من می رفتند.
به گزارش ف��ارس ،علی باقری در ویژه برنامه
 ۱۳آبان بس��یج دانش��جویی دانش��گاه تهران
اظهار ک��رد :دولت قبلی آمریکا می گفت باید
مولفههای ق��درت ایران را دان��ه دانه بگیریم
ولی ترامپ وقتی دی��د در برجام طرف ایرانی
را فریب دادند و امتیازات خوبی گرفتند ،تالش
کرد امتیازات بیشتری را بگیرد .آمریکاییها به
خاطر فریبکاری ای که دارند پایبند هیچ توافقی
نیستند ،آمریکا مانند یک چاقو کشی است که
عدم پایبندی به تعهد را افتخار میداند.

تسخیر النه جاسوسی نحوه نفوذ آمریکا بر کشورهای جهان سوم را آشکار کرد

نماینده ادوار مجلس گفت :تس��خیر النه
جاسوسی آمریکا در تهران در روز  ۱۳آبان
 ،۱۳۵۸عالوه بر آش��کار کردن جنایات و
جاسوس��ی این کش��ور در منطق��ه ،نحوه
عملک��رد آمری��کا در نفوذ بر کش��ورهای
جهان س��وم را نیز بر همه افشا کرد .بیژن
نوباوه نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با ویژه برنامه «یک روز ،س��ه

روای��ت» به  ۱۳آبان و روز ملی اس��تکبار
جهان��ی پرداخ��ت و اظهار ک��رد :این روز
بای��د به عنوان روز آگاهی و بصیرت برای
مبارزه دائمی مردم با ظلم قلمداد کرد و با
مدارکی که توسط دانشجویان خط امام از
النه جاسوس��ی به دس��ت آمد میتوان به
بخش��ی از جنایات آمری��کا در جهان پی
برد .وی بیان کرد :تسخیر النه جاسوسی

آمریکا در ته��ران در روز  ۱۳آبان ،۱۳۵۸
عالوه بر آشکار کردن جنایات و جاسوسی
این کشور در منطقه ،نحوه عملکرد آمریکا
در نفوذ بر کش��ورهای جهان س��وم را نیز
بر همه افش��ا کرد که چگونه جهان را به
زیر یوغ میکش��ند تا کش��ور خود را آباد
کنن��د .وی در ادامه با بی��ان اینکه جوانان
بای��د با قدرت و ت��وان امروز ایران آش��نا

ش��وند ،اف��زود :جوانان ایرانی ام��روز باید
بدانند ایران کشوری قوی و توانمند است
و این گس��تردگی دش��منی ها ،ناش��ی از
قدرت بزرگ ایران اس��ت در حالی که در
رژی��م پهلوی ایران در فقر و انزوا به س��ر
میبرد .نماینده ادوار مجلس متذکر ش��د:
آمریکا که در طول این سال ها با اقدامات
خود تالش کرد ایران را در سایه قرار دهد،

سرکوبگری آلسعود در دوره
بن سلمان تشدید شده است

امروز ایران را جز پنج کشور برتر قدرتمند
جهان میبیند ،این امر دارای ارزش باالیی
دارد و نش��ان میدهد که توانمندی ایران
دلیل دشنمی با ماست.

گزارش ویژه از چهلمین سالگرد تسخیر النه جاسوسی؛

ایران صحنه استکبارستیزی و «نه» به مذاکره شد

گروه سیاس�ی :مراسم  ۱۳آبان با حضور گس��ترده دانشآموزان ،دانشجویان و
اقشار مختلف مردم در برابر النه جاسوسی آمریکا در تهران و در سراسر کشور
برگزار ش��د .با توجه به گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی و اعمال
انواع تحریمها و دشمنیها توسط آمریکا علیه ملت ایران ،حضور اقشار مختلف
مردم و خصوصا نسل چهارم انقالب که وقایع دهههای  50و  60را ندیدهاند ،در
حماسههایی مانند مراسم یوماهلل  13آبان امسال و در چهلمین سالگرد تسخیر
النه جاسوسی آمریکا چشمگیر و دیدنی بود .راهپیمایی باشکوه یوماهلل  13آبان
امسال حال و هوای خاصی نسبت به سنوات قبل داشت؛ بخش مهمی از این
شور و نشاط را میتوان نشأت گرفته از بیانات مهم رهبر معظم انقالب در روز
گذش��ته درباره موضوعاتی مانند مقابله جمهوری اسالمی با آمریکا ،مذاکره و
اقتدار موشکی و همچنین رسوایی مقامات آمریکایی ،بینتیجه بودن فشار و ابزار
تحریم در برابر ملت ایران دانس��ت .برخی تسخیر النه جاسوسی آمریکا در 13
آبان س��ال  1358را سرآغاز دشمنی آمریکا با ایران دانستهاند که امام خامنهای
در دیدار دانشآموزان و دانشجویان که روز گذشته در حسینیه امام خمینی (ره)
برگزار ش��د ،سرآغاز دشمنی آش��کار آمریکا با ایران را کودتای  28مرداد 1332
دانسته و اظهار داشتند :آمریکاییها از ابتدای روابط با ایران ،با طرحهای بظاهر
دوستانه ،باطنا با ملت ایران دشمنی میکردند که این دشمنی با کودتای  28مرداد
علنی شد و این مقطع آغاز خصومت علنی آمریکا با ایران است .اقشار مختلف
مردم اعم از نوجوانان ،جوانان ،دانشآموزان و دانش��جویان ،طالب ،کارمندان و
بازاریان از اصناف مختلف با طیفهای مختلف سنی در مراسم امروز حضور یافته
و اعالم انزجار خود ،عدم کارایی و مقابله با سیاس��تهای استکبار جهانی را با
شعار همگانی «مرگ بر آمریکا» به جهانیان اعالم کردند .بعد از طنینانداز شدن
جمعی حاضران و پیش از
شعارهای ضد آمریکایی-اسراییلی -استکباری دسته ِ
سخنرانی امیر سرلشکر موسوی ،قطعنامه ششبندی تظاهرات یوماهلل  13آبان
توسط حجتاالسالم محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تهران
قرائت شد که در پایان هر بند ،حاضران در مراسم گلبانگ تکبیر سر دادند .متن
قطعنامه تظاهراتکنندگان به شرح زیر است :با سالم و درود به روح بلند احیاگر
اس�لام ناب محمدی و بنیانگذار نظام مقدس اسالمی ،حضرت روحاهلل ،دمنده
روح جهاد و استکبارستیزی در کالبد مردم شریف و متدین ایران و مسألت طول
عمر بابرکت توأم با صحت ،مزید توفیقات و ع ّزت روزافزون مقتدای عظیمالشأن
و ولیامر مسلمین ،حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای از ذات اقدس احدیت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی موض��وع ماده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  1398/07/14-139860318003003970هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مهرانگیز یزدی فرزند محمدابراهیم به ش��ماره ملی 5719459138
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو طبقه به مس��احت  152/76مترمربع به شماره پالک
شماره  1183فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  16فرعی از  1اصلی واقع در نوگوراب بخش  24گیالن از
مالکیت رسمی حسن منفرد نوگورابی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/08/14 :
تاریخ انتشار دوم98/08/28 :
 754رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی موض��وع ماده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  1398/07/23-139860318003004231هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محسن کارگر نخودچری فرزند حسن به شماره ملی 2594334189
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو طبقه به مساحت  200مترمربع به شماره پالک شماره
 850فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  1فرعی از  10اصلی واقع در س��نگ بیجار بخش  24گیالن از
مالکیت رسمی گداعلی عاطفی مرزوقی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/08/14 :
تاریخ انتشار دوم98/08/28 :
 768رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثب��ت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن آگهی موض��وع ماده  3قان��ون و ماده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره
 1398/07/14-139860318003003991هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای
فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هاشم عرفان دوست
فرزند قلی به ش��ماره ملی  2669003893نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انبار و یک باب سرویس
بهداش��تی به مس��احت  144/96مترمربع به شماره پالک  1972فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  128و
 133و  135و  144متصل بهم فرعی از  98اصلی واقع در ماکلوان بخش  24گیالن با کاربری مسکونی به نشانی
ماکلوان پایین داخل بازار جنب س��وپر مارکت عرفاندوس��ت از مالکیت رسمی یحیی علی گسکرئی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به
صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/08/14 :تاریخ انتشار دوم98/08/28 :
 730رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
آگهی ابالغ اخطاریه آقای س��ید محم��د رضا دبیر فومنی طی تقاضای ش��ماره  115/98/10272مورخ 98/08/01
درخواست سند مالکیت پالک  16فرعی از  10اصلی واقع در شهر فومن بخش  24گیالن را از این اداره نموده است
از آنجائیکه پالک مذکور با حدود طبیعی صادر گردیده است و بدون مساحت می باشد و در مجاورت پالک مذکور
در حد شمال متصل به پالک  10/18به مالکیت بانو نهایت پور اسمعیل جانباز فومنی و در حد شرق در متصل به
پالک  10/17به مالکیت اقای احمد طیفوری ماسوله و در حد جنوب وصل به کوچه و در حد غرب متصل به پالک
 10/15به مالکیت اقای حسین پور اسمعیل جانباز فومنی قرار گرفته است و با توجه به اظهار متقاضی مبنی بر عدم
اطالع از نش��انی مالکین مجاور و تقاضای ابالغ از طریق روز نامه کثیراالنتش��ار منتشر میگردد لذا شایسته است
جهت ادای توضیحات و نقشه برداری از محل ملک روز یک شنبه مورخ  1398/9/10ساعت  9صبح در محل وقوع
ملک حاضر گردیده تا نسبت به نقشه برداری پالک  16فرعی از  10اصلی واقع در شهر فومن بخش  24گیالن به
مالکیت اقای سید محمد رضا دبیر فومنی اقدام گردد ضمنا عدم حضور مجاورین مانع از رسیدگی نخواهد شد .
 782رئیس ثبت اسناد و امالک فومن -حسن عباس زاده

ّ
جل و عال ،ما شرکتکنندگان در تظاهرات ضد استکباری یوماهلل سیزدهم آبان
ماه «روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار» با
ندای ملکوتی اهلل اکبر – خامنهای رهبر و ش��عار کوبنده مرگ بر آمریکا اعالم
میداریم -1:راهبرد مقاومت فعال در برابر دسیسههای شیطانی امالفساد قرن،
آمری��کای جهانخوار و همپیمانان طاغوت اعظم را یک تکلیف دینی – آرمان
تغییرناپذیر انقالب اس�لامی و رسالت انسانی خویش دانسته ،هر نوع گفتمان
تفرقهافکنانه و تحرکات کوتهفکرانه دو قطبیسازی مذاکره – مقاومت در جامعه
را شدیداً محکوم مینماییم -2.با ارجنهادن به اقدام هوشمندانه و انقالبی تسخیر
النه جاسوسی شیطان بزرگ در س��ال  ،1358استفاده حداکثری از اسناد النه
فس��اد و جاسوس��ی طاغوت اعظم در کتب درس��ی مدارس و دانشگاهها برای
روش��نگری و آش��نایی جوانان عزیز با عمق دشمنی کینه توزانه و توطئههای
ضدبش��ری آمریکای جنایتکار را با جبران قصور صورت گرفته س��نوات قبل و
اقدام فوری دستگاه های اجرایی ذیربط خواهانیم 3.ـ کماکان آمریکای در حال
افول و فرو پاشی را دشمن شماره یک بشریت و سردمداران جنایتپیشه نظام
فرعونی حاکم بر آن و کشورهای اروپایی را غیرقابل اعتماد دانسته ،پرهیز مطلق
از دل بس��تن به دش��من ،اعتماد عملی به جوانان مؤمن انقالبی و رونق واقعی
تولید را کلید حل معضل بیکاری و مشکالت اقتصادی کشور و وظیفه ذاتی و
انقالبی مسئولین اعالم میداریم 4.ـ با تقدیر و سپاس از میهماننوازی ستودنی
ملت متدین عراق در حماسه عظیم پیادهروی اربعین ،توطئه رذیالنه آمریکا ــ

رژیم کودک کش صهیونیس��تی و آل سعود خبیث با سوءاستفاده ددمنشانه از
مطالبات مردمی و ایجاد آش��وب و ناامن��ی در لبنان و عراق و تالش مذبوحانه
آنان برای تفرقه بین کشورهای مس��لمان و محور مقاومت را شدیداً محکوم،
دشمنشناسی واقعبینانه و هوشیاری امت اسالم بخصوص ملت غیور عراق در
برابر دسیسههای اخیر با تبعیت از رهنمودهای مرجعیت عالی دینی را خواهانیم5.
ـ حمایت همه جانبه خود از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های
اشغالی ،رشادت های انصار اهلل یمن سرافراز در مقابل رژیم فاسد آل سعود ،مردم
س��تمدیده بحرین و نیجریه و دفاع از پرچم برافراش��ته حزب اهلل و مقاومت در
سراسر منطقه را اعالم و گفتمان سازی و اقدام عملی دولت و ملت برای تحقق
بیانیه گرانس��نگ گام دوم انقالب ،متضمن تش��کیل امت واحده ،ایجاد تمدن
اس�لامی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنا فداه) را وظیفه
دینی ،انقالبی و انسانی میدانیم -6.رمز عبور سرافرازانه از پیچ تاریخی ـ عزت
و سربلندی ملت و کشور ـ غلبه بر مشکالت داخلی و توطئه دشمنان خارجی را
توکل بر خداوند قادر متعال ـ تبعیت محض همگان از منویات گهربار مقتدای
عظیمالشأن و شجاع امت اسالمی ،مقام معظم رهبری دانسته و ضمن اعالم
آمادگی تا پای جان خود ،تمامی اقشار ،گروه ها و مسئولین را به تحقق عملی
این مهم فرا میخوانیم.
تحریمها و تهدیدها در اراده پوالدین ملّت خلل ایجاد نخواهد کرد


امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی س��یزدهم آبان را نمادی از سه رویداد
تاریخی در س��الهای  57 ،43و  58دانس��ت و اظهار داشت :در هر سه حادثه،
در یک طرف بازیگر اصلی و کارگردان یعنی آمریکاس��ت و مقابل آن رویکرد
دینی و ملّی جوانان انقالبی ،که در هر سه مقطع ،همگرایی با رهبری واحد و
همس��ویی با گفتمان دینی بهمحوریت حضرت امام (ره) مشهود است .هر سه
رخداد ،پیام و هدف مشترک استقاللخواهی و مبارزه با استکبار و نظام سلطه
را تعقیب کرده است .تسخیر النه جاسوسی آمریکا ،با توجه به ابعاد و پیامدها و
همچنین گستره ملّی و جهانی آن ،از اهمیت و جایگاه ویژهای در تاریخ انقالب
اسالمی برخوردار است .وی ادامه داد :این اقدام یکی از مهمترین حرکتهای
خودج��وش در تاریخ انقالبه��ای اصیل و مردمی جهان بود که از یک طرف
ابهت پوش��الی امپریالیسم آمریکا را در هم شکس��ت و خفت و زبونی او را به
جهانیان نش��ان داد و از س��وی دیگر فریاد مظلومیت و آزادگی مردم مسلمان
ایران را در پهنه گیتی طنینانداز کرد.

گواهی حصر وراثت -خانم طاهره تقی زاده داوری دارای شناس��نامه ش��ماره  -به ش��رح دادخواست به کالسه
 9/662/98از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رحمت تقی
زاده داوری بشناسنامه 1در تاریخ  98/1/18اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -۱فاطمه تقی زاده داوری فرزند رحمت و بتول ش ش  3809متولد  1348بابل دختر متوفی
 -2طاهره تقی زاده داوری فرزند رحمت و بتول ش ش  2050284594متولد  1370بابل دختر متوفی
 -3بتول صالحانی فرزند عباس و شهربانو ش ش  808متولد  1329بابل همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
شعبه نهم شورای حل اختالف بابل
دادنامه -کالسه پرونده -12/609/98 :شماره دادنامه98/7/30 -840 :
خواهان :مهرداد س��یدی بادرس بابل جاده قائمشهر روس��تا علمدار باال مسجد منزل پدری سید حسین سیدی –
خوانده :مدینه گزی پل خشتی بادرس مجهول المکان -خواسته :واخواهی
رای قاضی ش��ورا -موضوع دادخواس��ت واخواهی آقای مهرداد سیدی ف حسین بطرفیت مدینه گزی پل خشتی
بخواسته مطالبه وجه به مبلغ  8/000/000ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خواهان
با وصف ابالغ حضوری در جلس��ه حضور ندارد و الیحه ایی ارائه نداده اس��ت و خوانده با وصف ابالغ قانونی به
عمل آمده در جلسه رسیدگی حضور ندارند و الیحه ایی ارائه نداده است فلذا با عنایت به محتویات پرونده نظر به
اینکه بدون توضیح خواهان قاضی شورا نمی تواند وارد در ماهیت پرونده گردد و باستناد بند پایانی ماده  95قرار
ابطال دادخواست صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی
در دادگاه عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه  12شورای حل اختالف بابل -محمدرضا قربانی
ابالغ وقت دادرسی  -نظر به اینکه خواهان آقای سعید شمس تبارکامی با وکالت فیروزیان دادخواستی به خواسته
مطالبه وجه به طرفیت رمضان براری فرزند  -در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه
پرون��ده  3/528/98ثبت و برای مورخه  98 /9/16س��اعت  9صبح تعیین وقت ش��ده به علت مجهول المکان بودن
خوانده و تقاضای خواهان وبه استنادماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به در خواست خواهان و مراتب یک نوبت
در یکی از روز نامه های کثیر االنتش��ار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه  13حاضر
وقبل از ا ن جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست ضمائم حاضر به دفتر شعبه  13مراجعه نماید در غیر اینصورا
مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ محسوب واقدام مقتضی بهعمل خواهد امد .
شعبه  13شورای حل اختالف بابل
آگهی فقدان س��ند مالکیت -خانم س��یده س��حر بزرگی با ارائه استش��هاد محلی مصدق طی درخواس��ت شماره
 139821710004034461مورخ  1398/7/30تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
تحت پالک  3فرعی از  1550اصلی بشماره سریال  999283بخش دو غرب حوزه ثبتی شهرستان بابل که در دفتر
جلد  239صفحه  178ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده  120اصالحی آئین
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باش��ند ظرف  10روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره
ثبت محل ارائه و رسید دریافت نماین چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارئه نگردد و یا در صورت اعتراص
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک
خواهد نمود.م الف 98/100/10332
شهرام خسروی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک بابل
بر گ اجرائیه محکوم له  :نام و نام خانوادگی :صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال با مدیریت عاملی محمدتقی
شهیری طبرستانی با وکالت سیده فاطمه موسوی  -نشانی  :بابل -بندپی شرقی گلوگاه ک دانش ک شهید ذبیح زاده
دفتر وکالتمحکوم علیه  :نام و نام خانوادگی -1 :محمدرضا آقابزرگ -2رضا آقابزرگ  -3حسن آقابزرگ -نشانی :
 -1مجهول المکان  -2کمربندی شرقی نبش گلستان  25نرسیده به میدان اول حمزه کال نانوایی رضایی  -3مجهول
المکانبه موجب رای شماره  433در تاریخ  98/4/31شعبه  1شورای حل اختالف بابل و محکوم علیه محکوم است
به پرداخت تضامنی  61/680/000ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت  851/000ریال هزینه دادرس��ی و خسارت
تاخیرتادیه از تاریخ  98/2/3لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
شعبه  1شورای حل اختالف بابل
بر گ اجرائیه محکوم له  :نام و نام خانوادگی :صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال با مدیریت عاملی محمدتقی
شهیری طبرستانی با وکالت سیده فاطمه موسوی  -نشانی  :بابل -بندپی شرقی گلوگاه ک دانش ک شهید ذبیح زاده
دفتر وکالتمحکوم علیه  :نام و نام خانوادگی -1 :محمدرضا آقابزرگ -2حسن آقابزرگ  -3رضا آقابزرگ -نشانی :
 -1مجهول المکان  -2کمربندی شرقی نبش گلستان  25نرسیده به میدان اول حمزه کال نانوایی رضایی  -3مجهول

س��ازمان دی��ده بان حقوق بش��ر از تش��دید
س��رکوب ه��ا و اقداماتی که ب��ا هدف خفه
ک��ردن مخالفان و منتقدان در عربس��تان به
وی��ژه در دوره محمد بن س��لمان انجام می
شود به ش��دت انتقاد کرد .به گزارش مهر به
نقل از النشره ،سازمان دیده بان حقوق بشر از
تشدید سرکوب ها و اقداماتی که با هدف خفه
کردن مخالفان و منتقدان در عربستان انجام
می شود به ش��دت انتقاد کرد .سازمان دیده
بان حقوق بش��ر اعالم کرد :تشدید سرکوب
در دوره محم��د بن س��لمان به اصالحات در
عربستان ضربه می زند .اقدامات سرکوبگرانه
و موارد فراوان نقض حقوق بش��ر وجود دارد.
مقامات س��عودی بس��یاری از روشنفکران و
متفکران و فعاالن بارز اصالحات در عربستان
را در دوره محمد بن سلمان به بند کشیده اند.
اگر عربستان به دنبال اصالحات واقعی است
نباید فعاالن برجس��ته را در بند کشد و رفتار
بدی با آنها داشته باشد.
عراق و حشد الشعبی با توطئه
خارجی مواجه هستند

دبیرکل عصائ��ب اهل الحق ع��راق در یک
گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که این کشور
و گروه حشد شعبی در معرض توطئه خارجی
قرار گرفته اند .به گزارش مهر ،قیس الخزعلی
در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت :عراق
و حشد ش��عبی از سوی  ۳طرف مورد تهاجم
قرار گرفته است و هدف از آن جنگ داخلی در
این کشور است .وی با بیان این مطلب افزود:
ما اطالعات مهم��ی درخصوص توطئه علیه
عراق داریم و طرف اس��رائیلی در این زمینه از
آمریکا و طرف اماراتی از سعودی نیز خطرناک
تر است .این توطئه با پول امارات اجرایی می
شود .قیس الخزعلی خاطرنشان کرد :اسرائیل
در ش��مال عراق پای��گاه دارد و صحبت تنها
درباره اربیل نیست بلکه در سلیمانیه نیز پایگاه
اس��رائیلی ها وجود دارد .همچنین در فرودگاه
بغداد نیز س��ازمان موس��اد و سیا دارای پایگاه
مشترک هستند .دبیرکل عصائب اهل الحق
در ادامه گفت :توطئه ضد عراق به طور اساسی
توسط مزدوران محلی عراق انجام می شود و
طرف بعثی در این زمینه فعال است چرا که در
حوادث اخیر عراق ما شاهد بودیم پرچم سابق
عراق در بعضی نقاط به اهتزاز درآمده است.

المکانبه موجب رای شماره  428در تاریخ  98/4/31شعبه  1شورای حل اختالف بابل و محکوم علیه محکوم است
به پرداخت تضامنی  45/237/000ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت  645/463ریال هزینه دادرس��ی و خسارت
تاخیرتادیه از زمان طرح دادخواست  98/2/3لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
شعبه  1شورای حل اختالف بابل
بر گ اجرائیه محکوم له  :نام و نام خانوادگی :صندوق قرض الحس��نه توس��عه عصر ش��مال با مدیریت عاملی
محمدتقی شهیری طبرستانی با وکالت سیده فاطمه موسوی  -نشانی  :بابل -بندپی شرقی گلوگاه ک دانش ک شهید
ذبیح زاده دفتر وکالت
محکوم علیه  :نام و نام خانوادگی -1 :محمدرضا آقابزرگ -2حسن آقابزرگ  -3رضا آقابزرگ -نشانی  -1 :مجهول
المکان  -2کمربندی شرقی نبش گلستان  25نرسیده به میدان اول حمزه کال نانوایی رضایی  -3مجهول المکان
به موجب رای ش��ماره  428در تاریخ  98/4/31ش��عبه  1شورای حل اختالف بابل و محکوم علیه محکوم است به
پرداخت تضامنی  45/237/000ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت  645/463ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت
تاخیرتادیه از زمان طرح دادخواست  98/1/31لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
شعبه  1شورای حل اختالف بابل
گواهی حصروراثت -علی محمدیان امیری بشناسنامه شماره  4568به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی
شناسنامه ورثه درخواستی  4/869/98تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه آقاسیان
امیری بشناسنامه شماره  4107در تاریخ  98/7/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به -1علی محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش  4568نسبت فرزند پسر متوفی  -2احمد
محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش  57نسبت فرزند پسر متوفی  -3عذرا محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش
ش  4869نس��بت فرزند دختر متوفی  -4مریم محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش  4569نس��بت فرزند دختر
متوفی  -5شهربانو محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش  4956نسبت فرزند دختر متوفی  -6کبری محمدیان
امیری فرزند محمدباقر ش ش  103نسبت فرزند دختر متوفی  -7فرشته محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش
 8437نسبت فرزند دختر متوفی  -8مهجبین محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش  84نسبت فرزند دختر متوفی
 -9فوزی��ه محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش  113نس��بت فرزند دختر متوفی  -10مرضیه محمدیان امیری
فرزند محمدباقر ش ش  6167نسبت فرزند دختر متوفی  -11راضیه محمدیان امیری فرزند محمدباقر ش ش 201
نس��بت فرزند دختر متوفی پس از تش��ریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی 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 در تاریخ  -در وقت فوق العاده شعبه  14شورای حل اختالف شهرستان بابل بتصدی
امضا کننده زیر تش��کیل و پس از مالحظه پرونده کارگواهی می نماید که ورثه درگذش��ته منحصر به اش��خاص
یادشده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه برتر که
تعلق می گیرد.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شعبه  14شورای حل اختالف بابل -خیری زاده
دادنامه -کالسه پرونده -5/237/98 :شماره دادنامه 98/6/28/680 :خواهان :رسول احمدکالیی بادرس بابل ج شهید
صالحی روستای کالگر محله پشت سورتینگ مسعود عباسی – خوانده :ابرایم پورحداد بادرس مجهول المکان-
خواسته :مطالبه وجه رای قاضی شورا -در خصوص دادخواست رسول احمدکالیی ف جمعلی به طرفیت ابراهیم
پورحداد بخواسته مطالبه وجه شورا با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه طرفین خواهان دعوی با توجه به
ابالغ اخطاریه در جلسه شورا حاضر نشده و شورا بدون اخذ توضیح از طرفین قادر نیست نسبت به ماهیت دعوی
اظهار نظر نماید فلذا ش��ورا در راس��تای ماده  95از ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست را صادر و اعالم می نماید قرار
صادره حضوری و ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه  5شورای حل اختالف بابل -کمال الدین قاسمی
آگهی مزایده -دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی بکالس��ه  941397له ش��رکت تعاونی
روستایی پل انصاری علیه  -1عذرا شاکری  -2صغری کاوسی  -3زهرا کاوسی  -4زری کاوسی  -5محمد کاوسی
 -6مهدی کاوس��ی  -7س��ارا کاوسی  -8رضا کاوس��ی جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی آپارتمان با
سند مالکیت ششدانگ طبقه دوم با مساحت  60/15متر واقع در بابل خ مدرس خ استقالل جنب پاساژ سفید متعلق
به محکوم علیه سیدرضا کاوسی را از طریق مزایده در تاریخ  98/9/4روز دوشنبه ساعت  11صبح در محل دفتر
اجرای احکام مدنی دادگس��تری بابل بفروش برس��اند مزایده از قیمت پایه به مبلغ  2100000000ریال آغاز و به
باالترین قیمت پیش��نهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر
ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد
شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار می باشد متقاضیان می توانند تا  5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا
از مال مورد مزایده بازدید نمایند با عنایت به میزان محکوم به  474581803ریال خریدار فقط به میزان مذکور در
مال به صورت مشاع برنده خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل -حبیب پور

