اخبار
ادامه درگيريهاي شديد
در البوکمال

منابع ســوري از ادامــه درگيريهاي
شــديد ارتــش و نيروهــاي همپيمان
با تروريســتهاي داعشــي در محور
البوکمال و شکســت جبهه تروريستي
النصره در حومه شمالي حماه خبر دادند.
به گزارش خبرنگار تسنيم  ،ارتش سوريه
و همپيمانــان آن همچنان به عمليات
نظاميخــود در چنديــن محور شــهر
البوکمال ادامــه ميدهند به طوري که
درگيريهاي شديدي در شرق و غرب
اين شــهر در جريان است در حالي که
يگانهاي ديگري از ارتش و همپيمانان
از سمت شهر الميادين به سوي البوکمال
در حال پيشروي هستند.
سفير آلمان :بايد کنگره آمريکا را
درباره مزاياي برجام متقاعد کنيم

ســفير آلمــان در
تهــران با اشــاره
بــه افزايــش
۲۰درصدي حجم
مبــادالت ايران و
آلمان گفت :بايد کنگره آمريکا را نسبت
به مزاياي توافق هســتهاي قانع کنيم.
ميشائيل کلور ــ برشتولد ،سفير آلمان
در تهــران به حجم مبــادالت تجاري
تهران و برلين اشاره کرد و گفت :امسال
حجم مبادالت تجاري ايران و آلمان به
بيش از سه ميليارد يورو خواهد رسيد که
نرخ رشد ساالنهاي بيشتر از  20درصد را
نشان ميدهد.وي در خصوص واکنش و
اقدامات اروپا در قبال عدم تأييد پايبندي
ايران به برجام توسط دولت فعلي آمريکا
به تسنيم گفت :سران سه کشور اروپايي
( E3فرانســه ،انگلســتان و آلمان) در
خصوص تصميم رئيس جمهور آمريکا
ترامپ ،مبني بر عدم تأييد پايبندي ايران
به برجام ،بهصورت مشــترک اعالميه
صريح و شــفافي صــادر نمودند .آنان
دولت آمريکا و کنگره آمريکا را تشويق
کردهاند که پيش از برداشتن قدمهايي
که ميتواند باعث تضعيف برجام شود،
پيامد تصميماتشان را در ارتباط با امنيت
آمريکا و متحدانش بررسي کنند .وزيران
خارجه  28کشــور عضــو اتحاديه اروپا
نيــز بهاتفاق آرا در بيانيــهاي از اياالت
متحده خواســتهاند تا به تعهدات خود
در قبال برجام پايبنــد بماند و پيش از
هر اقداميپيامدهاي امنيتي آن را براي
آمريکا ،شــرکاي خــود و منطقه مورد
بررسي قرار دهد.

يمن در آستانه يک فاجعه بزرگ قرار دارد

سعوديها  ۱۵هزار جنايت در يمن مرتکب شدهاند

يک عضــو کميته ملي مستندســازي
جنايتهــاي اشــغالگران تأکيــد کرد
تماميکمکهــاي پزشــکي و دارويي
بينالمللي قطع شــده است و يمن در
برابر يک فاجعه بــزرگ قرار دارد.دکتر
«يوسف مجمل الحاضري» عضو کميته
ملي مستندسازي جنايتهاي اشغالگران
و هماهنگي تالشها براي امدادرساني
در يمــن تأکيد کرد که يمــن بهدليل
تشــديد محاصره از ســوي سعوديها
در برابر يک بحــران جدي قرار گرفته
اســت و در اين خصــوص توضيح داد:
اشغالگران سعودي ،آمريکايي ،اماراتي
از ابتــداي جنگ عليه يمــن يعني در
حدود يکهزار روز اســت که کشــور
را محاصره کردهانــد ،بهدليل عمليات
نظاميبسياري از گذرگاههاي مرزي از
جمله گذرگاههايي که در منطقه جيزان
با عربستان داريم بسته شدند .همچنين
بهدليل بسته شدن آسمان يمن از سوي
آمريکا و عربســتان فرودگاههاي کشور
از جمله فــرودگاه بين المللي صنعا نيز
بســته شــدند و تنها فرودگاه عدن که
در اشــغال نيروهاي متجاوز اســت باز
مانده اســت.وي به تسنيم گفت :پيش
از اين بنــدر الحديده تنهــا گذرگاهي
بود که برخي کاالهاي اساســي از آن
وارد کشور ميشــد ،کاالهايي که قرار
بود وارد يمن شــوند ابتــدا بايد به بندر
جيبوتــي که در کنتــرل آمريکاييها و
صهيونيســتها اســت ميرفتند تا در
آنجا بهدقت بازرســي شده و پس از آن

به بندر الحديده ارسال شوند .بر اساس
گفته اشــغالگران هدفشان از اين اقدام
جلوگيري از ورود سالح بهواسطه ايران
و حزباهلل به يمــن بود در صورتي که
اين ســخنان حقيقت نــدارد و مقامات
جمهوري اســاميايران و سيد حسن
نصراهلل بارها در سخنانشان تأکيد کردند
که ارسال ســاح به يمن صحت ندارد
و عنوان شــدن اين گونه اتهامات تنها
جنبه تبليغاتــي و رواني دارد.الحاضري
همچنين گفت :پيش از شليک موشک
به رياض تمــام فرودگاهها و مرزهاي
زميني و بندرگاهها بهغير از بندر الحديده
که کاالها با سختگيريهاي بسيار زياد

و تنها بهواسطه چند بازرگان مشخص
وارد آن ميشدند ،بسته شده بودند .نفت
و مشــتقات نفتي نيز در اســتان مأرب
و شــبوه در کنترل نيروهاي اشــغالگر
است .پس از پاســخ موشکي ارتش و
کميتههاي مردمييمن به شــليک دو
ميليون موشــک از سوي اشغالگران به
جاي جاي کشــور ،و شليک موشک به
بخش نظاميفرودگاه ملک خالد رياض،
ســعوديها محاصره را شــديدتر کرده
بهطور کامل بندر الحديده را نيز بستند
و از ورود خوراک و دارو و فرآوردههاي
نفتي به يمن جلوگيــري ميکنند.اين
فعال يمني با تأکيد بر اين مســئله که

نيروهاي يمني هرگــز غيرنظاميان را
هدف حمله قرار نميدهند توضيح داد:
اين درحالي اســت که نيروهاي ما تنها
بخــش نظاميفرودگاه ملــک خالد را
هدف قرار دادند ،ما بخش غيرنظاميرا
هدف قــرار نداديم زيرا جنگ ما جنگي
اخالقمدار و ديني است و مساجد ،منازل
مردم ،زيرساختهاي مرتبط با معيشت
مردم و بازارها را هدف قرار نميدهيم،
درحالي که سعوديها همه را هدف قرار
ميدهند و تاکنون مرتکب بيش از 15
هزار جنايت شدهاند.او با تأکيد بر شرايط
بحراني يمن خاطرنشان کرد :وضعيت
يمن بسيار فاجعهبار شده است و قيمت

کاالها بهشــدت باال رفته است ،اين در
حالي است که بهدليل منتقل شدن بانک
مرکزي از صنعا پايتخت به شهر جنوبي
عدن که در اشــغال دشمن است از 14
ماه گذشته تا به امروز حقوق کارمندان
دولت پرداخت نشده است .سازمان ملل
بهدروغ وعده داده بــود که بر پرداخت
حقوق تمــام کارکنان دولــت نظارت
خواهد کرد در حالي که مشاهده ميکنيم
حقوقها  14ماه پياپي است که پرداخت
نميشود .زماني که بانکمرکزي در صنعا
بود حقوق کارمندان سراسر کشور حتي
مناطقي که مربوط به منصورهادي بود
نيز بهطور مرتب پرداخت ميشــد.اين
کارشــناس يمني در پايان هشدار داد:
برخي ســازمانهاي بين المللي براي
مبارزه با وبا همــکاري محدودي با ما
داشتند اما با بسته شدن کامل فرودگاه
صنعا ،از ورود هيئتهاي ســازمانهاي
بين المللــي همچون ســازمان ملل،
صليب ســرخ ،يونيسف ،پزشکان بدون
مرز ،سازمان جهاني بهداشت و بسياري
ســازمانهاي ديگر ،به صنعا جلوگيري
ميشــود .کمکهاي پزشکي و دارويي
بهطور کامل متوقف شدهاند و ما در برابر
يک فاجعه بــزرگ قرار گرفتهايم .حتي
پيــش از اينکه از رســيدن کمکهاي
بين المللي براي مبارزه با وبا جلوگيري
به عمل آيد با بحــران روبهرو بوديم و
بهطــور حتم امروز با قطع شــدن تمام
کمکهــاي در برابر يک بحران واقعي
قرار گرفتهايم.

نخستوزيرترکيه:

تسليح کردهاي سوريه ادامه يابد ،اتحاد ما با آمريکا متوقف ميشود

نخســت وزير ترکيه در اظهاراتــي اعالم کرد:
اتحاد با آمريکا درصورت ادامه ارســال ســاح
پيد» ( ُکردهاي
براي گروهک تروريســتي « 
تحت حمايت واشــنگتن) ادامه نخواهد يافت .به
گزارش مهر به نقل از آناتولي« ،بنعلي ايلدريم»
نخست وزير ترکيه امروز در سخناني در نشست
هفتگي حزب حاکم عدالت و توســعه اين کشور
در آنکارا درباره سفر اخير خود به واشنگتن اعالم
کرد :مذاکرات مثبتي در آمريکا داشتيم .وي ادامه
داد :از ما درباره ســرکرده فرقه تروريستي «فتو»
(وابسته به فتح اهلل گولن) دليل و مدرک خواستند
که ارائه کرديم؛ اما وقتي آنها القاعده را مســئول

مفقودی برگ سبز و سند کمپانی و کارت خودرو سواری پراید
برگ ســبز خودرو ســواری پراید صبا جــی تی ایکس آی مدل 1373 :شــماره
 S1412273503550و شماره پالک
موتور 0074083 :وشماره شاسی:
 868س  28ایران  62بنام خانم سیده سمانه شجاعی لنگری مفقود گردیده و
ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
مفقودی برگ سبز خودرو و سند کمپانی
برگ ســبز و سند کمپانی خودرو هیوندای تیپ سانتافه  2400به رنگ مشکی
روغنی مدل  2017با شــماره شاسی  KMHSU81BDHU716735و شماره
موتور  076G4KJGA855به نام مجتبی قربانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
 13/141م الف
آگهــی موضوع ماده 3قانــون و ماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شادگان
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل محرزگردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
وپس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست
خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
ناحیه  1شادگان بخش پنج خرمشهر
 -1قســمتی از پالک  -3اصلــی آقای علیرضا البوخنفر فرزند خیراله بشــماره
شناســنامه  24178صادره از شــادگان ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت
 219/75مترمربــع – بموجــب رأی شــماره 139660317002001655
خریداری از مالک رسمی ورثه محمد شفیع و عبدالحسین کاظمی و محمد ناصری
 -2پــاک  267فرعــی از -3اصلی آقــای صادق رابحی فرزند جمعه بشــماره
شناســنامه  2676صــادره از آبادان ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت
 248/62متــر مربــع – بموجــب رأی شــماره 139660317002001697
خریداری از مالک رسمی ورثه محمد شفیع و عبدالحسین کاظمی و محمد ناصری
ناحیه  2شادگان بخش پنج خرمشهر
 -3قســمتی از پــاک  -4اصلــی خانم فاطمه عســاکره فرزند عیالن بشــماره
شناســنامه  5916صادره از ماهشــهر ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت
 164/01مترمربــع – بموجــب رأی شــماره 139660317002001656
خریداری از مالک رسمی خودش (فاطمه عساکره)
 -4پالک  -1101اصلی آقای شــاکر بشــیری فرزند کاظم بشــماره شناسنامه
 1890002712صــادره از شــادگان ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت
 267/11مترمربــع – بموجــب رای شــماره 139660317002001550
خریداری از مالک رسمی عبدالحسن تالوری
ناحیه  3شادگان بخش پنج خرمشهر
 -5پالک  - 240اصلی آقای حمید البوغبیش فرزند عاصی بشــماره شناسنامه
 16621صادره از شــادگان ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 223/16
مترمربع – بموجب رای شماره  139660317002001649خریداری از مالک
رسمی زیبگ عبرتاوی
ناحیه  4شادگان بخش پنج خرمشهر
 -6پالک  -152اصلی آقای عزیز نعیماوی فرزند نیســان بشــماره شناســنامه
 11641صادره از شادگان ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  197/07متر
مربع – بموجــب رای شــماره  139660317002001576خریداری از مالک
رسمی عبدالحمید و شریف و ابراهیم و عبدالمحمد شهرت همگی کاظمی
 -7پالک  –164اصلی خانم امیره عساکره فرزند عبدالحسن بشماره شناسنامه
 6926صادره از شــادگان ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 134/96

حوادث  ۱۱ســپتامبر اعالم کردند ،کسي از آنها
سند و مدرک نخواست .اين رفتار برازنده دوستي
ترکيه و آمريکا نيست.
نخســت وزير ترکيه در ادامه افزود :رابطه آمريکا
پيد» ( ُکردهاي تحت
با گروهک تروريستي « 
حمايت آمريکا) مــا را ناراحت ميکند .آنها براي
اين گروه ترويســتي ســاح و مهمات ارســال
ميکنند و اگــر ادامه پيدا کند ،اتحاد ما با آمريکا
ادامه نخواهد يافت .وي تصريح کرد :اين مسأله
را به معــاون دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا
نيز ابالغ کردم .در مورد مســئله عراق و آزادي
شهروندانمان که در بازداشت هستند نيز ديدار و

رايزني کرديم .خواهان گسترش روابط خوب مان با
آمريکا هستيم .بنعلي ايلدريم اضافه کرد :گروهک
پکک» در
پيد» شــاخه گروه تروريستي « 
«
سوريه با تروريســتهاي داعش همکاري و به
آنها کمک کردند تا با اسلحه خود از شهر الرقه
خارج شوند .حدود  ۵۰کاميون سالحهاي داعش
را از اين شهر بيرون بردند .اين مقام ترکيه افزود:
آمريکا نيز از آنها حمايت ميکند .همواره گفتيم
اين کشور نبايد با گروههاي تروريستي همکاري
کند .شهروندان اصلي الرقه را آواره کردند و گروه
پيد» را اســکان دادند .اين چه
تروريســتي « 
راهبردي است؟

مترمربع – بموجب رای شماره  139360317002007196خریداری از مالک
رسمی عبدالحمید و شریف و ابراهیم و عبدالمحمد شهرت همگی کاظمی
 -8پالک  -172اصلی آقای عبدالعظیم نعیماوی فرزند مریک بشماره شناسنامه
 1318صادره از خرمشــهر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان
بمساحت  239/06مترمربع -بموجب رأی شماره 139660317002001548
خریداری از مالک رســمی عبدالحمید و شریف و ابراهیم و عبدالمحمد شهرت
همگی کاظمی
 -9پالک  -172اصلی آقای مســلم نعیماوی فرزند مریک بشــماره شناسنامه
 1318صادره از شــادگان سه مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت
 239/06مترمربــع – بموجــب رأی شــماره 139660317002001549
خریداری از مالک رســمی عبدالحمید و شریف و ابراهیم و عبدالمحمد شهرت
همگی کاظمی
ناحیه 7شادگان بخش پنج خرمشهر
 -10قســمتی از پالک -96اصلی خانم شــریفه مطرودی فرزند دهیر بشماره
شناســنامه  25767صادره از شــادگان ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت
 110/86متــر مربــع -بموجــب رای شــماره 139660317002001555
خریداری از مالک رسمی تبین جنامی
تاریخ انتشار نوبت اول96/08/09:
تارخ انتشار نوبت دوم96/08/24:
علیرضا آل خمیس –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان
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اخبار
مغرب راه خود را
از عربستان جدا کرد

سفر پادشــاه مغرب به دوحه که به معني
شکستن حصار و تحريم عليه قطر است
نشــان ميدهد اين کشــور در صدد جدا
کردن راه خود از عربستان سعودي است.
به گزارش تســنيم به نقل از روزنامه راي
اليوم ،مغــرب در حال تصميم گيريهاي
سياســي است که برخالف ساير کشورها
از مســتقل بودن مواضع آن از عربستان
سعودي حکايت دارد ،زيرا «محمد ششم»
پادشاه اين کشور با سفر به دوحه حصار و
تحريم عليه قطر را شکست.
باسيل :منتظر بازگشت حريري هستيم

وزير خارجه لبنان اعالم کرد :منتظر بازگشت
سعد حريري هســتيم تا از شرايط ويژه و
اســتثنايي به اوضاع طبيعي بازگرديم .به
گزارش مهر به نقل از النشره ،جبران باسيل
وزير خارجه لبنان در نشست خبري پس از
ديدار با امانوئــل ماکرون اعالم کرد :ما با
ماکرون اوضاع غيرطبيعي و زواياي تبعات
استعفاي سعد حريري از نخست وزيري را
بررسي و تاکيد کرديم که تصميمات لبنان
آزاد است و سياست خارجي و داخلي اش را
با اراده مردمش ترسيم ميکند.
پاسخ کنايه آميز وزارت خارجه
روسيه به نخست وزير انگليس

وزارت خارجه روسيه با طعميکنايه آميز به
اظهارات ضد روسي نخست وزير انگليس
عليه مسکو پاســخ داد .به گزارش مهر به
نقل از اسپوتنيک ،وزارت خارجه روسيه با
انتشار پياميدر حساب رسميتوئيتر خود به
اظهارات «ترزا مي» نخست وزير انگليس
عليه روســيه پاســخ داد .بر اســاس اين
گزارش ،وزارت خارجه روسيه در پاسخ به
اظهارات امروز نخست وزير انگليس عليه
مسکو ،با انتشار پياميتوئيتري در حساب
کاربري رســميتوئيتر خود با لحني کنايه
آميز نوشــت :ما همه ميدانيم شــما چه
ميکنيد .ترزاي عزيز ،اميدواريم روزي شما
هم نوشيدنيهاي (شبه جزيره) کريمه را
امتحانکنيد.

آگهی حصر وراثت
آقای فریدون شــهرت شــفیع پور نام پدر یداله بشناسنامه  24427صادره از
بهبهان درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده
که مادرم مرحوم کفایت شــهرت شکریان  1313-885صادره بهبهان در تاریخ
 73/5/29در بهبهــان اقامتگاه دائمی فــوت ورثه اش عبارتند از  -1فریدون
شفیع پور به ش ش  1340-24427بهبهان (پسر)  -2حمیدرضا شفیع پور به
ش ش  1351-20455بهبهان (پسر)  -3فرخنده شفیع پور به ش ش -45
 1354بهبهان (دختر)  -4ناهید شــفیع پور به ش ش  -5 1345-378سهیال
شفیع پور به ش ش  1347-151بهبهان (دختر)  -6گلک شفیع پور به ش ش
 1336-206بهبهان (دختر)  -7یداله شــفیع پور به ش ش 1313-19552
بهبهان (همسر)
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری
و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
احمد سجادی – قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
بهبهان
برابــر رای شــماره  139660317007004087هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتــی شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی  :آقای وحید
طیبی فرزند محمود بشناســنامه شــماره  2882صادره از بهبهان بشــماره ملی
 1861655886در ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت  120/84مترمربع
مفروز و مجزی شده از پالک  5662اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری
از مالک رسمی حمداله همت محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضی مورد
تقاضــا بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشــند .می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/24 :
 8/475م/الف کاظمی – رئیس ثبت بهبهان

آگهــی مزایــده اول محکوم له  :خانــم طیبه دهداری نژاد محکــوم علیه  :آقای
عبادله معبد به موجب پرونده  960752اجرایی محکوم علیه محکوم اســت به
پراخــت محکوم به در حق محکوم له  ،با عنایت به توقف یک دســتگاه خودروی
پراید سایبا  141رنگ کرم بژ مدا  1384به شماره موتور  0131661و شماره
شاسی  1482284130872و شماره انتظامی  24ایران  385س  89که توسط
کارشــناس بازدید و به مبلغ چهارمیلیون تومان ارزش گذاری شــده اســت که
مصون از اعتراض طرفین مانده اســت لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم لها
و با عنایت به مرتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد
 118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه
شخصی مایل به خرید باشد در مورخ  96/9/18ساعت  9صبح الی  11ظهر در
مزایــده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگســتری بهبهان که با حضور نماینده
محترم دادستان به مرحله اجرا گذاشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت
ارزیابی شروع و کسی که باالترین قیمت را پشنهاد نماید برنده مزایده می باشد
برنــده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان ســپرده به حســاب
ســپرده دادگســتری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یکمه پرداخت
نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد
شــد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال ،مالیات و مستغالت و هزینه درج
در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل
به شرکت در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه
اجــرای احکام حقوقی دادگســتری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کســب
نمایند.مهدی نوریان – مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان
نشــانی :استان خوزستان – شهرستان بهبهان – بلوار بوعلی –شهرک صنعتی –
جنب سازمان تامین اجتماعی

آگهی حصر وراثت آقای/بانو فریدون شهرت شفیع پور نام پدر یداله بشناسنامه
 24427صــادره از بهبهان درخواســتی بخواســته صدور گواهــی حصروراثت
تقدیم و توضیح داده که برادرم مرحوم حمیدرضا شهرت شفیع پور بشناسنامه
 1351-20455صادره بهبهان در تاریخ  79/2/28در بهبهان اقامتگاه دائمی
خود فوت ورثه اش عبارتنداز  -1یداله شفیع پور به ش ش 1313-19552
صادره از بهبهان (پدر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری
و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
احمد سجادی – قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

آگهی
نظــر به اینکه خواهان بنــام آقای جعفر زاهدی فرزند محمد باقر دادخواســتی
بطرفیت آقای فرزند عبدالحســین به خواســته الزام به انتقال به این شعبه
تقدیم داشــته که به کالسه  553- 96/2در این شعبه ثبت و جهت تاریخ روز
سه شنبه مورخ  96/8/2ساعت  9صبح تعیین وقت گردیده،علیهذا به استناد
ماده  72قانون آدم از نامبرده دعوت میگردد جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ
مذکور در شــعبه  ---حقوقی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان حضور و
دفاعیات و ادله خود را ارئه نماید ،بدیهی اســت در غیر این صورت رای غیابی
صادر خواهد شد.
محمــد خــدری – قاضــی شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف دادگســتری
شهرستان بهبهان

