
ش��دت  با  همزمان 
مقاوم��ت  گرفت��ن 
ناتوانی  و  یمنی ه��ا 
س��عودی در براب��ر 
ی  ت ه��ا عملیا

موش��کی و پهپادی 
یمنی ه��ا، ولیعه��د 
سعودی چند تن از 
رهبران قبائل یمنی 
انص��اراهلل  ن��زد  را 
رضایت  تا  فرستاده 
این جنبش را برای 

تفاهم جلب کند.
»مجتهد« افشاگر معروف عربستانی در صفحه شخصی خود 
در توئیتر از تالش ولیعهد س��عودی برای معامله با انصاراهلل 
یمن خبر داد. او نوش��ت که بن س��لمان چند تن از رهبران 
قبائل یمنی را نزد انصاراهلل یمن فرس��تاده و پیشنهاداتی را 
برای تفاهم و پایان جنگ داده است. فعال توییتری معروف 
به مجتهد فاش کرد که فرودگاه أبها عربس��تان س��عودی به 

دستور مقامات این کشور شب ها تعطیل می شود.
طبق نوشته مجتهد، ولیعهد س��عودی پیشنهاد کرده است 
که انصاراهلل کنترل شمال یمن را در دست بگیرد و در ازای 
آن کاری با بخش جنوبی یمن نداشته باشد. همچنین مانع 
احداث خط لوله نفت عربستان سعودی که از استان الَمَهره 
به سمت دریای عرب می رود نیز نشود. در مقابل نیز انصاراهلل 
یمن با رد تمامی پیش��نهادات بن سلمان از او خواسته است 
تا از تمامی نقاط یمن خارج شده و ده ها میلیارد نیز غرامت 

بپردازد.
افشای تالش ولیعهد سعودی برای تفاهم با انصاراهلل در حالی 
صورت می گیرد که امارات پس از چهار سال حضور در جنگ 
یمن در هفته گذش��ته اعالم کرد که راهبرد جنگ در یمن 
را به راهبرد صلح تغییر می دهد و تعداد نیروهای خود را در 
یمن به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. حتی پایگاه های 
این کشور در استان تعز و غرب یمن نیز به نیروهای سعودی 
و س��ودانی واگذار شده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در 

که  نوشت  گزارش��ی 
س��عودی  عربس��تان 
پ��س از آن که تالش 
از  را  ام��ارات  ک��رد 
تصمیم خود منصرف 
موفق  البت��ه  )و  کند 
نشد( به شدت نا امید 
و دلس��رد شده است. 
از س��وی دیگ��ر یک 
نوش��ت،  عربی  وبگاه 
از خروج  امارات خبر 
خود از یم��ن داد، تا 
تش��کیل  با  هم زمان 
در  ائتالف های��ی 
منطقه علیه ایران، هم از ائتالف سعودی باج گیری کند، هم 
از پیامدهای تنش با ایران در امان بماند.وبگاه خبری الخلیج 
اونالین در مطلبی با عنوان »آیا امارات از یمن عقب نش��ینی 
می کند یا لباس ش��به نظامیان دست پرورده خود در آنجا را 
بر تن می کند« عقب نشینی امارات از یمن را منوط به عملی 

شدن چند شرط دانست.
در این یادداش��ت آمده است: امارات عربی متحده  یک سال 
پس از ش��کایت دولت یمن به ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متح��د که در آن حضور امارات در جزیره س��قطری را اقدام 
غیر نظامی غیر قابل توجیه برشمرد، نیروهای خود را که در 
کنار عربستان سعودی در یمن حضور دارند، بتدریج کاهش 
داده اس��ت. این واقعیت ها باعث می ش��ود که افکار عمومی 
یم��ن به این نتیجه برس��د که امارات عرب��ی متحده قبل از 
اینکه خبر عقب نش��ینی تدریجی نیروهایش از یمن را اعالم 
کند، تسلط خود را بر استان هایی که ثروت های طبیعی یمن 
در آنجا متمرکز شده است، تقویت کرده است. وقتی هم که 
ام��ارات )دو روز پیش( از  تجهیز و آموزش بیش از هش��تاد 
هزار شبه نظامی غیروابسته به دولت منصور هادی خبر داد 
هرج و مرج در مناطق اس��تقرار آنها از س��قطری و س��پس 
شبوه آغاز شد. روز پنجشنبه یازدهم ژوئیه نیروهای سعودی 
برخی بنادر و س��واحل را تحویل گرفتند در حالی که ریاض 
به دولت منصور هادی هم دس��تور داد ادوات نظامی ش��به 

نظامیان طرفدار ابوظبی در سقطری را تحویل بگیرد.
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حريمناب
ت��و ام��ی��ر ال��ع��م��رای��ی 
الغربایی  غ��ری��ب  ت��و 
ت��و ب��ه ه��ر درد دوا یی 
الضعفای��ی  معی��ن  ت��و 

عمری��ه امام رضا بد جوری پابس��ت توام
اگ��ه الیق بدون��ی  تا به ابد مس��ت توام 

در دوعالم هیچ کسی مثل تو پیدا نمیشه
هیچ کس��ی مثل رضا ضامن آهو نمیشه

آقام��ون ام��ام رض��ا ب��رات کرب��ال میده
آقامون کن��ج حرم مریضا رو ش��فا میده

حرم ام��ام رضا حریم ناب و با صفاس��ت
آقام��ون امام رضا  امام مهربونی هاس��ت

ح��رم امام رض��ا  کعبه و حج فقراس��ت
همه عال��م  بدونید اقام امیر عاشقاس��ت

زائرام��ام رض��ا زائر مش��هد الرضا س��ت
و مناس��ت زائ��ر مک��ه  زائرام��ام رض��ا 

قربون��ت ب��رم آقا ک��ه گنبد ط��ال داری
 توی قلب بچه شیعه آقا جون تو جا داری

هر چه از خوبیت بگم امام رضا بازم کمه
هم��ه عال��م بدونی��د آق��ام امی��ر عالمه

دعا کن امام رض��ا )ع( بحق کبریایی ات
اقامون مهدی)ع( بیاد قربون اون آقایی ات

دم به دم»سیرنگ« به هربرزن بگو امام رضا
ای که جان ها به فدای لطف  تو امام رضا

سیرنگاحمدزاده

امامرضاعلیهالسالم:
هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در روز 

قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

اصفهانیزد رشت قم مشهد تهران 
°۴1°۴1°۴۳°۲۴°۴۳°۴1 °۲8°۲6°۲۳°۲1°۳۲°۲۲

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم مریم فارقى فرزند حســین  به شــماره ملى 0055335861  باســتناد شــهادتنامه 
وگواهى فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره 98/4/240 تقدیم این شورا 
نموده و چنین اشــعار داشته است که شادروان محمد عالقه بندى  فرزند حسن به شماره ملى 
0050062311 در تاریــخ 1398/04/03 در اقامتــگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه حین 
الفوت وى عبارتند از :1.  مریم فارقى فرزند حســین به شــماره ملى 0055335861  متولد 
1352/4/15 صادره از تهران(همسر متوفى) 2. نصرت آقا محمدعلى کرمانى فرزند قاسم به 
شــماره ملى 0038116510  متولد 1312/08/22 صادره از تهران(مادر متوفى) 3. یاسمن 
عالقــه بندى فرزند محمد به شــماره ملى 0440654173  متولــد 1376/03/31 صادره از 
شــمیران(دختر متوفــى) 4. یگانه عالقه بندى فرزند محمد به شــماره ملــى 0251218104  
متولــد 1388/06/14 صــادره از تهران(دختــر متوفى).اینک با انجام تشــریفات قانونى در 
خواســت مزبــور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یــا وصیت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهى صادر خواهد شد.6179
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى تحدید حدود حوزه ثبتى شهرستان گلوگاه
پیــرو آگهــى نوبتــى قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و ســاختمان هــاى فاقد 
سندرســمى و به اســتناد تبصره ذیل مــاده 13 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون اخیرالذکر 
تحدید حدود امالك مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ هاى مقرر در محل وقوع ملک به شــرح 

ذیل به عمل خواهدآمد.
امالك متقاضیان واقع در لمراسک و تیرتاش پالك اصلى 1 بخش 19

2714 فرعى ســیده قاسم حسینى ف سیدکاظم نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین مزروعى به مســاحت 7700 مترمربع خریدارى مع الواســطه از سید مهدى رسولى 

لمراسکى مالک رسمى
امالك متقاضیان واقع در تیله نو، سراج محله و نصرت آباد پالك اصلى 2 بخش 19

1573 فرعى حســین شــاهانى ف عین اله نسبت به شــش دانگ عرصه و اعیان یک باب 
ســاختمان به مســاحت 622/19 مترمربع خریدراى مع الواســطه از زبده دوستدار تیله نوئى 
مالک رســمى *** 1574 فرعى زینب خاتون حســنى تیله نوئى ف آقاجان نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 116607/86 مترمربع خریدارى مع الواســطه از اصغر 

ملک محمودى مالک رسمى.
تاریخ تحدید حدود (بازدید محل) : روز شنبه صبح مورخ 98/05/12 

لذا ازمتقاضیان و مالکین امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت مى شــود در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند.بدیهى اســت در صــورت عدم حضور متقاضى 
و نماینــده قانونــى آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشــده از طرف 
مجاوریــن تحدید خواهد شــد .معترضیــن مى توانند به اســتناد ماده 20 قانــون ثبت و مواد 
74 و 86 آییــن نامــه قانون ثبــت ظرف مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
بــه واحد ثبتى مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه مرجع قضائى نمایند در غیــر این صورت با 
ارائه گواهى عدم تقدیم دادخواســت توســط متقاضى یا نماینده قانونــى وى و بدون توجه به 
اعتــراض واصله عملیات ثبتى با رعایت مقررات ادامه مى یابد.تاریخ انتشــار:98/4/22 .م/

الف98/10/8025
قدیر یوسفى نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصوص پرونده 980237 ارجاعى له گلنار کتابى علیه محمدعلى ملکى گلســتانى مبنى 
بــر مطالبــه وجه به ملک محکوم علیه واقع در بابلســر -بهنمیر روســتاى دارابدین نبش کوچه 
عصمــت 5 هــم چنین زمین هاى مقابل موسســه آمــوزش عالى عالمه امینــى بهنمیر عزیمت و 
ضمن بازدید و تطبیق نقشــه ابرازى با طبیعت ، اندازه گیرى هاى الزم به شــرح ذیل مى باشد.
الف)قطعه زمین تفکیک شــماره 5 مندرج در نقشــه به مساحت 320 مترمربع با حدود اربعه و 
مشــخصات شــماال به طول 19,70 مترمربع به کوچه بن بســت 6 مترى ، شرقا به طول 21,20 
متر به خیابان جنوبا به طول 12,30 متر به قطعه زمین تفکیک شماره 11 غربا به طول 20 متر 
به قطعه زمین تفکیکى شــماره 6 مى باشــد . ارزش ملک مذکور که تاکنون براى آن سند ثبتى 
مجزى صادر نشده و فاقد هرگونه مستحدثات و تاسیسات مى باشد در شرایط حاضر مجموعا به 
مبلغ 1,600,000,000 ریال تعیین و اعالم نظر مى گردد .ب) قطعه زمین تفکیکى شــماره 15 
مندرج در نقشه به مساحت 248,90 مترمربع که در انتهاى ضلع شرقى کوچه بن بست جانمایى 
شده داراى حدود و مشخصات شماال به طول 12,50 متر به قطعه زمین تفکیک شماره 9 شرقا 
بــه طول 20  متر به قطعه زمین شــماره 14 جنوبا به طــول 11,50 متر و 2,12 متر به کوچه 6 
متــرى و غربــا به طــول 18,50 متر به کوچه 6 مترى مى باشــد.ارزش ملک مذکــور که تاکنون 
براى آن ســند ثبتى مجزى صادر نگردیده و فاقد هرگونه مســتحدثات و تاسیســات مى باشد 
در شــرایط حاضر مجموعا به مبلغ 995,600,000 ریال تعیین و اعالم مى گردد .ج)قطعه زمین 
تفکیکى به شــماره 18 مندرج در نقشــه به مســاحت 250 مترمربع که در انتهاى ضلع جنوبى 
کوچه 6 مترى بن بست قرار دارد ، داراى حدود و مشخصات شماال به طول 12,50 متر به کوچه 
6 مترى شــرقا بــه طول هاى 12,50 متر و 7,50 متر به قطعــات تفکیک 19و21 جنوبا به طول 
هــاى 10 متــر و 2,50 متر به قطعات تفکیکى 22 و 23 و غربا به طول 20 متر به قطعه تفکیکى 
شماره 17 مى باشد . ارزش این ملک که تاکنون براى آن سند ثبتى مجزى صادر نشده و فاقد 
هرگونه مســتحدثات و تاسیسات مى باشد در شرایط حاضر مجموعا به مبلغ 1,000,000,000 
ریال قیمت پایه ارزیابى گردیده ، مراتب فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى مورد بازدید 
قرار گرفته و در تاریخ 98/5/17 روز پنج شــنبه از ســاعت 9 الى 10 صبح به صورت مزایده 
حضورى در اجراى احکام مدنى بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که باالترین قیمت 
را باتوجــه به نظریه کارشناســى اعالم نمایند برنده مزایده خواهنــد بود.برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین 
مــى تواننــد پنج روز قبل از برگــزارى مزایده به اجــراى احکام مدنى مراجعــه نمایند تا مورد 
مزایده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
مدیر اجرا احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى حصر وراثت
خانــم ســیده خانم رســول تبــار کارى ف ســید بابا به شــرح درخواســتى که به شــماره 
1/980345 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشــته که شــادروان ســید بابا رسول تبار کارى ف ســید حســن ش ش 447 صادره بابلسر 
در تاریخ 83/4/10 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-منصوره رضانژاد قادى کدملى 2061597084 ت ت 1308/4/2 همسر 
متوفى2-ســیده خانــم کدملــى 4989261348 ت ت 31/7/30   3-ســیده بــى بى کدملى 
4989261356 ت ت 31/7/30 هردو رســول تبار کارى ف سیدبابا-دختران متوفى والغیر، 
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصــوص پرونده کالســه 970517 مدنى له ســید زمان بابانژاد علیه ســید عزیزى 
الــه میرمحمدپور مبنى بر مطالبــه وجه ملک محکوم علیه واقع در کمربندى امیرکال مغرى کال 
انتهاى کوچه ســالن ورزشى شهید شمسعلى غالمیان دامدارى برادران میرمحمدپور توقیف 
گردید.ملک متعلق به  محکوم علیه در مجاورت 3 دامدارى دیگر متعلق به سید على و سید 
رضا و ســید جواد همگى میرمحمدپور واقع شــده و با دیوارهاى بلوکى و سقف شیروانى از 
جنس ورق هاى موجدار آزبســت ســیمانى با زیرســازى از جنس پروفیل هاى فلزى احداث 
شــده و بــه عنوان محل نگهــدارى دام مورد بهره بردارى قرار دارد .مســاحت تقریبى ملک 
موصوف 150 مترمربع مى باشد و توسط درب ماشین رو و دیوارهاى بلوکى سیمانى محصور 
شــده ، ضمنا ملک موصوف خارج از بافت روســتاى مغریکال قرار دارد و ســند مالکیت ثبتى 
براى آن ارائه نشــده اســت . باتوجه به بررســى هــاى به عمل آمده و در نظــر گرفتن کلیه 
عوامل موثر ارزش ملک تعرفه شده متعلق به خوانده با احتساب اعیانات متعلقه در شرایط 
حاضر مجموعــا به مبلغ 800,000,000 ریال(هشــتصد میلیون ریال) قیمــت پایه ارزیابى 
گردیده ، مراتب فوق توســط کارشــناس رسمى دادگســترى مورد بازدید قرار گرفته و در 
تاریخ 98/5/19 روز  شــنبه از ساعت 9 الى 10 صبح به صورت مزایده حضورى در اجراى 
احکام مدنى بابلســر به فروش خواهد رسید . کسانى که باالترین قیمت را باتوجه به نظریه 
کارشناسى اعالم نمایند برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقدا 
در روز مزایــده و مابقــى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین مى توانند پنج 
روز قبــل از برگزارى مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعــه نمایند تا مورد مزایده به آنان 

ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
مدیر اجرا احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصــوص پرونــده 970852 مدنــى له ســید مجید حســینى عزیزى علیه حســن و 
محمدمهدى فالحى انارمرزى مبنى بر مطالبه وجه ملک حسن فالحى واقع در بابلسر باقرتنگه 
خیابــان ذوالفقــار 27 خیابان گلزار 9 توقیــف گردید . حدود اربعه ملک مــورد تعرفه برابر 
ســند مالکیت به پالك ثبتى شــماره 16 فرعــى از 4 اصلى بخش 12 به مســاحت 116,15 
مترمربــع بــا اعیانى احداثى کف کرســى دار به مســاحت تقریبى 90 مترمربع به نام حســن 
فالحى انارمرزى فرزند حیدر با شــماره چاپى 064904 با حدود اربعه ذیل محدود مى باشد 
. باتوجه به رویت از محل مســتحدثات ابرازى از پالك ثبتى فوق االشــاره تمامى شش دانگ 
یــک واحد عرصــه و اعیانى واقع در همکف(کف کرســى دار)داراى دو طــرف کوچه در ضلع 
غرب و شــمال با وضعیت موجود ساختمان و بازار و ملحوظ نمودن کلیه مشخصات و موقعیت 
جغرافیایى و دارا بودن امتیاز آب و برق و گاز ارزش شش دانگ به مبلغ 1,500,000,000 
ریــال معادل یکصدو پنجــاه میلیون تومان قیمت پایه ارزیابى گردیده ، مراتب فوق توســط 
کارشناس رســمى دادگسترى مورد بازدید قرار گرفته و در تاریخ 98/5/9 روز چهارشنبه 
از ساعت 9 الى 10 صبح به صورت مزایده حضورى در اجراى احکام مدنى بابلسر به فروش 
خواهد رســید . کسانى که باالترین قیمت را باتوجه به نظریه کارشناسى اعالم نمایند برنده 
مزایــده خواهند بود.برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده و مابقى مبلغ 
را حداکثــر ظــرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزایده 
به اجراى احکام مدنى مراجعه نمایند تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
مدیر اجرا احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى حصر وراثت
آقاى ســید على میرقاســم پــور احمدکالئى ف میرآقاجان به شــرح درخواســتى که به 
شماره 1/980361 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان میرآقاجان میرقاســم پور احمدکالئى ف ســید مهدى ش ش 
4988597393 صادره بابلســر در تاریخ 96/10/11 در شهرستان بابلسر بدرود زندگى 
گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- سید صادق کدملى 4988604500 
ت ت 39/3/5   2-ســیدعلى کدملى 4988604519 ت ت 41/10/10  3-سید حسین 
کدملى 4988751171 ت ت 1334/1/4   4-سید یوسف کدملى 4988751198  ت ت 
1336/1/6   5-ســیده فاطمه کدملى 4989204255 تت 1327/6/3   7-سیده طوبى 
کدملى 4989254678 ت ت 1331/1/3 همگى میرقاسم پور احمدکالئى ف میرآقاجان-
فرزندان متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
یــک نوبت آگهى مى نمایــد تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامــه اى از متوفى نزد او مى 
باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى حصر وراثت
خانم حلیمه وظیفه شــناس ف جواد به شــرح درخواستى که به شــماره 980207 این 
شــعبه ثبــت گردیده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته که 
شــادروان محســن نیــازى اوریمى ف شــیرمحمد ش ش 112 صــادره قائم شــهر در تاریخ 
98/4/3 در شهرســتان ســیمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-حلیمه وظیفه شناس ش ش 5 همسر متوفى2-محمدمهدى نیازى اوریمى ش 
ش 2150741393  پســر متوفى 3-ماهان نیازى  اوریمى ش ش 2151025896  پســر 
متوفــى 4-صغرا مــرادى اوریمى ش ش 35 مادر متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد 
یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف98/22
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سیمرغ-سعید بابازاده

برگ اخطاریه
ش پ :3/183/98 نام اخطارشونده:حبیب اله باباجانى ف سیف اله محل حضور:شوراى 
حل اختالف سیمرغ شعبه ســوم وقت حضور:98/4/24 ساعت 10 علت حضور:درخصوص 
دعوى شــهربانو قریشــى بر علیه شــما مبنى بر ترك انفاق در دفتر شورا حضور یابید .توجه 
: پــس از دریافــت ایــن ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایى به صــورت الکترونیــک انجام خواهد 
شــد و ابالغ به صورت کاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود بنابراین ضرورى 
اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده ایــن ابالغیه و ابالغیــه هاى آتى از طریق ســامانه ثنا 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه،حســاب کاربرى(شناســه و رمز) دریافت ننموده 
اید،جهــت ثبت نام به یکى از دفاتر خدمات الکترونیک قضایى و در صورت عدم دسترســى 

به نزدیک ترین واحد قضایى مراجعه نمایید.م/الف98/21
شعبه سوم شوراى حل اختالف سیمرغ

آگهى حصر وراثت
خانم ســیده خانم رســول تبار کارى ف ســید بابا به شــرح درخواســتى که به شــماره 
1/980346 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان منصوره رضانژاد قادى ف علیرضا ش ش 2061597084 صادره بابل 
در تاریخ 96/6/11 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1- سیده خانم رسول تبار کارى ف سیدبابا کدملى 2060277078 ت ت 
1338/5/7-دختر متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد 
او مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصــوص پرونــده کالســه 920557 و 920558 اجــراى احــکام مدنــى شــورا له 
محمدمهــدى شــالیکاریان علیــه محمدتقــى عطاپــور مبنــى بر مطالبــه وجه مــال غیرمنقول 
شــخص(مورث محکوم علیه محمدعلى عطاپور) واقع در بابلســر بلوار شریفى،شــریفى19 و 
شــریفى 21 توقیف گردید شــامل یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مســاحت 
627,24 مترمربع به شــماره پالك ثبتى 6484 فرعى از 1 اصلى بخش 12 ثبت بابلســر با 
حدود اربعه شــماال اول به طول 3 متر درب و دیوار اســت به کوچه دوم که به حالت شرقى 
اســت به طول 2,70 متر ســوم به طول 26,60 متر چپرى اســت به متصرفى على میرباقرى 
شــرقا اول به طول 15,20 متر چپرى است به متصرفى محمدجان دوم جنوبى است به طول 
5,60 متر و ســوم به طول 10,90 متر چپرى است به متصرفى موسى حسینى جنوبا به طول 
17,50 متر پى دیوار است به باقى مانده یک اصلى غربا اول به طول 8,80 متر دوم جنوبى 
اســت به طول5,60 متر چپرى اســت به متصرفى صالح متولى ســوم به طول17,10 متر به 
دیــوار متصرفــى باباتبار ،اعیانى موجود در عرصه پالك مورد ارزیابى ، ســاختمان مســکونى 
همکف و کف کرســى دار نوســازى شــده به مســاحت حدود 197 مترمربع با قدمت ساخت 
بیش از ســال که داراى پروانه ســاختمانى از شــهردارى اســت . کف داخلى واحد مفروش 
از موزاییک، دیوارها و ســقف ســفید کارى و رنگ آمیزى شــده،درب ها چوبــى و پنجره ها 
آلومینیومى،ســقف شــیروانى با پوشــش ورق آزبســت  سیمانى ، نماى ســاختمان با پوشش 
اندود ســیمانى و رنگ آمیزى شــده بوده و داراى امتیاز آب و برق و گاز مى باشد.بناى دیگر 
شامل سرویس هاى بهداشتى در گوشه ملک احداث شده ، دورتادور عرصه با دیوا ر بلوك 
ســیمانى محصور شــده و داراى ورودى درب فلزى دو لنگه در ضلع شمال و درب فلزى تک 
لنگــه در ضلع جنوبى مى باشــد و مابقى فضاى عرصه شــامل چند اصلــه درخت بوده و کف 
حیاط به صورت بتنى اســت.مراتب فوق توســط کارشناس رسمى دادگســترى مورد بازدید 
قرار گرفته و ارزش شــش دانگ ملک مورد ارزیابى به شــماره پالك ثبتى 6484 فرعى از 
یک اصلى بخش 12 ثبت بابلســر اعم از عرصه و اعیــان با کلیه امتیازات منصوبه و متعلقه 
مجموعــا به مبلغ 7,200,000,000  ریال قیمت پایــه ارزیابى گردیده و در تاریخ 98/5/9 
روز چهارشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزایده حضورى در اجراى احکام مدنى 
بابلســر به فروش خواهد رسید . کســانى که باالترین قیمت را باتوجه به نظریه کارشناسى 
اعــالم نماینــد برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده بایــد ده درصد مبلغ را نقدا در روز 
مزایــده و مابقــى مبلغ را حداکثر ظرف یک مــاه پرداخت نماید. طالبین مــى توانند پنج روز 
قبــل از برگزارى مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه نمایند تا مورد مزایده به آنان ارائه 
گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.ضمنا  ارزش سهم االرث 
محکوم علیه محمدتقى عطاپور ( احدى از وراث مرحوم محمدتقى عطاپور) از پالك موصوف کال 

به مبلغ 700,000,000 ریال (هفتصدمیلیون ریال) محاسبه مى گردد.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى شورا دادگسترى بابلسر

آگهى مزایده
نظــر بــه ایــن کــه در پرونــده اجرایــى کالســه 970002 شــعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى رامســر مطابق دادنامه شــماره 9109971942101155 و اجرایى صادره شــماره 
9310421942100089 مــورخ 93/6/11 محکــوم علیهــم حکوم اســت در حق محکوم 
له(بانک توســعه تعاون شــعبه تنکابن) ،محکوم له در قبال طلب خــودش مالى را از محکوم 
علیــه احمد حکمت نژاد با پالك ثبتى 775 فرعى از 27 اصلى بخش 5 رامســر به مســاحت 
239 مترمربع واقع در رامســر -لمترکوچه شهید گوهر رســتمى داراى سند مالکیت شش 
دانگ عرصه و اعیان به شــماره چاپى 437105 ثبت گردیده که کارشــناس پس از ارزیابى 
ملــک مــورد تعرفه داراى یک واحد مســکونى دوطبقه بــا زیربنــاى 300 مترمربع و اطراف 
عرصــه آن دیوار بلوکــى با نرده آهنى محصــور گردیده و داراى امتیــازات آب و برق و گاز 
شــهرى و کاربرى مســکونى مى باشــد با موقعیت مکانى ارزش کل عرصه و اعیان را به مبلغ 
4,530,000,000 (چهار میلیارد و پانصدو ســى میلیون )ریال ارزیابى نموده و پس از ابالغ 
نظریــه کارشناســى که مورد اعتــراض قرار نگرفتــه ، دفتر دادگاه ملک مــورد تعرفه را به 
مزایده گذاشــته اســت .تاریخ  مزایده 98/5/13 ساعت 11 الى 12 مى باشد . خریداران 
مــى توانند پنج روز قبــل از تاریخ برگزارى مزایده به دفتر اجراى احکام مدنى شــعبه اول 
حقوقى مراجعه و با مطالعه نظریه کارشناســى از مشــخصات کامل ملک مورد تعرفه اطالعات 
کافى به دســت آورند . در ضمن خریداران باید یک ساعت قبل از شروع مزایده ده درصد 
کل قیمت مشــخص شده کارشــناس را به حساب سپرده دادگســترى رامسر نزد بانک ملى 

مرکزى واریز و فیش واریزى را ضمیمه پرونده نمایند.م/الف
منشى اجراى احکام مدنى شعبه اول حقوقى رامسر

برگ اخطاریه
ش پ :3/211/98 نام اخطارشــونده:محمدرضا محمــدى ف قربانعلى-مجهول المکان 
محل حضور:شــوراى حل اختالف سیمرغ شعبه ســوم وقت حضور:98/5/7 ساعت 11علت 
حضور:درخصوص دعوى خورشــید حسین پور علیه شــما مبنى بر ترك انفاق در دفتر شورا 
حضــور یابید .توجه : پــس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایى به صورت الکترونیک 
انجــام خواهد شــد و ابــالغ به صورت کاغــذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود 
بنابراین ضرورى اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده ایــن ابالغیه و ابالغیــه هاى آتى از 
طریق ســامانه ثنا اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب کاربرى(شناسه و رمز) 
دریافــت ننموده اید،جهت ثبت نام به یکى از دفاتر خدمات الکترونیک قضایى و در صورت 

عدم دسترسى به نزدیک ترین واحد قضایى مراجعه نمایید.م/الف98/23
شعبه سوم شوراى حل اختالف سیمرغ

گواهى حصر وراثت
آقــاى هــادى همتــى ش ش 0670415731 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشــت شناســنامه ورثه،درخواســتى به شــماره 980053 تقدیم این شورا نموده و 
چنین اشــعار داشــته که شادروان اسداهللا همتى ش ش 1 در تاریخ شنبه 29 دى 1397 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1-بى بى الهامى ف محمدقلى ش ش 
244 زوجه متوفى2-گلناز ش ش 5000054415   3-فاطمه ش ش 447   4-مریم ش 
ش 5000054423   5-هــادى ش ش 0670415731 همگى همتى فرزند اســداهللا-
فرزندان متوفى. پس از تشــریفات قانونى و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شــماره 
... ســرانجام در تاریخ 98/4/11 در وقت فوق العاده شعبه اول حصر وراثت شوراى حل 
اختالف محمودآباد به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحطه پرونده کار گواهى 
مى نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وارث دیگرى ندارد 
و دارایــى آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونــى که بر ترکه تعلق مى گیرد 
و بــا عنایت بــه ماده واحده مربوط به اصالح مــواد 946و948 قانون مدنى مصوب 6 بهمن 
مــاه 1387 و به اســتناد ماده واحده الحاق یک تبصره به مــاده 946 قانون مدنى اصالحى 
1387/11/6 مصوب 1389/5/26 مجلس شــوراى اســالمى به صورت زیر تقســیم مى 
گردد:- بى بى الهامى(زوجه) : 1/8 (یک هشتم) از اموال منقول و قیمت امول غیرمنقول 
، مابقــى ترکــه بین ســایر وراث به قاعــده ذکور دوبرابر اناث تقســیم مى شــود .- گلناز 
همتى(فرزند) 1/5 ( یک پنجم) از مابقى ترکه - فاطمه همتى(فرزند) 1/5 ( یک پنجم) از 
مابقى ترکه  - مریم همتى(فرزند) 1/5 ( یک پنجم) از مابقى ترکه  - هادى همتى(فرزند) 
2/5 ( دو پنجم) از مابقى ترکه . این گواهینامه تا مبلغ 30000000(ســى میلیون ) ریال 
داراى ارزش قانونى اســت و نســبت به مازاد بر 30000000 ( ســى میلیون)ریال فاقد 

اعتبار و ارزش مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول حصر وراثت محمودآباد-کرمانى خلیلى

آگهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى منطقه  2  سارى

نظــر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رســمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضیانى که در هیأت موضوع ماده یک 
قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتى منطقه -- ســارى مورد رسیدگى و تصرفات مالکانه و 
بالمعــارض آنــان محــرز و رأى الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهى مى 

گردد:
امالك متقاضیان واقع در آلوکنده پالك اصلى 1 بخش 2

قســمتى از پالك 14 فرعى خداداد کالنترى نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با 
بناى احداثى مســکونى به مساحت 380 مترمربع خریدارى مع الواسطه از عظمت بوشهرى 

مالک رسمى
امالك متقاضیان واقع در عالیواك پالك اصلى 3 بخش 2

مریم قادرى نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى ساختمان به مساحت 
179,45 مترمربع

امالك متقاضیان واقع در قرق پالك اصلى 31 بخش 2
سید سعید شمسى نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به همراه اتاقک به مساحت 
188 مترمربع *** غالم غیابى عباســعلى کشى نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بناى 
احداثى اتاقک به مســاحت 141,45 مترمربع *** میترا غالمى سامان نسبت به شش دانگ 

یک باب خانه به مساحت 137,60 مترمربع
امالك متقاضیان واقع درپل گردن پالك اصلى 144 بخش 3

قســمتى از پالك 1622 فرعى ذات اهللا سعیدى نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى به مســاحت 92,15 مترمربع خریدارى مع الواســطه از مســلم امینى 

مالک رسمى
امالك متقاضیان واقع در آزادگله پالك اصلى 3 بخش 4

مهدى یزدان پناه نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بناى مسکونى به مساحت 
168,40 مترمربع*** مهدى یونســى خارکشى نســبت به شش دانگ یک قطع زمین با بناى 
احداثى به مســاحت 99,46 مترمربع *** مهدى یونسى خارکشى نسبت به شش دانگ یک 

قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 90,10 مترمربع 
امالك متقاضیان واقع در کاسگر محله پالك اصلى 2 بخش 5

سید على صباغ دارابى نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90,95 مترمربع
امالك متقاضیان واقع در فرح آباد پالك اصلى 23 بخش 5

معصومه خســروى نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت 
251 مترمربع *** معصومه خسروى نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اتاقک 
به مساحت 217 مترمربع ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهى در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلى /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشــار آگهى ،  رأى هیأت الصاق تا در صورتى که اشــخاص ذینفع به آراى اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نماید و گواهى تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت و در صورتى که اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل ارائه 
نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مى نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهى اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
قســمتى از امالکى که قبال اظهارنامه ثبتى پذیرفته نشــده،واحد ثبتى با رأى هیأت پس از 
تنظیــم اظهارنامــه حاورى تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهــى نوبتى و تحدید حدود به 
صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود،واحد ثبتى آگهى تحدید حدود را با صورت اختصاصى منتشر مى نماید .

تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/23 
نوبت دوم 98/5/7 .
م/الف8474-50-98

 حسن یوسفى-رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2  سارى

التماس های  ولیعهد سعودی برای 
فرار از یمن

شکست ائتالف آمریکایی- عربستانی آشکارتر شد 

جلیقه زردها در حالی س��ی و پنجمین هفته اعتراض  
به نظام س��رمایه داری را برگ��زار کردند که پناهجویان 
آفریقایی در فرانس��ه که مدارک قانونی اقامت��ی ندارند، با تجمع و تظاهرات 
در پاری��س خواس��تار دریافت م��دارک و بهبود وضعیت خود ش��دند که با 

سرکوب گری پلیس همراه شدند.
فرانس��ه این روزها صحنه اعتراض های گس��ترده مردمی ب��ه خودکامگی و 
سیاست های غیر انسانی حاکم بر کشورشان است. فرانسه ای که ادعای حقوق 
بشر سر می دهد نه تنها در این عرصه گامی بر نمی دارد بلکه به تهدیدی برای 
بشریت مبدل شده که وضعیت بحرانی پناه جویان در این کشور نمودی از این 
وضعیت است.  پناهجویان در فرانسه که دارای مدارک شناسایی نیستند، با 
عنوان »جلیقه س��یاه ها« با تجمع و تظاهرات در  ساختمان »پانتئون« واقع 
در پاریس خواستار دریافت مدارک و حق اقامت در فرانسه شدند. معترضان 
اعالم کردند که تا زمانی که به آنها مدارک قانونی داده ش��ود، در این محل 
می مانند. پانتئون محلی در پاریس اس��ت که ش��ماری از بزرگان فرانس��وی 
از جمل��ه »ولتر« و »ویکتورهوگو« در آنجا دفن ش��ده اند.تجمع کنندگان که 
گفته می ش��ود از پناهجویان غرب آفریقا هس��تند در تقلید از معترضان به 
سیاست های دولت فرانسه موسم به جلیقه زرها، نام جلیقه سیاه را برای خود 
برگزیده ان��د. یکی از ترتیب دهندگان این اق��دام در بیانیه ای اعالم کرد: »ما 
مدرک نداریم، صدای ما شنیده نمی شود و در جمهوری فرانسه وجه نداریم. 
ما به مقبره مردان بزرگ ش��ما آمده ایم تا این بی احترامی را محکوم کنیم.« 
در برگه ای که یکی از س��ازمان دهندگان این برنامه ارائه داده، آمده اس��ت: 
»ما تا زمانی که به همه مدارک داده ش��ود، اینجا خواهیم ماند.« این اقدام، 
واکنش قدرتمند نیروهای پلیس را به دنبال داش��ت و چندین نفر دس��تگیر 
شدند.این تظاهرات به صورت مسالمت آمیز برگزار شد و معترضان هم بدون 
توسل به خشونت شعار سر می دادند و نوشته هایی را با خود حمل می کردند. 
»مارینه لوپن« رهبر راس��ت گرایان فرانس��ه به این اقدام واکنش نشان داد و 
در قالب پیامی در ش��بکه احتماعی توئیتر نوشت: »در فرانسه، تنها آینده ای 

که برای پناهجویان غیرقانونی وجود دارد، اخراج است چرا که چنین چیزی 
قانون است.« پلیس فرانسه معترضان را که خواستار دیدار با »ادوارد فیلیپ« 
نخس��ت وزیر فرانسه بودند س��اعاتی پس از شروع اعتراض ها از داخل بنا به 
بی��رون انتق��ال داد و آنها را متفرق کرد. گفته ش��ده که پلیس برای متفرق 

کردن مهاجران از گاز اشک آور نیز استفاده کرده است.
سی وپنجمین شنبه اعتراض 

در همین حال مردم معترض به سیاس��ت های دولت فرانسه، دیروز در سی و 
پنجمی��ن هفته متوالی اقدام ب��ه برگزاری تظاه��رات کرده اند. اعتراض های 
مردمی به سیاست های دولت فرانسه، موسوم به »جلیقه زردها« که 34 شنبه 
متوالی در این کشور تظاهرات کرده اند، دیروز سیزدهم جوالی )22 تیرماه(

هم در س��ی وپنجمین هفته متوالی اقدام به برگزاری تظاهرات کردند. برخی 
اخبار حاکی از این اس��ت که از آغاز اعتراضات ، 11 نفر کش��ته، دو هزار و 
500 نفر هم آس��یب دیده اند که 76 نفر به ش��دت زخمی ش��ده اند ضمن 
اینکه هزاران نفر دس��تگیر شدند. این در حالی است که پنج نفر یک دست 
و 23 نفر هم یکی از چش��مان خود را از دست دادند.  با وجود کاسته شدن 
از ش��ما معترضان، اما همچن��ان تعداد فراوانی از نیروه��ای پلیس امروز در 
خیابان های پاریس مستقر شده اند. گزارش های حاکی از این است که پلیس 

از گاز اشک آور استفاده کرده است.
مخالفان برنامه های اقتصادی ماکرون  از نوامبر سال گذشته  و پس از اینکه 
دول��ت وی اعالم کرد که مالیات بر س��وخت را افزای��ش می دهد، هر هفته 
در پاریس و ش��هرهای مختلف این کش��ور تظاهرات می کنن��د. اگر چه در 
ادامه اعتراض های مردمی، دولت فرانس��ه وع��ده اصالحات داد اما معترضان 
همچن��ان با ادامه تظاهرات ها بر ناخرس��ندی خود از ش��رایط موجود تاکید 
دارن��د. این تظاهرات ها همواره کم و بیش با مواردی از خش��ونت همراه بوده 
است و استقرار شمار باالی نیروهای پلیس و توسل به خشونت با استفاده از 
ابزارهایی مانند سالح فلش بال که به زخمی و نقص عضو شماری منتهی شد، 

از دیگر مواردی بود که آتش خشم معترضان را شعله ور کرده است.

جلیقه سیاه ها و زردها علیه خودکامگی ماکرون
اعتراض فرانسوی ها به حاکمیت نظام سرمایه داری وارد فاز جدیدی شد ترنم احساس
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