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بیستمین کنفرانس بینالمللی فیلسوفان مسلمان و عرفان دسامبر  ۲۰۱۸در هاوانا -کوبا برگزار میشود .به گزارش مهر ،بیستمین کنفرانس بینالمللی فیلسوفان مسلمان و عرفان در روزهای ۱۱
تا  ۱۲دسامبر  ۲۰۱۸در هاوانا -کوبا برگزار میشود .محور کلی موضوعات شامل فلسفه و الهیات اسالمی ،فیلسوفان مسلمان ،نظریههای فیلسوفان مسلمان ،مطالعات اسالمی ،تاریخچه مطالعات
اسالمی ،فلسفه اسالمی ،فلسفه اولیه ،فلسفه اسالمی مدرن ،فلسفه صوفی ،تعالیم متعالی ،اخالق اسالمی ،متافیزیک اسالمی ،متافیزیک صوفی ،الهیات اسالمی و کالم ،عرفان و موضوعاتی از این
دست است.
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شاگرد آیتاهلل شهید سیدمحمدباقرصدر:

خبر

شهید صدر از شنیدن خبر پیروزی انقالب اسالمی به سجده افتاد

موسی نجفی:

داعش فاقد هویت تمدنی است
موسی نجفی با اشاره به اینکه نگاه تمدنی ،کالن ترین نگاه به دین است،
افزود :جریان های بنیادگرایی مثل داعش فاقد هویت تمدنی هستند.
به گزارش مهر ،دوازدهمین نشست از سلسله نشست های «دعوت به اندیشه» با
حضور موسی نجفی نویسنده کتاب «تمدن رضوی» ،محمدجواد صافیان ،استاد فلسفه
دانشگاه اصفهان و اصغر طاهرزاده ،استاد عرفان و فلسفه اسالمی در خانه مشروطه
اصفهان برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی فصل چهارم کتاب «تمدن رضوی» ،با عنوان «آینده
پژوهی تمدن رضوی»؛ برگزار شد ،اساتید و پژوهشگران ،تمدن رضوی و نسبت آن با
تمدن نوین اسالمی و تمدن برتر مهدوی را بررسی کردند .در ابتدای این نشست نجفی
اظهار کرد« :هنگامی که از تمدن صحبت می کنیم بایستی از واژه های آن نیز استفاده
کنیم؛ تعلق تمدنی ،تعلق فرهنگی ،زیست تمدنی ،تمدن مسلمانان ،تمدن حداقلی و
تمدن حداکثری از این دست واژگان هستند که در تمدن رضوی به آن اشاره کرده ام».
تحقق بخشی از تمدن نوین اسالمی
رئیس خانه بیداری اسالمی اصفهان افزود« :مخاطب با مطالعه این کتاب با سه موضوع
تمدن نوین اسالمی ،تمدن برتر مهدوی و نقد تمدن غرب مواجه می شود ».این استاد
دانشگاه با بیان اینکه با دلیل وعلت لفظ برتر را برای تمدن مهدوی انتخاب کردم ،خاطر
نشان کرد « :به نظر بنده بخشی از تمدن نوین اسالمی محقق شده است ».عضو هیئت
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،عنوان کرد « :برای همه تعاریفی که از
تمدن می شود ،نسبت با فرهنگ نیز بیان می شود ،اما تنها فرهنگ های پیشرفته وعالی
که واجد ویژگی هایی همچون خالقیت ،نظم ،ابتکار ،قانونمندی و عقالنیت هستند ،در
صورت تعین اجتماعی می توانند به تمدن تبدیل شوند».
حفظ توامان هویت و وحدت
نجفی تاکید کرد« :هر فرهنگی واجد نظم ،ابتکار و عقالنیت نیست؛ اما همه تمدن ها
فرهنگ دارند ».رئیس خانه بیداری اسالمی اصفهان با بیان اینکه حضرت علی خالفت
را به صورت حداقلی پذیرفتند ،گفت« :جامعه اسالمی در آن دوران بعد از  ۲۵سال به
خالفت عادت کرده بود از این رو حضرت علی علیه السالم با حفظ شیرازه جامعه خالفت
را نقد و در عین حال مسئله امامت را مطرح می کنند».
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شیعه گفت « :بحث
های شیعه معطوف به تقریب است نه تکفیر .شیعه در پی این است که همزمان با حفظ
هویت شیعی خود وحدت را نیز حفظ کند ».او با اشاره به اینکه نگاه تمدنی ،کالن ترین
نگاه به دین است ،افزود« :جریان های بنیادگرا مثل داعش فاقد هویت تمدنی هستند».
اصغر طاهرزاده ،استاد عرفان و فلسفه اسالمی نیز در ادامه به مقوله «تمدن زایی
شیعه» اشاره و تاکید کرد « :در کتاب «تمدن زایی شیعه» دالیل زیادی برای قدرت و
توانایی تمدن زایی شیعه ذکر کردم و در این اثر به تمدن زایی شیعه بسنده نکردم و
متذکر شدم که بشر می تواند تمدن ساز شود».
طاهرزاده با اشاره به اینکه روحی در تاریخ اسالم وجود دارد که مسلمانان را در کنار
هم نگاه داشته است ،خاطر نشان کرد« :اینکه مسلمانان هزار سال در کنار یکدیگر شهر
نشینی و زندگی کرده اند به مفهوم وجود تمدن است».

هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3
قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660319005000631مــورخ  1396/11/10هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختماهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک شــهداد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین مصدقــی فرزنــد
ماشــااهلل بشــماره شناســنامه  217صــادره از ماهــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 1072متــر مربــع پــالک  2فرعــی از  – 2235اصلــی واقــع در بخــش  23کرمــان بــه آدرس شــهداد
– خیابــان قــوام کوچــه مقســم جنــب مســجد جامــع خریــداری از مالــک رســمی آقــای ماشــااهلل
مصدقــی محــرز گردیــده .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــد مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا در ایــن
اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف1287
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هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3
قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660319005000598مــورخ  1396/11/05هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختماهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهداد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای
حســین مصدقــی فرزنــد محمدرضــا بشــماره شناســنامه  120صــادره از شــهداد در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  1985متــر مربــع پــالک  1فرعــی از – 2254
اصلــی واقــع در بخــش  23کرمــان بــه آدرس شــهداد – انتهــای کوچــه مقســم خریــداری
از مالــک رســمی خانــم فاطمــه مصدقــی خبیصــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا در ایــن اداره تســلیم وپــس
از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف1289
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هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3
قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660319005000641مــورخ  1396/11/12هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختماهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی
حــوزه ثبــت ملــک شــهداد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مینــا نظریــان فرزنــد
یوســف بشــماره شناســنامه  2980481777صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک قطعــه باغچــه به
مســاحت  180متــر مربــع پــالک  1فرعــی از  – 2878اصلــی واقــع در بخــش  23کرمان بــه آدرس
شــهداد – خیابــان فرهنــگ خریــداری از مالــک رســمی آقــای اکبــر قاســمی زاده محــرز گردیــده
اســت .ضمنــا بخانــه پــالک  – 2878اصلــی بخــش  23کرمــان ملکــی متقاضــی الحــاق گردیــده و
در تصــرف متقاضــی میباشــد  .لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــد مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا در ایــن
اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م م.الــف 26
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آیتاهلل محیالدین آموزگار گفت :شهید بنت الهدی با
برادر عزیزش در یک اتاق بودهاند ،در جلوی چشمان
آیتاهلل صدر سر از تن بنتالهدی صدر با فرمان صدام
حسین جدا میکنند و خود صدام حسین ،هم شهید
صدر را شکنجه داده است.
به گزارش فارس ،به مدت  13سال از نزدیک با شهید
آیتاهلل سیدمحمدباقر صدر در ارتباط بوده است ،حضور وی
در بیت سیدشهید و اعالم خبر پیروزی انقالب اسالمی به
ایشان را جزو مهمترین خاطراتش نقل میکند.
درباره ماجرای آشناییش با آیتاهلل شهید میگوید« :سبب
آشنایی من دوستانی بودند که گفتند سیدی در گوشه نجف
و در مقبره آیتاهلل شیخ محمدرضا آل یاسین درس میدهد
و بعد تصمیم گرفتند تا یک روز در درس ایشان حاضر شوند.
آنها از کالس آقای صدر خوششان آمده بود و به من هم
گفتند تا با آنها بروم ،من هم استخاره کردم و وقتی که
جواب استخاره خوب شد ،پس از آن با دوستانم در کالس
ایشان حاضر شدم و پس از آشنایی با ایشان دیگر نتوانستم
از او جدا شوم».
آیتاهلل «محیالدین آموزگار» که در اکثر مواقع شهید صدر
را به نام «سیدی» نام میبرد تا زمانی که صدام حسین او را از
عراق بیرون نکرده بود همچنان با شهید صدر مراودت داشته
است ،به مناسبت شهادت استادش با وی گفتوگو کردیم که
در ادامه میآید.
آیتاهلل آموزگار با تشریح وضعیت منزل آیتاهلل صدر ابراز
میدارد :شهید صدر در نجف منزل مرحوم آیتاهلل مامقامی
صاحب «علم الرجال» را اجاره کرده بود و آنجا زندگی میکرد.
خان ه او بیرونی و اندرونی داشت .بیرونی دو اتاق داشت که در
یکی از آنها مقبر ه آیتاهلل مامقامی قرار داشت و اتاق دیگری
رو به رو آن بود که شهید صدر در آنها مجالس روضه برپا
میکرد .فضای اندرونی خانه هم در اختیار همسر و فرزندان
او بود .کلید بیرونی منزل آیتاهلل صدر دست من و شاگرد
دیگرش آیتاهلل هاشمی شاهرودی و چند نفر دیگر بود.
وی میافزاید :یک بار توسط حکومت بعث عراق بازداشت
شدم .آن موقع اگر کسی را به بغداد میفرستادند ،دیگر
نمیشد نشانی از او پیدا کرد و اعدامش میکردند .ابوجعفر
متوجه دستگیری من شد ،خودش مستقیم به رئیس سازمان
اطالعات نجف زنگ زد و گفت :شیخ محیالدین مانند پسرم
جعفر است .من او را از شما سالم میخواهم .این بود که مرا
آزاد کردند.

شاگرد آیتاهلل صدر همچنین با اشاره به عشق و عالقه
آیتاهلل صدر به معمار کبیر انقالب اسالمی اظهار میدارد:
شهیدصدر ارادت زیادی به امام خمینی(ره) داشت و از زمانی
که امام توسط شاه به نجف تبعید شد ،این ارادت بیشتر شد،
عبارت معروفی شهید صدر دربار ه امام خمینی(ره) که من هم
آن را شنیدهام که «در امام خمینی(ره) ذوب شوید چنانچه
خودش در اسالم ذوب شده است».
وی ادامه میدهد :شهید صدر کام ً
ال در جریان وقایع
مبارزاتی امام در ایران بود و همیشه دعا میکرد انقالب ایران
به پیروزی برسد .البته خبر پیروزی انقالب ایران را من به
ایشان رساندم ،بهمن سال  57هنگام غروب به افق نجف در
طبق ه همکف منزل آیتاهلل صدر رادیو ایران را گوش میدادم
که یکدفعه شنیدم گویند ه رادیو گفت« :اینجا تهران است،
صدای جمهوری اسالمی ایران» ،به بیرون دویدم که بشارت
بدهم.

در پرونــده کالســه  960773متهــم آقــای علیرضافــرزاد فرزنــد عطــااهلل بــه اتهــام
جعــل و و اســتفاده از ســند مجعــول در تاریــخ  97/2/29ســاعت  12وقــت رســیدگی دارد
 .بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم و بــه تجویــز مــاده  344قانــون آییــن دادرســی
کیفــری و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی
میشــود تــا متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود در وقــت فــوق جهــت رســیدگی بــه پرونــده
حاضــر گردنــده متذکــر میگــردد عــدم حضــور متهــم مانــع از هرگونــه تصمیــم قانونــی
دادگاه نخواهــد بــود .م.الــف 41

دادرس شعبه یکصدو یازدهم دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان
جمال الدین محمد شیخ بهایی
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609982055100092شــعبه اول شــورای حــل اختــالف شهرســتان
ســوادکوه شــمالی تصمیــم نهایــی شــماره – خواهــان :پیــروز گالئیلــی میکالفرزنــد علــی بــا
وکالــت لیــال میرزائــی فرزنــد حســینعلی بــه نشــانی مازنــدران ســاری – ســاری خیابــان
شــیخ طبرســی ســاختمان المــاس طبقــه دوم – خوانــده :آقــای احمــد خلیلــی فرزنــد
مرتضــی – خواســته :مطالبــه وجــه
رای شورا
درخصــوص دعــوی پیــروز گالئیلــی میــکالء فرزنــد علــی بــا وکالــت خانــم لیــال
میرزائــی بــه طرفیــت احمــد خلیلــی فرزنــد مرتضــی بخواســته مطالبــه مبلــغ
 87/039/063ریــال بانضمــام کلیــه ی خســارت قانونــی وارده بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی بــا التفــات بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه کپــی
فیــش واریــزی منضــم بــه پرونــده داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق
خواهــان دارد و خوانــده نیــز علــی رغــم ابــالغ قانونــی ضمــن عــدم حضــور در
جلســه رســیدگی شــورا و عــدم ارســال الیحــه و عــدم تعــرض بــه مســتند ابــرازی
خواهــان دلیلــی کــه حاکــی از پرداخــت وجــه ســند مذکــور و برائــت ذمــه خویــش
باشــد ارائــه ننمــوده اســت و پاســخ اســتعالم واصلــه از بانــک ملــی شــعبه شــیرگاه
داللــت بــر اســتحقاق خواهــان بــه میــزان  81/371/500ریــال دانســته اســت لهــذا
شــورا دعــوی خواهــان را تــا میــزان مفیــد در پاســخ اســتعالم واصلــه بانــک ملــی
شــیرگاه ثابــت و وارد دانســته و مســتندا بــه مــواد 519 -515 – 503-502-198
–  522قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و
مــواد  4 -3آییــن نامــه حــق الوکالــه وکیــل و مشــاورین قــوه قضائیــه حکــم بــر
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ  81/271/500ریــال بابــت اصــل خواســته و
مبلــغ  2/255/976ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ  3/140/000ریــال بابــت
حــق الولــه وکیــل در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد و نســبت بــه اصــل
خواســته خواهــان مــازاد بــر میــزان پاســخ اســتعالم واصلــه از بانــک ملــی شــیرگاه
بــا عنایــت بــه مراتــب معنــون مســتندا بــه مــواد  197قانــون آییــن دادرســی مدنــی
حکــم بــر بــی حقــی دعــوی خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه شــورا و پــس
از آن ظــرف مــدت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری شهرســتان
ســوادکوه شــمالی مــی باشــد .م/الــف13 :

قاضی شعبه حکمی شورای حل اختالف شهرستان سوادکوه شمالی
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آگهی درخواست گواهی حصروراثت

خانــم مهرانــه بابایــی فرزنــد حســین بــه شــرح درخواســتی کــه بــه شــماره
 / 960459اول ایــن شــورا ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهــی انحصــار
وراثــت نمــوده و اعــالم داشــته کــه مرحــوم بهــرام حمــدی فرزنــد قارداشــعلی
بــه شــماره شناســنامه  1صــادره از زنجــان در تاریــخ  96/8/27در اقامتــگاه
دائمــی خــود شهرســتان ســوادکوه شــمالی فــوت نمــوده و وراث حیــن الفــوت
وی عبارتنــد از -1 :متقاضــی بــا مشــخصات فــوق ( همســر متوفــی)  -2لعیــا
قهرمانــی بــه شــماره شناســنامه ( 212مــادر متوفــی)  -3قارداشــعلی حمیــدی
بــه شــماره شناســنامه  ( 86پــدر متوفــی) و الغیــر اینــک شــورا پــس از انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا
هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از
تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم نمایــد و اال گواهــی
صــادر خواهــد شــد .م/الــف97/14 :

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سوادکوه شمالی
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آیتاهلل آموزگار با بیان اینکه خود خبر پیروزی انقالب
اسالمی ایران به شهید صدر داده است ،خاطرنشان میکند:
شهید صدر در طبق ه سوم بیرونی منزلش مشغول اقام ه نماز
مغرب بود ،من آن روز برای نخستین بار حاالت معنوی او
را در حال نماز دیدم .از پلهها که باال رفتم او را در حالتی
دیدم که از خود بیخود شده بود .مشغول قرائت سور ه حمد
بود در حالی که بدنش میلرزید و پای چپش به شدت تکان
میخورد ،گوشهای ایستادم و وقتی نماز مغربش تمام شد،
متوجه حضور من شد و گفت چه خبر است؟ گفتم :بشارت
باد بر شما که جمهوری اسالمی در ایران تشکیل شده
است ،سیدی بالفاصله به سجده رفت و من خوشحالی را
در چهرهاش دیدم.
وی درباره ماجرای شهادت آیتاهلل سیدمحمدباقر صدر
میگوید :من در آن زمان در عراق نبودم ،حجتاالسالم
والمسلمین شیخ محمدرضا نعمانی از دیگر شاگردان آیتاهلل

مفقودی

شناســنامه ســبز خــودروی ســواری زانتیــا  SXمــدل  1383بــه شــماره انتظامــی 426ط66
ایــران  46و بــه شــماره موتــور  00402164و بــه شــماره شاســی S1512283117329
متعلــق بــه خانــم فرشــته بهــادر فومنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد921 .

مفقودی

شناســنامه ســبز خــودروی ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس مــدل  1384و بــه شــماره
انتظامــی 438ج 35ایــران  10و بــه شــماره شاســی  S1412284674434و بــه شــماره
موتــور  01324054متعلــق بــه آقــای ســینا علیــزاده ســیاه اســطلخی مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد922 .

دادنامه

پرونــده کالســه  9609981335100474شــعبه  5دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان
رشــت تصمیــم نهایــی شــماره  – 9609971310501655خواهــان :مدیریــت شــعب بانــک
ملــت اســتان گیــالن بــا وکالــت رامیــن صفــر نیــا خشــکنودهانی فرزنــد رحتمعلــی  :گیــالن
فومــن خیابــان شــورا ســاختمان المــاس ط  2همــراه  – 09125155792خوانــدگان-1 :
ســمیه محمــدی ویســرودی فرزنــد ارســالن :رشــت حمیدیــان خیابــان گلســتان کوچــه
ششــم همــراه-2 – 09118097434 :ســید اســماعیل هاشــمیان فرزنــد میرصالــح  :گیــالن
خمــام خیابــان امــام کوچــه غزالــی ایمــان  4همــراه  – 09144562765خواســته هــا-1 :
مطالبــه وجــه بابــت -2 ...مطالبــه خســارت دادرســی  -3مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه
رای دادگاه
درخصــوص دعــوای مدیریــت شــعب بانــک ملــت اســتان گیــالن بــا وکالــت رامیــن صفرنیــا
خشــکنودهانی بــه طرفیــت  -1ســمیه محمــدی ویســرودی و  -2ســید اســماعیل هاشــمیان
بــه خواســته مطالبــه وجــه و محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت  99991118ریــال بــه
عنــوان اصــل بدهــی و ســود حاصــل از مشــارکت  47102617و خســارت تاخیــر روز شــمار
از  93/9/26تــا اجــرای کامــل دادنامــه از قــرار هــر روز  112/83ریــال تــا  96/4/10بــه مبلــغ
 55703791ریــال بــا احتســاب کلیــه خســارات ناشــی از دادرســی مقــوم بــه 202797526
ریــال و مطالبــه خســارات دادرســی و مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه بالتفــات بــه محتویــات
پرونــده جــری تشــریفات قانونــی تشــکیل جلســه دادرســی اســتماع اظهــارات و الیحــه
دفاعیــه وکیــل خواهــان و مالحظــه اســناد و مــدارک ابــرازی نظــر بــه اینکــه وجــود اصــل
قــرارداد تســهیالت بانکــی در یــد مدعــی حاکــی از اشــتغال ذمــه خوانــدگان و اســتحقاق
دارنــده در مطالبــه وجــه آن دارد و از طرفــی خوانــدگان بــا وصــف ابــالغ اخطاریــه و اطــالع
از وقــت و جلســه دادرســی ضمــن عــدم حضــور و عــدم ارســال الیحــه دفاعــی معمــول
نداشــته و دلیــل و مدرکــی کــه حاکــی از پرداخــت وجــه و برائــت ذمــه باشــد اقامــه و
ابــراز نکــرده انــد بنابرایــن دادگاه دعــوی حاضــر را ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه
مــواد  522-519-198قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مادتیــن  4و  3آییــن نامــه تعرفــه
حــق الوکالــه حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت  99991118ریــال بــه
عنــوان اصــل بدهــی و  47102617ریــال ســود حاصــل از مشــارکت و  55703791ریــال
بابــت خســارت تاخیــر روزانــه از  93/9/26تــا  96/4/10و روزانــه  112839ریــال از 96/4/11
لغایــت اجــرای کامــل دادنامــه و  5832913ریــال بابــت هزینــه دادرســی و  656000ریــال
هزینــه اوراق و تعرفــه خدمــات و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی کــه در زمــان
اجــرا محاســبه و اعمــال خواهــد شــد صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی بــوده
ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی درهمیــن دادگاه پــس از آن ظــرف
مــدت  20روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.
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رئیس شعبه  5دادگاه حقوقی رشت

ابالغ اخطاریه وقت رسیدگی

درخصــوص دادخواســت اذن ازدواج خانــم شــقایق مزینــان بطرفیــت ســعید مزینــان
کــه تقدیــم دادگاه عمومــی شهرســتان تالــش نمــوده و جهــت رســیدگی بــه شــعبه
اول دادگاه عمومــی (حقوقــی) دادگســتری شهرســتان تالــش ارجــاع و بــه کالســه
 9709981825100013و شــماره بایگانــی  970015ثبــت گردیــده اســت بــه علــت
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا در وقــت مقــرر 97/2/26
ســاعت  10صبــح روز چهارشــنبه جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــود ضمنــا
قبــل از حلــول وقــت جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه
مراجعــه نمایــد.

جانشین مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تالش
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که آن زمان در منزل ایشان پنهان شده بود ،برایم نقل کرده
است ،که در روزهای منتهی به شهادت ایشان ،شیخ عیسی
خاقانی(روحانی لبنانیتبار که همیشه نزد صدام حسین
رفتوآمد داشت) ،همراه با «ابوعلی» از مسئوالن امنیتی
حزب بعث ،برای مذاکره به منزل شهید صدر آمده بود ،گفت:
این تنها فرصتی است که میتوانید از آن برای حل این بحران
بهره بگیرید ،ما به حوزه و مرجعیت عربی نیاز داریم و حکومت
آماده است که هر کمکی که الزم باشد انجام دهد و مث ً
ال به
طلبهها شهریه بدهد و آنها را از خدمت سربازی معاف کند.
همه جزئیات این امور با مسئولین مورد بررسی قرار گرفته
است و مشکلی نیست.
شاگرد آیتاهلل صدر بیان میکند :شهید صدر در جواب
میگوید« :حوزه و مرجعیت به کمک هیچ کس احتیاج ندارد،
حوزه روی پای خود ایستاده و امام زمان(عج) آن را مدیریت
میکند و من هیچ کدام از پیشنهادات شما را نمیتوانم
بپذیرم»،اما خاقانی ادامه میدهد :حکومت میخواهد حصر
شما را لغو کند ،اما شروطی دارد ..به این شکل از شما
میخواهد حداقل یکی از شروط را بپذیرید ،اما نپذیرفتن هیچ
کدام از این شروط به معنی اعدام است .به خدا خودم شنیدم
اگر محمدباقر صدر یکی از این شروط را نپذیرفت ،او را اعدام
خواهم کرد .اینکه دست از تأیید و پشتیبانی از انقالب اسالمی
ایران و تأیید آقای خمینی بردارید و  ،....اما شهید تصریح
میکند که «موضع من همان موضع سابق است ،خاقانی که
موضع شهید صدر را میبیند به شدت گریه میکند و میگوید
به خدا قسم صدام حسین شما را میکشد ،همین هم شد و
 16فروردین سال  ،59آیتاهلل صدر دستگیر و به سرعت از
نجف به بغداد منتقل شد.
وی میافزاید :پس از دستگیری آیتاهلل صدر ،خواهر ایشان
از منزل بیرون آمده و روبروی حرم امیرالمؤمنین(ع) میایستد
و خبر دستگیری آیتاهلل را به مردم میدهد ،حکومت هم
چون بیم داشت بنتالهدی صدر بار دیگر مردم را به اعتراض
و تظاهرات دعوت کند ،او را دستگیر کردند ،بعدها یک سرباز
عراقی که در آن زمان در معیت صدام حسین بود ،ماجرا را
اینگونه نقل میکند که شهید بنت الهدی با برادر عزیزش در
یک اتاق بودهاند ،در جلوی چشمان آیتاهلل صدر سر از تن
بنتالهدی صدر با فرمان صدام حسین جدا میکنند و خود
صدام حسین هم شهید صدر را شکنجه داده و با تازیانه بر
سر و صورت شهید میزند و در نهایت سیدی را به شهادت
میرساند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه درخصــوص پرونــده اجرایــی  960195در خصــوص
محکومیــت بهبــود نظــری در حــق محکــوم لــه آقــای وحیــد جــوان بالئــی یــک قطعــه
زمیــن بــه مســاحت  37360مترمربــع توقیــف توســط کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد زمیــن مــورد مزایــده بــا ششــدانگ عرصــه و اعیــان
ملــک بــه پــالک ثبتــی شــماره  776فرعــی از  25اصلــی بخــش  28ناحیــه  55متعلــق بــه
بهبــود نظــری واقــع در روســتای پالســی جنــب خانــه ســید گل آقــا اعجــازی مــی باشــد
ارزش کل عرصــه و اعیــان بــه میــزان ششــصد و پنجــاه و ســه میلیــون و هشــتصد هــزار
تومــان بــرآورد گردیــده مزایــده در روز شــنبه  97/2/8راس ســاعت  9الــی  10صبــح در
اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت
کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد
شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر
بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ
واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد
 5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا
ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق
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آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله بــه آقــای شــهرام مقــدم کامیــاب فرزنــد بهــرام دارای شناســنامه شــماره 2809
صــادره از تالــش ســاکن تالــش – خیابــان ســعدی – جنــب پارچــه فروشــی ســلیمی –
طبقــه اول – منــزل چنگیــز نعمتــی ابــالغ مــی شــود کــه خانــم خدیجــه حســین پــور
جهــت وصــول تعــداد یکصــد و ده قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی بــه اســتناد مهریــه
منــدرج درســند ازدواج شــماره  93/4/18 – 9010دفتــر ازدواج  124تالــش علیــه شــما
اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9600324درایــن اداره تشــکیل
شــده و طبــق گــزارش مــورخ  96/12/17مامــور ابــالغ ،محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن
ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا
مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب
مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان
خواهــد یافــت.
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رئیس ثبت اسناد و امالک تالش

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی 960125
درخصــوص محکومیــت آقــای جمشــید حســن پــور در حــق محکــوم لــه یدالــه فضلــی
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  980/37مترمربــع توقیــف  ،توســط کارشــناس
دادگســتری ارزیابــی و از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد زمیــن مــورد مزایــده بــا
حــدود اربعــه شــماال بــاغ کیــوی فرشــید حســن پــور و شــرقا بــه منــازل و محوطــه
محبــت شــیدائی عبدالــه فرازنــده و جنوبــا بــه کوچــه بــن بســت و غربــا بــه خانــه و
محوطــه جمشــید حســن پــور واقــع در روســتای پالســی مــی باشــد ارزش کل عرصــه
و اعیــان بــه میــزان  1/470/555/000ریــال بــرآورد گردیــده مزایــده در روز دوشــنبه
 97/2/10راس ســاعت  9الــی  10صبــح در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی
گــردد الزم بذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از
خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت
گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت
ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد
مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد
آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
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شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند تیــپ  LXEF7بــه رنــگ ســفید مــدل
 1394بــه شــماره انتظامــی 672ب 17ایــران  46بــه شــماره موتــور 147H0169414
و بــه شــماره شاســی  NAACR1H2FF611297متعلــق بــه آقــای اســحق حیــدری
949
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

