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شماره 10310

اختالف نظر در کانون های قدرت بر سر تغییرات اقتصادی به حداقل رسیده است

کار
پای
سیاست،
ِ
جراحیاقتصادی

محمد صادقپور
اقتصاد ایران سالهاست که با مشکالت ساختاری روبهرو
است و از این محل خسارتهای زیادی را متحمل شده است.
بنابراین الزم بود هر چه زودتر این جراحی اقتصادی اتفاق بیفتد
تا از تداوم آثار منفی آن جلوگیری شود.اقدام به حذف یارانه های
پنهانییکیازاقداماتدولتدرراستایاصالحروندهاینادرست
و جراحی اقتصاد است .یارانه متعلق به  85میلیون ایرانی است
اما یارانه پنهانی بسیار ناعادالنه بود و به جیب افرادی می رفت
که گلوگاه های اقتصادی کشور را در دست داشتند.
در شرایطفعلیسیاسی کشور ،باتوجهبهمولفههایی کهبهآنها
اشاره می کنیم بهترین فرصت برای انجام این اصالحات بود
که می تواند به وابستگی بودجه به نفت پایان دهد و تولیدات
ملی را رونق بخشد.
در عرصهسیاستداخلی،اختالفنظرمیان کانونهایمختلف
قدرت بر سر تدارک و اجرای یک برنامه منسجم اقتصادی به
حداقل خود رسیده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر خود با کارگران ،همگان
را به کمک به دولت برای حصول نتیجه دعوت کردند.در تیم
اقتصادی دولت ،کشمکش ها نسبت به دوره های قبل کمتر

شده است و صاحب منصبان ارشد این تیم در اجرای جراحی
اقتصادی اتفاق نظر دارند.مجلس دوازدهم همراه دولت است
و شماری از نمایندگان ضرورت انجام این جراحی را تبیین کرده
و از آن حمایت کرده اند.فضای بين المللی ايران نيز برای دست
زدن به اصالحات مساعد است.امیر قطر و مسئول سیاست
خارجی اروپا در یک برهه زمانی در تهران حضور یافتند و وزارت
خارجه چشم انداز مذا کرات را امیدوار کننده توصیف می کند.
که در صورت توافق تحریم های بین المللی کاهش خواهد یافت
و انجام اصالحات ساختاری اقتصادی را راحت تر خواهد کرد.
جدای از آن در حال حاضر هم طبق آمار وزارت نفت ،صادرات
نفتی ایران به نسبت دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته است
که در انجام این اصالحات موثر خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد که دولت در کنار این جراحی اقتصادی باید
یک سری اولویت های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا به
مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر شود بنابراین دولت برای
اصالحات ساختاری باید به سراغ بخشهایی برود که این هدف
مهم را تأمین کند .نظم بخشی به نظام مالیاتی و جلوگیری از
فرارهای مالیاتی و اصالح نظام بانکی و گمرکی کشور از مهم ترین
اینبخشهاست کهمجلسشورایاسالمیهمدرراستایتحقق

امیر سرتیپ حاتمی:

ایرانبایددرشکلگیرینظمجدیدجهانی
نقشآفرینیکند
امیر سرتیپ امیر حاتمی ،مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در
امور ارتش جمهوری اسالمی ایران در جمع دانشجویان دانشگاه
فرماندهی و ستاد ارتش اظهار داشت :سرعت تحوالت سیاسی،
نظامی ،فناورانه ،دفاعی و امنیتی از موضوعات حائز اهمیتی است
که در سالهای اخیر به صورت مستمر و پرشتاب شاهد آن هستیم،
ضروری است این تحوالت با رویکرد حفظ و ارتقای منافع و امنیت
ملی کشورمان مورد رصد ،بررسی و تحلیل مرا کز علمی و تحقیقاتی
ارتش و نیروهای مسلح قرار گیرد.به گزارش فارس ،مشاور فرمانده
کل نیروهای مسلح در امور ارتش با اشاره به تحوالت و درگیریهای
سالهای اخیر در کشورهای منطقه و جهان به ویژه افغانستان،
عراق،سوریه،آذربایجان،ارمنستان،یمنواوکراین،خاطرنشان کرد:
جنگهاودرگیریهایصورت گرفتهدر این کشورها،آموزههایبسیار
زیادی را برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و دانشگاهها
نظامی دارد که یکی از وجوه حائز اهمیت آن ،سرعت باالی تحوالت و

تغییراتفناورانهوروشهایعملیاتیاست کهتأثیراتفوقالعادهای
را در عرصه این جنگها گذاشته است و مهمترین پیام آن به ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،الزام قطعی به ارتقاء قدرت نظامی و آمادگی
رزمی برای ایفای ماموریت بسیار مهم ارتش در حفظ تمامیت ارضی
واستقالل کشور است.
امیر سرتیپ حاتمی تا کید کرد :یکی از الزامات ارتقای قدرت نظامی
عالوهبرارتقاءآمادگیتوجهویژهبهموضوعنوشوندگیارتشجمهوری
اسالمی ایران در ابعاد مختلف است که مورد تأ کید فرمانده معظم
کل قوا (مدظله العالی) بوده و بحمداهلل شاهدیم که در این سالها
اقدامات ارزشمندی صورت گرفته و با توجه به سرعت تحوالت در
حوزههای فناورانه و تهدیدات میبایست به صورت نوبهنو و مستمر
مورد اهتمام قرار گیرد.وی افزود :ارتقای انگیزه ،روحیه ،منزلت،
معیشت،آموزشودانشنظامی کارکنان،توجهبهایدههاوطر حهای
خالقانه و مبتکرانه ،بهر همندی از تسلیحات و تجهیزات نظامی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شماره  1400/12/22-140060325006002774هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الیگودرز در تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
احمد مهدنوری فرزند محمدعلی به ش.ش  488با کدملی  4171357195صادره از الیگودرز ششدانگ یکباب ساختمان
مسکونی نیمه کاره به مساحت  157/60مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  2718فرعی از  76اصلی واقع در لرستان بخش
سه حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالک رسمی وراث حاج علی توکلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/22:
مالف 9046
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
سیدرضا بطحائی
رئیس ثبت اسناد وامالک
=======================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شماره  1400/10/28-140060325006002353هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الیگودرز در تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
خسرومحمودیفرزنداسماعیلبهش.ش 307با کدملی  4171175100صادرهاز الیگودرز ششدانگیکقطعهزمینمزروعی
بهمساحت103500/06مترمربعمفروز ومجزیشدهاز پالک2فرعیاز 32اصلیروستایسنگسفیدبسحاقمزرعههریانواقع
در لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالک رسمی آقای خسرو محمودی فرزند اسماعیل محرز گردیده
است.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/22:
مالف 9047
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
سیدرضا بطحائی
رئیس ثبت اسناد وامالک
=======================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شماره 140060325006002773هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الیگودرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس کاظم اصالنی
فرزند رسول به ش.ش  641با کدملی  4171407818صادره از الیگودرز در ششدانگ عمارت به مساحت  143/40مترمربع
مفروز و مجزی شده از پالک  14830فرعی از  76اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالک
رسمی آقای باقر انوشه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/22:
مالف 9048
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
سیدرضا بطحائی
رئیس ثبت اسناد وامالک
=======================================================
دادنامه
کالسه پرونده 1094/96 :ش 2ح
شماره دادنامه97/12/18-1303 :
مرجع رسیدگی کننده :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرضا
خواهان :نام و نام خانوادگی عبدالرضا پژوهان نشا
شهرضا خ  45متری مقابل سرویس نوروزی تعمیرگاه پژوهان
خوانده:نام و نام خانوادگی :کاظم علیمردانی رحمانی نشانی:مجهولالمکان
موضوع مطالبه وجه
رای شورای حل اختالف
درخصوص دعوی خواهان عبدالرضا پژوهان فرزند بهرام به طرفیت خوانده کاظم علیمردانی رحمانی فرزند طهمراس به
خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه دو فقره چک بانکی عهده بانک ملی منظریه شهرضا جمعا به مبلغ  3/000/000ریال
(-1چکشماره12/9533/844564بهتاریخ1396/10/2بهمبلغ1/500/000ریال-2چکشماره12/9533/844563بهتاریخ
1396/9/2بهمبلغ1/500/000ریالبهانضمامدیرکردو کلیهخساراتواردهقانونیوهزینهدادرسیوصدور قرار تامینخواسته
شورا با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مداقه نظر در اوراق پرونده و نظر به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و
امضای خوانده در زیرچکها که توسط بانک مربوطه نیز گواهی گردیده و با توجه به چکهای مستند دعوی در ید خواهان که
داللت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد و خوانده در جلسه دادرسی  97/12/8با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه
حضور نداشته و الیحه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را
مقرون به صحت تشخیص و باستناد تبصره ماده  2قانون صدور چک و مواد  313و  320قانون تجارت و مواد  198و  522و 515
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/000/000ریال بابت اصل خواسته (وجه چکها) و
مبلغ 1/277/500ریالهزینهدادرسیدر حقخواهانصادر واعالممیگردد.در موردتاخیرتادیهنیزتاخیرتادیه3/000/000
ریال(وجهچکها)از تاریخسررسیدچکهابرمبنایشاخصاعالمیبانکمرکزی کهاز ناحیهواحداجرامحاسبهووصولخواهد
شددر حقخواهانصادر واعالممیدارد.رایصادرهغیابیوظرف 20روز پساز ابالغقابلواخواهیدر همینشعبهوسپس
ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم حقوقی دادگستری شهرستان شهرضا میباشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهرضا
وحید فاضلی
=======================================================

تغییرات ساختاری آن ها را در اولویت قرار داده است .
نکته مهم دیگر اطمینان بخشی به مردم و همراه سازی آن ها
می باشد و الزم است تا دولت محترم هر چه سریع تر به
سواالتی که در ذهن مردم ایجاد شده از قبیل نحوه دقیق
توزیع و استفاده از کاالبرگ الکترونیکی ،زمان آزاد سازی یارانه
واریزی،ثبتناموتخصیصیارانهجاماندگانو...پاسخدقیق
پیشرفته و روزآمد ،بازنگری وتدوین آییننامهها و دستورالعملهای
عملیاتیجدیدواولویتبندیدرستفعالیتهامهمترینمولفههای
نیل به اهداف قدرت آفرینی مطابق نیاز بازدارندگی و صحنههای
امروزی نبرد است.
وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان داشت :ا گر تحوالت
رخ داده در کشورهای منطقه نظیر سوریه ،عراق و یمن به دقت رصد،
حمایت و درسهای الزم از آنها کسب نمیشد و ا گر سرعت رشد
و ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح ،هم گام با سرعت تحوالت و
تهدیدات ایجاد شده در منطقه نبود ،بیشک امروز شاهد تسلط
گروههای جنایتکار و افراطی تکفیری دستپرورده شیطان بزرگ
آمریکا و نظام سلطه بر ملتهای مظلوم منطقه و وجود یک تهدید
نهادینه شده در مرزهای کشورمان بودیم.
مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح در امور ارتش با اشاره به بیانات
حکیمانهرهبرفرزانهانقالباسالمیدر بابوقوع«نظمجدیدجهانی»
خاطرنشان کرد :همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و
فرماندهی معظم کل قوا با نگاه راهبردی و نافذ خود اشاره فرمودند،
با توجه به جنگ اوکراین ،امروز جهان در آستانه یک نظم بینالمللی
جدیداست کهحکایتازشکستنظامتکقطبیموردنظرآمریکاییها
به دنبال فروپاشی شوروی و نظم دوقطبی دوره جنگ سرد بوده و در
این دوره ،بازیگران جدیدی پا به عرصه معادالت جهانی نهاده اند که
الجرم دنیا ،در آستانه یک نظم جدید و نوین قرار گرفته است.

رونوشت آ گهی حصروراثت
آقای جبار بهی فرد دارای شماره ملی  3500548040به شرح دادخواست به کالسه 1401/28
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سبزگل
با کیده به ش.ش  231در تاریخ  1364اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به:
-1غالمعلی یا کیده فرزند کرم به ش.م  3501237111فرزند متوفی
 -2جبار بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548040فرزند متوفی
-3حسین بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548059فرزند متوفی
 -4زبیده با کیده فرزند کرم به ش.م  3500514367فرزند متوفی
 -5سکینه بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548024فرزند متوفی
-6زینب بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548032فرزند متوفی
-7سبزگل بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3501324197فرزند متوفی
 -8خاتون بهی فرد فرزند کرم به ش.م 3500515691فرزند متوفی
 -9کرم بهی فرد فرزند غالمعلی به ش.م  20219همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
شورای حل اختالف چغادک
=======================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقای جبار بهی فرد دارای شماره ملی  3500548040به شرح دادخواست به کالسه  1401/27از
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کرم بهی
فرد به ش.ش  20219در تاریخ  1379/6/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1غالمعلی یا کیده فرزند کرم به ش.م  3501237111فرزند متوفی
 -2جبار بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548040فرزند متوفی
-3حسین بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548059فرزند متوفی
 -4زبیده پا کیزه فرزند کرم به ش.م  3500514367فرزند متوفی
 -5سکینه بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548024فرزند متوفی
-6زینب بهی فرد فرزند کرم به ش.م  3500548032فرزند متوفی
 -7خاتون بهی فرد فرزند کرم به ش.م 3500515691فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
شورای حل اختالف چغادک
=======================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقای طاهر پوربهی دارای شناسنامه شماره 1963به شرح دادخواست به کالسه  1401/24از این
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین پوربهی
به ش.ش 324در تاریخ  1400/4/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به:
-1عبدالعظیم پوربهی فرزند حسین به ش.م  3559917875فرزند متوفی
 -2طاهر پوربهی فرزند حسین به ش.م  3490057252فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
شورای حل اختالف چغادک
=======================================================
بهتاریخ1401/2/21جلسهشورایحلاختالفنخلتقیدروقتفوقالعادهبهتصدیامضا کنندگان
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  1400/93تحت نظر است شورا پس از بررسی اوراق و محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای مینماید.
شماره دادنامه 1401/74 :تاریخ 1401/2/21
رای شورا
درخصوص دادخواست آقای -1قاسم لطفی نوروزانی-2عباس درویش دولت آبادی به طرفیت
خواندگان -1بهنام ساربانی  -2پیام قشقایی به خواسته  56/000/000ریال معادل پنج میلیون و
ششصدهزار تومان بابت کرایه حمل بار حسب محتویات پرونده خواهان و به موجب دادخواست
تقدیمی و اظهارات در جلسات رسیدگی مبلغ  56/000/000ریال از خواندگان طلبکار میباشد.
همچنین خواندگان در علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار رسالت مورخ پنجشنبه 1400/12/19
شماره10274در جلسهحضور پیدانکردهودلیلمدرکیدالبربرائتاز ذمهخوداز طلبخواهان
ارائهننمودهاند.لذاشورادعویخواهانرامحرز وثابتتشخیصدادهلهذاومستندابهماده198
قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبمصوب1379در امور مدنیوحکمبرمحکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  56/000/000ریال بابت طلب حساب هزینههای دادرسی و به انضمام
خساراتقانونیواردهوهزینههایتاخیروتادیهاز تاریختقدیمدادخواستمورخ99/2/10تازمان
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .رای صادره با توجه به ابالغ قانونی غیابی
استمیباشدوظرفمدتبیستروز از تاریخابالغقابلواخواهیدر اینشورامیباشدوبیست
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی شهرستان عسلویه میباشد.
تاریخ انتشار1401/2/22:
شعبه  2حوزه قضایی عسلویه
=======================================================
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توگو
گف 
جعفرراستی،نمایندهمردمشبستردرمجلسشورایاسالمی:

شناساییمعضالتشهرستانها
 باید در اولویت قرار گیرد

و کامل ارائه نماید .در پایان به دولت محترم خاطر نشان
می کنیممراقب تمایز جراحی و قصابی باشد ،ا گر برنامههای
اقتصادی همراه با بررسی دقیق ،به کارگیری متخصصان و
تبیین و تشریح ضرورت های الزم نباشد نه تنها باعث بهبود
حال این بیمار نخواهد شد بلکه اقتصاد بیمار ایران را به کام
مرگ خواهد کشاند.
وی با تأ کید بر اینکه ایران در نظم نوین جهانی با توجه به موقعیت
راهبردی و استقالل مثال زدنیاش بایستی نقش آفرین باشد ،ادامه
داد :محافظت از استقالل و منافع و امنیت ملی کشور عزیزمان ،آینده
بهتری را برای ملت بزرگ ایران رقم خواهد زد.
امیر سرتیپ حاتمی الزمه این نقش آفرینی را حفظ و ارتقای قدرت
ملی دانست و تا کید کرد :قدرت نظامی یکی از مولفههای اصلی و
ضروری قدرت ملی است که نبایستی در تقویت روز افزون آن کمترین
تردیدی وجود داشته باشد.
ویدرپایانبهسئواالتمطرحشدهتوسطدانشجویانواساتیددانشگاه
فرماندهی و ستاد ارتش در حوزه تحوالت فناورانه و پیشرفتهای
صنعت دفاعی در حوزههای رزم زمینی ،دریایی ،موشکی ،هوایی،
پدافندی و ...پاسخ گفت.
در ابتدایایننشست،امیرسرتیپحسینولیوند،فرماندهدانشگاه
فرماندهیوستادارتشضمنخیرمقدمبهامیرسرتیپحاتمیمشاور
فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش ،حضور وی را در دافوس
مایه خیر و برکت دانست و اظهار امیدواری کرد با حضور مستمر امیر
سرتیپ حاتمی در نشستهای تخصصی ،قدمهای ارزندهای در
راستای کسب تجارب از ایشان برداشته شود.
در پایان این مراسم ،امیر سرتیپ حاتمی از مرکز بازی جنگ دانشگاه
فرماندهی و ستاد ارتش بازدید کرد و در جریان اقدامات نوآورانه و
کارآمد این مرکز مهم قرار گرفت.

آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای هومان همتی به موجب دو برگ استشهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رسمی شماره 247
ایذه مدعی است سند مالکیت شماره چاپی  275238الف  85تحت ششدانگ پال ک شماره 201
فرعی از  1968تا  1961اصلی واقع در بخش یک ایذه که بنام وی ثبت شده و به علت جابجایی
مفقود شده درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا در اجرای تبصره یک اصالحی ماده 120
آئین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مذکور در
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل
سند مالکیت و یا سند خریداری به این اداره اعالم نماید و در غیر این صورت سند مالکیت المثنی
بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
مسلم درویشی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایذه
=======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالرحیم رحمانی تبار مالک به موجب دو برگ استشهاد محلی گواهی شده در دفترخانه
 7آبادان مدعی است که سندمالکیت به شماره چاپی  0699181مربوط به ششدانگ پال ک 1493
فرعی از  17اصلی بخش  10آبادان که در دفتر  50صفحه  43ثبت  5725به نام وی ثبت گردیده
که به علت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت نموده لذا در اجرای تبصره
یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هرکس که مدعی انجام معامله و یا
وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند خریداری به این اداره اعالم نمایید در غیر
این صورت سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده از درجه اعتبار
ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبادان
سیاوش جودکی
=======================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
رای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بروجرد
به شرح ذیل:
پال ک شماره  3749اصلی واقع در بخش دو بروجرد
که برابر رای شماره  140060325004003222مورخه  1400/12/16بنام آقای همایون مقدسی
فرزند مهراب در ششدانگ یکباب ساختمان (تجاری) به مساحت  16/83مترمربع خروجی از
مالکرسمیابراهیمپناهیرسیدگیوانشاءرای گردیدلذامراتبدر اجرایماده3قانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ گهی انتشار و عالوه بر
آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین
آ گهیودر روستاهااز تاریخالصاقبهمدتدوماهاعتراضخودرا کتبابهادارهثبتاسنادوامال ک
شهرستان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/22
م الف 819
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/18
سیدمهدی موسوی
معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بروجرد
=======================================================
آ گهی ابالغ
جناب آقای محمدحسن جعفری به استحضار می رساند همسر شما سرکار خانم سکینه پیاب با در
دست داشتن دادنامه قطعی شماره دادنامه  0147940000030429کالسه 0047920001799621
مورخ  1401/2/18تقاضای ثبت واقعه طالق را دارند از این رو از جنابعالی دعوت میشود تا ظرف
یک هفته پس از رویت این آ گهی به این دفتر به آدرس آمل خیابان امام رضا رضوان  14/1مقابل
دادگستری جدید مراجعه فرمایید .همراه 09111258347
تاریخ انتشار1401/2/22:
سردفتر ازدواج  29و طالق  9آمل
محسن دبیریان
=======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پال ک  120/1040واقع در نورین ابهر بخش سه زنجان ذیل صفحه 401
دفتر  388به شماره ثبت  61983شماره سریال  750480سری الف  81بنام قهرمان دودانگه صادر
و تسلیم گردیده که آقای بهرام دودانگه طبق وکالتنامه  1401/01/07-10596دفتر  79ابهر با ارائه
استشهادیه مدعی فقدان سند مالکیت مذکور گردیده و متقاضی صدور سند المثنی می باشد
لذا به موجب تبصره یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت اعالن میگردد چنانچه کسانی اعتراض
داشته و یا مدعی فقدان سند مالکیت نزد خود می باشند و یا معامالتی به نفع او انجام گرفته
ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آ گهی مهلت دارند اعتراض خود را به همراه اصل سند یا خالصه
معامله به اداره ثبت محل تحویل داده و رسید دریافت دارند .در غیر این صورت برابر مقررات
سند المثنی صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
داود مرسلی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر
=======================================================

گروه سیاسی
جعفر راستی ،نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی
ضمن تأ کید برضرورت توجه به مشکالت شهرستانها به خبرنگار
«رسالت» عنوان کرد :متأسفانه طی سالهای گذشته نگاه حمایتی و
توجه به شهرهای مرکزی معضالت شهرستانها را روی یکدیگر انباشته
کرده است .انباشت مشکالت متعدد شهرستانها موجب شده تا در
شرایط کنونی از معضالت بسیاری رنج ببرند .در این راستا نمایندگان
مجلس یازدهم درصددند تا با بررسی مشکالت موجود در شهرستانها
رویکردهای مناسب را شناسایی و ضرورت توجه به شهرستانها را در
ف گذاریهای اصلی قرار دهند.
هد 
وی بابیان اینکه مشکل نبود آب شرب در بسیاری از شهرستانها
جدی است و میبایست به آن پرداخته شود ،افزود :آب اصلیترین
یاست.در اینراستاوعدهداده
نیاز حیاتونبودآنیکمشکلاساس 
شدهتایکیاز معضالتاصلیمردمشبستریعنی کمبودآبحل گرددو
بهاینواسطهنیازهایروزمرهبرایبرطرف کردنمایحتاجشانممکن
شود.راستیتصریح کرد:از دیگرمشکالتحالحاضرشهرستانهای
کشور رها شدن پروژههای نیم ه کاره است .پروژههای بسیاری وجود
ل
دارند که علیرغم اختصاص منابع و طی شدن نیمی از راه اما به دلی 
ی
بودجه و یا برخی مسائل اداری ناتمام ماندهاند .ازجمله پروژهها 
ناتمام آزادراه صوفیان_سلماس است که حدود  ۱۵سال پیش کلید
خورد و به علت تأخیر در فراهمسازی بودجه حدود  ۴۰درصد آن
باقی مانده است.
ل جاری
اتمام پروژه آزادراه صوفیان_سلماس در سا 
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان
کرد ۴۰ :درصد باقی مانده پروژه آزادراه صوفیان_سلماس نیازمند ۶۰۰
میلیارد تومان است که در سال جاری در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱بررسی
ومقرر شدتابهاتمامبرسد .کلیاتاتماماینپروژهبهقرارگاهخاتماالنبياء
وا گذار شده و امیدواریم در سال جاری تکمیل گردد.او در پایان این
گفتوگو متذکر شد :مردم استان آذربایجان بهویژه در شهرهای تبریز و
ارومیههموارهازمشکل کمبودآبرنجمیبرند .کاهشحجمآبدریاچه
ارومیه و درنتیجه خشکی آن نیز به همین سبب است .در نظر داریم تا با
ت گذاریهای درست در وهله اول
رویکردهای مناسب و اجرای سیاس 
معضل آب و سپس خشکی دریاچه ارومیه را بهبود بخشیم.

خبر

مقر تروریست ها در اربیل زیر آتش
توپخانهسپاه
درپیشرارتهایاخیر گروهکهایتروریستیوابستهبهاستکبارجهانی
در اعزامتیمهایتروریستیبراینفوذوانجامعملیاتهایضدامنیتیو
خرابکارانهدرخا ک کشورمان،بااقداماتاطالعاتیوعملیاتیدقیق،یک
تیممسلحتروریستی،درتوراطالعاتیرزمندگانقرارگاهحمزهسیدالشهدا
نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی  5نفره
در شهرستان بانه دستگیر شدند.
درپی اعترافات اعضای این تیم تروریستی به اهداف و نیات خرابکارانه
و شوم خود علیه ایران اسالمی ،صبح چهارشنبه  21اردیبهشت ماه
پایگاهها و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق هدف
حمالت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه قرار
گرفت و منهدم شدند.
اجرائیه

مشخصات محکوم له/محکوم لهم
نام :حسین نام خانوادگی :رستمی نیا نام پدر :حاتم
نشانی  :استان ایالم-شهرستان ایالم-شهر ایالم-خ بعثت-خ صفاری-کوچه چراغی
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
نام :علی سلیمان سیفی فرزند عبدالحسین به نشانی شهرستان ایالم-ایالم خیابان صفاری پال ک
74
محکوم به
به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه  140010390001158632محکوم
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  40/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  30/000ریال هزینه
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :
 -1ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتيبي براي
پرداختمحكومبهبدهد-3.ماليمعرفي كند كهاجراحكمواستيفامحكومبهاز آنميسرباشدچنانچه
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست
نقلوانتقاالتوهرنوعتغییردیگردر اموالمذکور از زمانیکسالقبلاز طرحدعوایاعسار بهضمیمه
دادخواستاعسار بهمقامقضائیارائهنمایدواال بهدرخواستمحکوملهبازداشتمیشود (مواد 8و
 3قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی-4 )1394خودداریمحکومعلیهاز اعالم کاملصورتاموالبه
منظور فرار از اجرایحکمحبستعزیریدرجههفترادر پیداردماده 34قانوناجرایاحکاممدنی
و ماده  20ق  .م ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 ) 1394انتقال مال به دیگری به هر
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود(.ماده
 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم
علیه خواهد بود(.تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
قاضی شورای حل اختالف شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان ایالم-محسن رستمی
=======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم زری مسلمی با ارائه استشهادیه شماره  34193تنظیمی دفترخانه  -141آمل طی درخواست
مورخ  1401/2/20-1401/6551تقاضای صدور سند مالکیت المثنی  359734ششدانگ پال ک شماره
 346فرعی از  -21اصلی واقع در بخش  10ثبت آمل که در صفحه  337جلد  159ذیل شماره 33985
ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است و طی سند رهنی شماره -دفترخانه-در رهن
بانک -قرار دارد که در اجرای ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آ گهی در
یک نوبت می گردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند
ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله
به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
=======================================================

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد:
امال ک متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا  19اصلی بخش 16
 19667فرعی بنام خانم مریم صمدی کوچکسرائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده است به مساحت  300/86مترمربع خریداری مع الواسطه از خانم فاطمه درزی
شیخ مالک رسمی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که
اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب
را در اولین آ گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به
امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی تحدید حدود را به صورت
اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/24:
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/10 :
مالف 1309573
یونس قصابی
کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر
=======================================================

