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مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران از افزايش سرمايه اين شرکت به هزار ميليارد
تومان خبر داد.به گزارش تسنيم ،هوشنگ عشايري اظهار کرد :يکي از اتفاقات خوبِ
سال گذشته ،افزايش سرمايه شرکت از حدود 163ميليارد تومان به هزار ميليارد
تومان است که در اين رابطه اعضاي مجمع ،به ويژه همکاران در وزارت اقتصاد و
عشايري خبر داد؛
دارايي و سازمان برنامه و بودجه همکاري قابل توجهي کردند.عشايري با بيان اينکه
برنامه ملي بازآفريني شهري در نشست ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار با رياست
افزايش سرمايه
روحاني 11 ،بهمن سال گذشته تصويب و ابالغ شد ،ادامه داد :آييننامه اجرايي هم
شرکت بازآفريني شهري  30ارديبهشت ماه امسال به تصويب هيئت دولت رسيد.معاون وزير راه و شهرسازي
با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب در پنجمين جلسه آسيبهاي اجتماعي و
به هزار ميليارد تومان
تاکيد ايشان به ضرورت فعال سازي ستاد بازآفريني پايدار شهري ،گفت :رهبر معظم

اجتماعي

» خبر

انقالب تاکيد کردند "در مورد حاشيهنشيني که وزارت راه و شهرسازي مسئوليت دارد،
يک ستادي در قانون پيشبيني شده که ستاد خوب و کاملي است ،اما بايد فعالتر
شود" .به همين منظور ،بررسي برنامه ملي بازآفريني شهري دو بار در مجلس مطرح
شد و شرکت بازآفريني شهري ايران هم ميزبان اعضاي کميسيون عمران مجلس
بود.عشايري با اشاره به اينکه وزير راه و شهر سازي در خصوص بازآفريني ،مکاتباتي
با سران سه قوه انجام داده است ،بيان کرد :بر اساس نظر رئيس جمهور ،اجراي برنامه
ملي بازآفريني شهري به اين معنا است که دولت متوجه تبعات سنگين ناشي از زلزله،
مشکالت ساکنان بافت هاي فرسوده و مردم کم توان و نسل جوان خانه اولي شده است.
مديرعامل شرکت باز آفريني شهري ايران ،برنامه ملي باز آفريني شهري را برنامه اي
کالبدي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دانست.

به جاي اصالح قانون اساسي ،به فکر
استفاده از تمام ظرفيتهاي آن باشيم

»
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محسني اژه اي:

فاطمه رهب ر:

مردم ،متخلفان اقتصادي را معرفي کنند

ايزدي اعالم کرد؛

آمادگي ارتش براي واگذاري
 2400هکتار فضاي پادگان ها به مردم
معاون وزير راه و شهرسازي گفت :پادگانها بخشي از فرصتهايي هستند که
ارتش جمهوري اسالمي ايران در اختيار وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها
براي بهرهمندي مردمي و عمومي قرار ميدهد.به گزارش خبرنگار ما ،محمدسعيد
ايزدي معاون وزير راه و شهرسازي در نشست خبري گفت :سياست وزارتخانه در
مورد روددرهها کامال شفاف و روشن است .رويکرد وزارتخانه در مورد روددرهها
و حفاظت از آنها بدين صورت است که رود دره ها از نظر ما موضوعاتي موضعي
و مقطعي نيستند بلکه از سرچشمه خود تا آخرين نقطهاي که رواناند صاحب
زندگي بوده و بايد مورد حفاظت قرار بگيرند و احيا شوند.وي خاطرنشان
کرد :روددره فرحزاد در  ۲۲۰هکتار و در سه پهنه سکونتگاهي با دارا بودن
بستر طبيعي مورد بررسي قرار گرفت و با طرحي که شهرداري تهران ارايه
کرد پيوستي زيست محيطي براي آن در نظر گرفته شده .همچنين به دليل
قرارگيري اين رود دره در کنار دو گسل جدي شهر تهران مباحث تدقيق و
پدافند غيرعامل نيز براي طرح در نظر گرفته شد و در عين حال پيشبيني
شبکه حمل و نقل عمومي نيز در اين طرح از ديگر موارد مورد تاييد اعضاي
اصلي شورا بود.دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،گفت :در يازدهمين
جلسه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران با کليات طرح ساماندهي محدوده
فرحزاد موافقت شد و به دليل برخي از دغدغههايي که اعضاي اصلي شورا
براي حفاظت از روددره فرحزاد داشتند مقرر شد تا طرح از سوي دبيرخانه با
لحاظ موارد درخواستي تکميل و به شهرداري تهران ،ابالغ شود.وي ادامه داد:
دومين دستور جلسه اي که در مورد آن تصميماتي گرفته شد بحث انتقال
و جابهجايي پادگانها بود که با تعامل مناسبي که در اين رابطه با ارتش
داريم ،موضوع انتقال پادگانها در دستور کار قرار دارد.ايزدي خاطرنشان کرد:
بيش از  ۱۹پادگان در برنامه جابه جايي هستند که تاکنون براي پادگانهاي
 ۷نزاجاي لرستان ،پادگان  ۶۴اروميه ،پادگان  ۰۴بيرجند ،پادگان هاي اصفهان و
لشكر ۲۱تبريز طرح تهيه شده است و در شوراي عالي مطرح و به تصويب رسيده اند.
معاون معماري و شهرسازي تصريح کرد :در قانون انتقال پادگان اين امکان به
شهرداري ها داده شده تا با يک نسبتي که عموما  ۶۰به  ۴۰و يا  ۷۰به ۳۰
هستند بتوانند با ارتش به توافق برسند تا با اعطاي  ۶۰يا  ۷۰درصد پادگان ها
به شهر امکان استفاده عمومي براي شهرها را ايجاد کنند.وي همچنين گفت:
پادگان  ۰۶تهران و همچنين پادگان لشگر  ۷۷مشهد در دستور کار شوراي
عالي است و به زودي در اين مورد تصميم گيري خواهد شد.معاون معماري
و شهرسازي ادامه داد :در مشهد بحث ساختمان پادگان جديد با پيشرفت
 ۹۰درصدي در حال انجام است و در عين حال تمامي توافقات با شهرداري
به صورت کاربري خدماتي و فرهنگي براي استفاده عموم مردم در حال نهايي
شده است .همچنين پادگان اروميه با  ۷۴هکتار عرصه ،اهواز با  ۲۷۰هکتار،
مشهد با  ۴۰۰هکتار و بيرجند با  ۱۰۳۰هکتار براي کاربري هاي خدماتي به
وزارت راه و شهرسازي واگذار شده است.

کدخدايي:

معاون اول قوه قضائيه اعالم کرد از مردم ميخواهيم
متخلفان اقتصادي را معرفي کنند و اطمينان ميدهيم
هيچخطقرمزيبرايرسيدگيبهتخلفاتوجودنخواهد
داشت.به گزارش فارس ،حجت االسالم والمسلمين
محسني اژهاي ،سخنگوي قوه قضائيه در حاشيه نشست
مسئوالن عالي قضائي در خصوص موضوعات مطرح
شده در اين جلسه اظهار کرد:درجلسه مسئوالن
عالي قوه قضائيه ادامه رسيدگي به دستورالعمل جامع

اطالعرساني را انجام دادند که بحمداهلل به مراحل
نهايي نزديک شده است.حجتاالسالم والمسلمين
محسني اژهاي گفت :درباره شرايط امروز جامعه نيز
مباحث خوبي مطرح شد؛ از جمله اينکه باز هم رئيس
قوه قضائيه تأکيد کردند که پروندههاي مربوط به
ِ
قاطعيت توأم
تخلفات اخير اقتصادي بهسرعت و با
با عدالت مورد توجه همه مراجع قضائي باشد و
دست اندرکاران اين پروندهها بههيچوجه تحت تاثير
فضاسازي و جوسازيهايي که ممکن است عليه قوه
صورت بگيرد ،قرار نگيرند.سخنگوي دستگاه قضا
افزود:دررسيدگيها ،ميزان ،شرع و قانون است و
ب ه هيچوجه از قانون و شرع نبايد تخلفي صورت بگيرد
و در خصوص پرونده هاي اخير هم اميدوار هستيم
که بتوانيم با کمک دستگاه هاي نظارتي و با توجه
به کمک ضابطين ،آنها را مطابق شرع و قانون و در
کمترين زمان ممکن به نتيجه برسانيم.

چهار ميليون مددجو ،سبد کاال مي گيرند
معاون حمايتي کميته امداد امام خميني با اشاره به اينکه
اسامي  ۴ميليون نفر را براي دريافت سبد کاال به وزارت
رفاه اعالم کرده ايم ،گفت :کارت نيازمندان طي هفته
جاري شارژ مي شود.فاطمه رهبر در گفتوگو با مهر در
مورد توزيع سبد کاال براي اقشار آسيب پذير و مددجويان
کميته امداد و بهزيستي اظهار داشت :طبق سنوات گذشته
در زمان هاي مختلف از سال مانند ماه رمضان ،عيد و يا
ماه هاي ديگر حمايت هايي از مددجويان کميته امداد
و بهزيستي انجام مي شد به طوري که در کارت هاي
اعتباري که مخصوص يارانه و مستمري آنهاست ،مبلغي
جداگانه براي خريد کاالهاي موردنياز به آنها اختصاص
مي يافت.وي گفت :بر همين اساس با توجه به وضعيت
اقتصادي اين روزهاي جامعه ،کارت مددجويان مجددا
شارژ مي شود و به تناسب بُعد خانوار از يک نفر به باال به
اين افراد اختصاص داده مي شود.معاون حمايتي کميته
امداد امام خميني گفت :در دوره هاي قبل مبلغ شارژ

تهيه اطلس وضعيت زنان و خانواده
پيشرفت  ۵۰درصدي داشته است

کارت از  ۳۵تا  ۱۳۰هزار تومان بود که در اين دوره
 ۱۵تا  ۲۰درصد به اين مبلغ اضافه مي شود که مبلغ ۴۰
تا  ۱۵۰هزار تومان خواهد بود.به گفته وي ،مددجويان و
اقشار نيازمندي که کارت هاي آنها شارژ شده مي توانند
به فروشگاه هايي که از قبل شناسايي و به آنها معرفي
مي شود و طرف قرارداد هستند مانند اتکا ،رفاه ،تعاوني
مسکن فرهنگيان ،افق کوروش و  ...براي خريد کاالهاي
موردنياز خود مراجعه کنند.

برخورد با رسانه هاي تفرقه افكن ميان مردم ايران و عراق

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي محمدرضا نطقي برابر تقاضاي وارده شماره  62481مورخ 1395/04/09
با تسليم استشهاديه مصدق ذيل شماره  12529مورخ  1395/11/03دفترخانه
اسناد رسمي شماره  684تهران با اعالم اينكه :سند مالكيت ششدانگ يك
قطعه زمين به مساحت  52/20مترمربع تحت شماره  1859فرعي از 6735
اصلي مفروزي از پالك فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  2تهران ذيل ثبت
 39059صفحه  9دفتر  327امالك و تحت شماره چاپي  39059به نام ابراهيم
صالحي عراقي ثبت ،صادر و تسليم گرديده است و برابر سند قطعي شماره
 80134مورخ  1385/11/30دفترخانه  10189تهران به نام محمدرضا نطقي انتقال
قطعي يافته است سپس سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذكور طي سند
شماره  93/6/12-27577دفتر  724تهران به بتول گودرزي منتقل شده است
و برابر سند رهني شماره  106863مورخ  1393/07/3دفترخانه  240تهران
نزد بانك صادرات ايران در قيد رهن ميباشد و سپس بانك مرتهن برابر نامه
شماره  97/549281مورخ  1397/05/29اعالم نموده اجابت خواسته مالك
منوط به حفظ كليه حقوق رهني بالمانع ميباشد.
كه اصل سند مالكيت به علت جابجايي منزل مفقود گرديده است طي درخواست
وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است و در
اجراي ماده  120آييننامه اصالحي قانون ثبت (مصوب  )80/11/8مراتب در يك
نوبت آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاص مدعي انجام معامله نسبت به
ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت  10روز پس از
انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله
به اين منطقه واقع در خيابان سيدجمالالدين اسدآبادي (يوسفآباد) نبش
خيابان هفتاد پالك  476تسليم و رسيد اخذ نمايند بديهي است در صورت
انقضاي مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض يا در صورت اعتراض اصل سند
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات المثني سند مالكيت صادر
و تسليم خواهد شد.
اردشير شهميرزادي  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك
مالف15517 :
تاريخ انتشار 97/6/20 :د ت97/6/20 :

پيشنويس آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي سيدسهيل حاجيسيدجوادي وكالتا از طرف آقاي سيدمحمدكاظم
حاجيسيدجوادي طي وكالتنامه شماره  13959مورخ  97/04/31دفتر 1499
تهران و با تسليم استشهاديه گواهي شده شماره  101394مورخ 97/05/08
دفتر اسناد رسمي شماره  161تهران طي درخواست وارده  9012827مورخ
 97/05/08با اعالم اينكه سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان
شماره  2احداثي در طبقه اول شرقي به مساحت  125/00مترمربع كه 16/96
مترمربع آن بالكن است قطعه  6تفكيكي به انضمام پاركينگ شماره 2
احداثي در طبقه همكف به مساحت  27مترمربع قطعه  2تفكيكي به شماره
 555فرعي از  3992اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  - 357فرعي از
اصلي مذكور واقع در بخش  3تهران ذيل ثبت  53490صفحه  277دفتر
امالك  408طي شماره چاپي  220538به نام جهانگير انصاري مهابادي
ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي  220538صادر و تسليم گرديده است
و سپس معالواسطه طبق سند قطعي شماره  159930مورخ  70/6/31دفتر
 147تهران به آقاي سيدمحمدكاظم حاجيسيدجوادي منتقل گرديده كه به
علت جابجايي مفقود گرديده ،تقاضاي صدور المثني سند مالكيت مذكور را
نموده است در اجراي ماده  120آييننامه قانون ثبت (اصالحي )80/11/08
مراتب در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند
ظرف مدت  10روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند
بديهي است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در
صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات
المثني سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
سلطانزاده -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك وليعصر(عج) تهران
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15518 :
د ت97/6/20 :

يک حقيقت جاري در طول زمان و فوق زمان
بوده است.رئيس دستگاه قضائي ،فهم اين حقيقت
را براي کساني که برداشتشان از انسان ،يک
موجود محدود در زمان و مکان و قريب به ماده
است ،دشوار دانست و افزود :اگر حقيقت انسان
را يک حقيقت علوي بدانيم که براساس آن ،بدن،

پايين ترين مرحله وجودي آن است و عملي که
از انسان صادر مي شود ،در عوالم ديگر باقي
مي ماند ،آن وقت تصوير اينکه حقيقت نوراني
حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) فوق تاريخ باشد،
استبعادي نخواهد داشت.آيت اهلل آملي الريجاني
با بيان اينکه گريستن آسمان و زمين بر مصائب

روز عاشورا ،توهم نيست بلکه يک واقعيت در عالم
باطن است ،ادامه داد :آن حقيقتي که در مقابل
اشقيا ايستاده بود ،شخصي نبود که صرفا بدن
وجسمش در صحنه کربال باشد بلکه حقيقتي
عظيم درباطن هستي بود.رئيس قوه قضائيه افزود:
بايد بدانيم آنچه از عاشورا براي ما ترسيم مي شود،
به اندازه اي است که در گستره فهم ما قرار دارد
و ما مکلفيم حقيقت جاري در عاشورا را بيشتر و
بهتر درک کنيم .محرم ،هم بستر ترقي و تعالي
شخصي انسان با توجه به اين حقايق و اقتراب
به ساحت انوار ائمه هدي (ع) خصوصا حضرت
اباعبداهلل الحسين (ع) است و هم ظرفي براي
انذار مومنين و ترقي و تعالي اجتماع.آيت اهلل
آملي الريجاني در توضيح اين سخن اظهار کرد:
گريستن بر مصائب حضرت اباعبداهلل الحسين (ع)،
موجب زدودن گناهان و تطهير انسان مي شود.
از سوي ديگر ،انسان بايد امر به معروف و نهي
از منکر کند .بر اين اساس ،فرهنگ عاشورا و
معارف حادثه کربال ،بستري براي تعالي انسان
در بعد شخصي و اجتماعي است.

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به فريده حسينخاني به نشاني تهران بازار آهنگرها كوچه مسجد
جامع مقابل پاساژ فرنو پالك  20ابالغ ميشود كه بانك ملت جهت وصول
طلب خود به مبلغ  297/086/500ريال اصل و خسارت تا تاريخ 96/8/30
و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات به موجب سند رهني شماره
 115555مورخ  93/4/4تنظيمي دفترخانه شماره  125تهران عليه شما
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه  9603465در اين اداره
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  96/10/5مامور مربوطه آدرس شما به
شرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا
مشخص نميباشد لذا طبق ماده  18آييننامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت  10روز از
تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند/اسناد رهني فوق
با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل
فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15512 :
د ت97/6/20 :

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي منوچهر باقري و خانم اعظم مراد هر دو به نشاني
سعادتآباد خيابان  17پالك  16ابالغ ميشود كه بانك پاسارگاد جهت
وصول طلب خود به مبلغ  3/677/608/219ريال اصل و خسارت تا تاريخ
 1396/06/04و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات به موجب سند
رهني شماره  16111و  19584تنظيمي دفترخانه شماره  518تهران عليه
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه  9602847در اين
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن
سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص
نميباشد لذا طبق ماده  18آييننامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكي
از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت  10روز از تاريخ
انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي
خود اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند/اسناد رهني فوق با تقاضاي
بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن
طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15510 :
د ت97/6/20 :

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي مهدي صفري اصالتا با تسليم دو برگ استشهاديه محلي
مصدق شده طي شماره  97/5/13-5310توسط دفترخانه اسناد رسمي
شماره  1019تهران و برگ تقاضا به شماره وارده  97/5/13-25909مدعي
فقدان سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف
شرقي به مساحت  51/15مترمربع قطعه  6تفكيكي پالك  25728فرعي از
 123اصلي مفروز و مجزي شد از پالك  5203فرعي از اصلي مذكور واقع
در بخش  11تهران به انضمام انباري قطعه  6تفكيكي به مساحت 4/73
مترمربع ذيل ثبت  97141صفحه  444دفتر  288و به شماره چاپي 546071
به نام آقاي محمد مظلوم ابدي ثبت صادر و تسليم شده است و سپس
ششدانگ بالواسطه طبق سند قطعي شماره  85/6/15-2754دفترخانه
 838تهران به خانم عفت وكيليپور منتقل گرديد و نامبرده نيز ششدانگ
را طبق سند قطعي شماره  97/5/10-14559دفترخانه  1019تهران به آقاي
مهدي صفري منتقل نمود .به علت جا گذاشتن در ماشين مفقود گرديده
و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني آن را از اين منطقه نموده است .لذا
مراتب در اجراي ماده  120آئيننامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در روزنامه
كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام
معامله نسبت به ملك مرقوم و يا وجود سند مالكيت آن نزد خود ميباشد
از تاريخ انشتار اين آگهي ظرف  10روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل
سند مالكيت به اين واحد ثبتي تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
بديهي است اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائهدهنده اعاده خواهد
شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد
شد .در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانوني ،سند مالكيت
المثني پالك مذكور صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
ناصري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15515 :
د ت97/6/20 :

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي هادي خيرخواه ميرزائي برابر وكالتنامه
 21654مورخه  97/6/11دفترخانه  1105تهران به وكالت از
طرف خانم اختر رشيدي با تسليم دو برگ استشهاديه محلي
مصدق شده طي شماره  97/6/6-8951توسط دفترخانه
اسناد رسمي شماره  1105تهران و برگ تقاضا به شماره وارده
 97/6/11-32146مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك
دستگاه آپارتمان به مساحت  85/85مترمربع قطعه چهارم
تفكيكي تحت پالك ثبتي  28056فرعي از  125اصلي مفروز
از شماره  27766فرعي از اصلي مرقوم واقع در بخش 11
تهران به انضمام انباري شماره  3و پاركينگ شماره  4كه ذيل
ثبت الكترونيكي  139720301023017263و به شماره چاپي
 963858به نام آقاي عليرضا فراهانيان مقدم ثبت و صادر گرديد
و سپس تمامي ششدانگ برابر سند  21358مورخ 97/5/7
دفترخانه  1105تهران به اختر رشيدي انتقال قطعي يافته و
به علت اسبابكشي سند مالكيت مفقود گرديده و تقاضاي
صدور سند مالكيت المثني آن را از اين منطقه نمودهاند .لذا
مراتب در اجراي ماده  120آييننامه قانون ثبت فقط در يك
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي ميشود
تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم و
يا وجود سند مالكيت آن نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار
اين آگهي ظرف  10روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل
سند مالكيت به اين واحد ثبتي تسليم نمايد تا مورد رسيدگي
قرار گيرد .بديهي است اصل سند مالكيت پس از مالحظه به
ارائهدهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند
مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد .در صورت عدم وصول
اعتراض ظرف مهلت مقرر قانوني،سند مالكيت المثني پالك
مذكور صادر وبه متقاضي تسليم خواهد گرديد.
ناصري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15501 :
د ت97/6/20 :

آگهي سند مالكيت المثني
نظر به اينكه مالك آقاي پيرزاد كياني فرزند علينجات با ارائه فرم شهادت شهود مصدق
دفتر اسناد رسمي شماره  4نهاوند اظهار نموده مقدار ششدانگ پالك  833فرعي از 15
اصلي بخش سه ثبت نهاوند كه سند مالكيت آن ذيل ثبت  19896صفحه  67دفتر جلد
 143ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم مالك گرديده و به علت جابجايي مفقود گرديده
تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده است لذا به استناد ماده  - 120آييننامه قانون
ثبت مراتب به شرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلي جهت عموم آگهي
ميگردد لذا چنانچه كسي نسبت به صدور سند مالكيت المثني اعتراض داشته يا مدعي
انجام معامله نزد خود او يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند اعتراض خود را
كتبا از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت  10روز به اين اداره ارسال در غير اين صورت
و پس از گذشت زمان مقرر سند مالكيت المثني صادر خواهد شد .توضيحا :مورد ثبت
برابر خالصه معامله شماره  9960مورخه  1394/07/07در قبال مبلغ  300000000ريال به
مدت  15سال در رهن بانك تجارت قرار دارد.
محمد خزائي  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند
د ت97/6/20 :
تاريخ انتشار97/6/20 :

سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتر خود نوشت :به جاي اصالح قانون
اساسي ،به فکر استفاده از تمام ظرفيتهاي آن باشيم .آيا قواي
سه گانه و ساير نهادها ،تمام اختيارات و صالحيتهاي مصرح در
قانون اساسي را به کار گرفتهاند؟به گزارش ايلنا ،عباسعلي کدخدايي
قائم مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در توييتر خود نوشت:اصل
در حقوق اساسي ،ثبات قانون اساسي است .قانون اساسي ما
ظرفيتهايي دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است .معتقدم به
جاي اصالح قانون اساسي ،به فکر استفاده از تمام ظرفيتهاي آن
باشيم .آيا قواي سه گانه و ساير نهادها ،تمام اختيارات و صالحيتهاي
مصرح در قانون اساسي را به کار گرفتهاند؟

سياوشي:

رئيس قوه قضائيه مطرح كرد:

رئيس قوه قضائيه گفت :با رسانه هايي که ميان
مردم ايران و عراق تقابل ايجاد مي کنند برخورد
مي شود .وي مسير حقيقي مقابله با سلطه گران
عصر حاضر را همان خط عاشورا دانست و با توصيه
به سخنرانان و مداحان اهل بيت عليهم السالم
در تالش براي تعميق معارف ديني و تقويت
محبت اهل بيت عليهم السالم و پرهيز جدي
از سخنان تفرقه افکنانه در کشور ،بر برخورد با
رسانه هايي که به دشمن در جهت تحقق اهداف
جنگ رواني و اقتصادي کمک مي کنند و اخيرا
نيز برخي از آنها به ايجاد تقابل ميان ملت ايران و
عراق پرداخته اند ،تاکيد کرد.به گزارش اداره کل
روابط عمومي قوه قضائيه ،آيت اهلل آملي الريجاني
در جلسه مسئوالن عالي قضائي پيشاپيش فرا
رسيدن ايام شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين (ع)
را تسليت گفت و تصريح کرد :حقيقت اين است
که حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) و اصحاب و
ياران باوفاي ايشان ،يک حقيقت جاري در تاريخ
و بلکه فوق تاريخ هستند؛ چنانکه حادثه عاشورا
نيز صرفا يک حادثه تاريخي محض نبوده بلکه

خبر »

رئيس کميته ورزش ،جوانان و خانواده کميسيون فرهنگي مجلس
شوراي اسالمي گفت :براساس بازديد صورت گرفته از اطلس وضعيت
زنان و خانواده بايد بگويم که تهيه و تدوين اين اطلس افرون بر
 ۵۰درصد از سوي معاونت زنان رياست جمهوري پيشرفت داشته
است.خانم دکتر سياوشي با بيان اين مطلب در حاشيه بازديد
از نهمين نمايشگاه مادر ،نوزاد و کودک گفت :متاسفانه بعد از
 ۴۰سال از پيروزي انقالب اسالمي هنوز يک اطلس و آمايش از وضع
زنان کشور نداريم.وي با تحسين از برگزاري چنين نمايشگاه هايي
و توجه بيشتر به جايگاه زن و خانواده ادامه داد :توجه به تهيه اطلس
وضعيت زنان براي ششمين بار در موارد قانون برنامه ششم توسع
ديده شده است تا نسبت به توسعه حضور و بروز زنان هم در بعد
اجتماعي و هم اقتصادي بيش از پيش اهتمام ورزيده شود.به گفته
دکتر سياوشي ،تالش و زحمات زنان ما فوق العاده و قابل تقدير
است چراکه تماما از سطح پايين و برخالف ديگر کشورها که از
سطح باال و توسط بخش هاي حاکميتي حمايت مي شود ،شکل
مي گيرد.اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينکه فرصت هاي محدودي به زنان کشور از سوي بخش
حاکميتي کشور داده است ،تصريح کرد :براساس مصوبه شوراي
عالي اداري در پايان دولت يازدهم بايد ۳۰درصد از فرصت هاي
مديريت اداري کشور در اختيار زنان و جوانان قرار گيرد که متاسفانه
بايد بگويم تاکنون چنين نشده است.

 ۱۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق
ناظم مدرسه معين قطعي شد
رئيس کل دادگستري استان تهران از قطعيشدن حکم ناظم مدرسه
معين خبر داد.غالمحسين اسماعيلي در گفتوگو با تسنيم اظهار
داشت :پرونده ناظم مدرسه معين پس از اعتراض متهم به حکم
صادره به شعبه  53دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد و
دادگاه حکم بدوي را تأييد کرد.حکم  10سال حبس و  74ضربه
شالق ناظم مدرسه معين قطعي است.گفتني است ،هفتم خرداد
ماه امسال بود که يکي از سايتهاي خبري ،از آزار و اذيت تعدادي
از دانشآموزان مدرسهاي در غرب تهران توسط ناظم مدرسه خبر
داد؛ خبري که بهسرعت در فضاي مجازي پيچيد و بهدنبال آن،
فيلمهايي از ناظم مدرسه منتشر شد.

پيرو آگهي ابالغ اجرائيه شماره 11267مالف منتشره در روزنامه صبح اقتصاد
مورخه  1397/02/24موضوع پرونده اجرايي كالسه  9301525كالسه 9301525
عليه كاظم مكرم و سعيد باقري و شركت گسترش و توسعه صنعت آذربايجان
و له ليزينگ اقتصاد نوين در رابطه با آرا و دادنامههاي صادره له آقاي كاظم
مكرم اينك نظريه مورخه  96/12/02واحد ثبتي درخصوص ابطال اجرائيه
صرفا عليه آقاي كاظم مكرم ،مطابق ماده  169آييننامه اجرا به شما ابالغ،
چنانچه اعتراضي نسبت به نظريه ابالغي داريد ظرف مدت ده روز از تاريخ
ابالغ اخطاريه اعتراض خود را كتبا به اجراي ثبت تبريز تسليم نمائيد در غير
اين صورت نظريه واحد ثبتي قطعي خواهد بود .نظريه بدين شرح ميباشد( :با
لحاظ مفاد و جريان پرونده مستندا به راي شماره  9609974110500777مورخه
 96/8/6شعبه  5دادگاه عمومي و حقوقي تبريز و دادنامه تجديدنظر به شماره
 9609974128101803مورخه  96/11/12شعبه  18دادگاه تجديدنظر استان و
گواهي به شماره  9615944110500024مورخه  96/11/17صادره از شعبه 5
دادگاه عمومي و حقوقي تبريز مبني بر نقض دادنامه بدوي فوقالذكر كه حكم به
ابطال اجرائيه صرفا از جهت تجديدنظرخواه (آقاي كاظم مكرم) بدهكار پرونده
مطروحه در اين اداره صادر گرديده لذا با لحاظ مفاد آراي مزبور تصميم به رفع
ممنوعالخروجي نامبرده با اخذ نيمعشر اجرائي اتخاذ ميگردد).
اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15508 :
د ت97/6/20 :
آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي محمود هاشمي به نشاني تهران خيابان پيروزي بلوار
ابوذر نقشه  7كوي راوري پالك  28ابالغ ميشود وكيل بانك پارسيان جهت
وصول طلب خود به مبلغ  2/597/170/805ريال اصل و خسارت تا تاريخ
 96/12/20و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات به موجب اسناد رهني
شماره  94/12/15-87916و  94/5/13-86249و  94/5/15-86268تنظيمي
دفترخانه شماره  140تهران عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به
كالسه  9700526در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/2/29
مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس
فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاي وارده شماره
 97/4/14-13013556بستانكار و طبق ماده  8آييننامه اجرا مفاد اجرائيه يك
مرتبه در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت  10روز
از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام ننمائيد مورد وثيقه مندرج در اسناد رهني فوق با تقاضاي
بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب
بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15506 :
د ت97/6/20 :
پيشنويس آگهي فقدان سند مالكيت
دانيال خوشوب چمكي اصالتا با تسليم استشهاديه گواهي شده شماره 61257
مورخ  97/05/29دفتر اسناد رسمي شماره  131تهران طي درخواست وارده مورخ
 97/5/27با اعالم اينكه سند مالكيت عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني
(وضعيت خاص طاق) به شماره  9860فرعي از  3741اصلي قطعه سه تفكيكي مفروز
و مجزي شده از  585فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  3تهران به مساحت
 63/15مترمربع واقع در طبقه يك كه  2/96مترمربع آن بالكن است به انضمام
مسكوني قطعه  4تفكيكي به مساحت  2/71مترمربع واقع در سمت غربي زيرزمين
يك به نام دانيال خوشوب چمكي ثبت و به شماره چاپي  379631صادر گرديد ،به
علت سهلانگاري مفقود گرديده ،تقاضاي صدورالمثني سند مالكيت پالك مذكور
را نموده است در اجراي ماده  120آييننامه قانون ثبت (اصالحي  )80/11/8مراتب در
يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت به
ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند ظرف مدت  10روز پس از انتشار
اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره
تسليم و رسيد دريافت نمايند .بديهي است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم
وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل اسناد مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد
طبق مقررات المثني سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
سلطانزاده -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك وليعصر(عج) تهران
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15519 :
د ت97/6/20 :

