
3 پنج شنبه  28 تیر 1397  شماره 4794  ویـکرد ر

ایران جزو کشورهای برتر دنیا در حوزه صنایع دفاعی است
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در حوزه صنایع دفاعی 
جزو کش��ورهای برتر دنیا هس��تیم، گفت: س��اح ها و تجهیزات دفاعی براساس 

اقتضائات مورد نیاز نیروهای مسلح تولید می شوند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی افزود: عبور از مرزهای دانش، ابتکار و خاقیت مبتنی 

بر دانش بومی، نشانگر وجود ظرفیتی عظیم از جوانان نخبه و متعهد کشور در این 
صنعت است. وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دفاعی جزو کشورهای برتر دنیا هستیم، 

تاکید کرد: ساح ها و تجهیزات دفاعی که در کشور تولید می شوند دارای قابلیت های بومی 
متناسب با شرایط جغرافیایی کشور و براساس اقتضائات مورد نیاز نیروهای مسلح هستند.

امیر حاتمی با اشاره به توطئه های دشمن در زمینه اقتصادی علیه کشورمان گفت: 
با حمایت و پش��تیبانی مردم و تاش دولت بخش بزرگی از توطئه های دش��من خنثی 

شده و انشااهلل با سربلندی از این برهه حساس عبور خواهیم کرد.  مهر

امنیت و اقتدار
آمادگی سریع برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی

رئیس س��ازمان انرژی اتمی از تکمیل کارخانه تولید روتور برای استفاده در 
سانتریفیوژ های پیشرفته در چارچوب فرمان اخیر رهبر انقاب و آمادگی سریع 
برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی خبر داد و گفت: این کارخانه را هنگام 

مذاکره ساختیم، اما راه اندازی نکردیم.
علی اکب��ر صالحی ظرفی��ت نهایی این کارخان��ه را تولید روزان��ه حدود ۶۰ 

سانتریفیوژ"آی آر ۶ " اعام کرد و افزود: بر این اساس میزان ظرفیت غنی سازی آن 
۶۰۰ سو در روز، ۱۸ هزار سو در ماه و ۱۸۰ هزار سو در ده ماه هدفگذاری شده است.

وی مواد اولیه برای غنی سازی ۱۹۰ هزار سو را ۳۰۰ تن در سال بیان کرد و گفت: 
پس از برجام توانس��تیم ۴۰۰ ت��ن به ذخایر مواد اولیه اضافه کنی��م و هم اکنون میزان 
ذخایر اورانیوم کش��ور به حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ تن رس��یده اس��ت.همه فعالیت ها براساس 

تعهدات پادمانی، پروتکلی و برجام انجام می شود.  باشگاه خبرنگاران

دستاورد
اگر یمن هم بخواهد، ایران به آن کمک می کند

مشاور رهبر انقاب در امور بین الملل، ضمن بیان اینکه سیاست استراتژیک 
ایران در منطقه تغییر نخواهد کرد، گفت همانطور که ایران به دعوت س��وریه و 

عراق به این کشورها رفته،  می تواند به کمک یمن هم برود.
علی اکبر والیتی وجود اختاف نظر یا اس��تقال سیاس��ت ایران و روسیه در 

س��وریه را طبیعی دانس��ت اما یادآوری کرد که اشتراکات و همکاری های ایران و 
روسیه در سوریه زیاد است. 

وی گفت: من به طور مس��تقل به روس��یه آمدم فقط برای صحبت با پوتین. حامل 
پیام های رهبری و رئیس جمهوری ایران هس��تم برای پوتین و فرصتی به دس��ت آمد تا 
حدود دو س��اعت درباره تمام مس��ائل دو جانبه، همکاری های منطق��ه ای و بین المللی 
صحبت کردیم. دیدار ترامپ و پوتین و س��فر من، دو مسأله مستقل از هم است. حضور 

ما در سوریه به خواسته آمریکا و دیگر کشورهای غربی ربطی ندارد.  راشاتودی

جاده انقالب

ستاد مقابله  با شرارِت دشمن

 

در مجموعه  اقتصادی تشکیل بشود
دش��من ما اتاق جن��گ را برده اس��ت در وزارت 
خزان��ه داری؛ ]اتاق[ جن��گ علیه ما به ج��ای وزارت 
دفاع، وزارت خزانه داری آنها اس��ت، به شکل فّعال هم 
مشغولند. قبًا هم همین جور بود؛ سال ۹۰ و ۹۱ ]هم[ 
که آن تحریمها را ش��روع کردند -به خیال خودش��ان 
تحریمهای فلج کننده که به کوری چشم آنها نتوانست 
جمهوری اسامی را فلج کند- فّعال بودند؛ حّتی وزیر 
آمریکایی میرفت با یکایِک رؤس��ای بانک های مختلف 
در کش��ورهای مختلف تماس میگرفت؛ یعنی این جور 
فّعال بودند؛ شب وروز مشغول بودند. من عرض میکنم 
اینجا هم بایس��ت ستاد مقابله ی با شرارِت این دشمن 
در مجموعه ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه 
باید پش��تیبانی کند، باید به صورت همراه کمک کند 
لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل 
بش��ود و این کار را دنبال کنند. البّته اقتصاد مقاومتی 
عاج همه ی اینها است که باید با جّدیّت دنبال بشود؛ 
ولی امروز با توّجه به کارهایی که دشمن دارد میکند، 
ممکن اس��ت یک بخشهای خاّصی از اقتصاد مقاومتی 

اولویّت پیدا بکند که آنها را بایستی دنبال بکنند.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
2 خرداد 97

مخاطب شمایید

مشکالت وادادگی مسئوالن 
محمدعلی ابطحی نوش��ت: هم��ه ناآرامی ها از 
زمانی رخ داده که م��ن آن توافق را لغو کردم. 
الزم نیس��ت راه دور برود. آقای ترامپ اگر از مسئوالن 
میز ای��ران در وزارت خارجه اش وضعیت تاریخی ایران 
را بپرسد به او خواهند گفت: ملت ایران در برابر دخالت 
و حمایت خارجی اس��ت که بیش از همیش��ه متحد و 
یکپارچه خواهند شد. البته فشار تحریم ها بی اثر نیست 
ول��ی عمده مش��کات و  اعتراضات مردم ایران ریش��ه 
داخلی دارد و از وادادگی مس��ئوالن و فساد آنان نشئت 

گرفته. نه به خاطر دل خوشی آقای ترامپ.

رئیس جمهوری کرواسی و مطهری!
علی مطهری نایب رئیس مجلس نوشت: با توجه 
به اینکه آن در آغ��وش گرفتن ها حالت مادرانه 
داش��ت نه جنبه جنس��ی و حذف آن نی��ز ممکن نبود، 
می توان پخش آن را پذیرفت. اما در خبرها عنوان »انتقاد 
علی مطهری از پخش رفتار رئیس جمهور کرواسی« آمده 

بود که از صحبت من چنین مطلبی بر نمی آمد.

سیاست مجازی

 دوم
نوبت

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (تجديد بار اول)

روابط عمومى سازمان جهاد كشاوزى استان كرمانشاه

سازمان جهاد كشاورزى استان كرمانشاه در نظر دارد تهيه ، بارگيرى ، حمل و بار اندازى لوله هاى پلى اتيلن شبكه فرعى آبيارى تحت فشار 

اراضى آنجور سد آزادى – قطعه سوم واقع در دره زمكان استان را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى را به شماره 200973336000049 به 

شرح زير برگزار نمايد. لذا شركت كنندگان (توليد كننده / تامين كننده) مى توانند از تاريخ درج آگهى (نوبت دوم) تا پايان وقت ادارى روز سه 

شنبه مورخ 97/5/2 جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت مراجعه نمايند.

1- برآورد: 3/825/000/000 ريال 

2- تضمين شركت در مناقصه 191/250/000 ريال مى باشد كه طبق آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى به شماره 123602/ت50659 مورخ 

94/9/22 مى باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه به حساب شماره 2174203751001 بانك ملى شعبه مركزى به نام تمركز وجوه 

سپرده كه بايد تهيه و ارائه گردد. 

3- كارفرما: سازمان جهاد كشاورزى استان كرمانشاه – مديريت آب خاك و امور فنى و مهندسى

4- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

 97/5/14 مورخ  يكشنبه  روز   8 ساعت  در  پاكات  گشايش  و   97/5/13 مورخ  شنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  اسناد  بازگشت  مهلت  آخرين   -5 

مى باشد.

سازمان جهاد كشاوزى
 استان كرمانشاه

 دوم 
نوبت

آگهى مناقصه عمومى

اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان قزوين

جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوين

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوين در نظر دارد پروژه ى ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد 
مناقصه از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.

1-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 97/4/27 الى 97/5/1
انجام  www.setadiran.ir از طريق درگاه سايت بازگشايى پاكات  ارائه پيشنهاد مناقصه گران و  تا  از دريافت اسناد مناقصه   2-كليه مراحل برگزارى مناقصه اعم 

 خواهد شد.
3-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد :حداكثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 97/5/11

4-تاريخ جلسه بازگشايى پاكات پيشنهاد قيمت در روز شنبه مورخ 97/5/13 راس ساعت 9صبح مى باشد.
5-ارسال پاكت الف (اصل تضامين شركت در مناقصه) به اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان قزوين – اداره حراست الزامى است.

6-ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
7-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 ويا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه – انتهاى بلوار حكيم اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان قزوين اداره پيمان ورسيدگى مراجعه نمايند.
8-اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه (www.setadiran.ir) در استان قزوين 02833241067 ومركز تماس 02127313131 ميباشد.

نوبت اول: 97/4/27 
نوبت دوم:97/4/28

شناسه آگهى : 204121

نوع مناقصهشماره مناقصهصالحيت مورد نيازمبلغ تضمين(ريال)مبلغ برآورد(ريال)موضوع مناقصهرديف

مرمت و بازسازى ابنيه فنى حوزه استحفاظى1
 (تاكستان-آوج – بوئين زهرا)

3/996/520/734
يك مرحله اى200971316000021رتبه 5 راه و ترابرى200/000/000

يك مرحله اى200971316000022رتبه 5 راه و ترابرى7/204/517/816361/000/000مرمت و بازسازى ابنيه فنى حوزه استحفاظى (الموت-آبيك- البرز)2

مرمت و بازسازى ابنيه فنى حوزه استحفاظى3
يك مرحله اى200971316000023رتبه 5 راه و ترابرى 3/998/113/115200/000/000 (قزوين – كوهين – طارم  )

ايمن سازى و بهسازى چهارنقطه حادثه خيز در محورهاى 4
يك مرحله اى200971316000020رتبه 5 راه و ترابرى10/391/305/808520/000/000الموت و طارم 

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000782 مورخ 1397/2/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد برجسته فرزند حسن بشماره شناسنامه 99 كدملى 4132070980 صادره 
از بروجرد به مقدار 567/17 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 مترمربع 
پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايع 
نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده است. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278/1– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000781 مورخ 1397/3/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى احمد فروتن فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 906 كدملى 4130585509 
صادره از بروجرد به مقدار 2366/40 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 
مترمربع پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر 
مبايع نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 13976032200300048 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حنيفه ريگى تنها فرزند پيرك بشماره شناسنامه 76 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 383/90 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى تابترش كوچه منشعبه از خيابان 
شــقايق بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد انور جمالزهى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهارشــنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

97/4/28- م الف/215
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002356 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قدوس شه كرم زهى تنها فرزند جنگى بشماره شناسنامه 10938 صادره 
از خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2236 مترمربع قســمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى ناصرآباد حاشــيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى لعل 
عمرزهــى محرز گرديده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/199
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002354 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ناروئى اكبرى فرزند جهانگير بشماره شناسنامه 1959 صادره از 
خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2714 مترمربع قسمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
ناصرآباد حاشيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى لعل عمرزهى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/200
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000507 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب شهنوازى آزاد فرزند يار محمد بشماره شناسنامه 3262 صادره از 
گشــت در يك باب خانه به مساحت 193/17 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشعبه از خيابان قدس جنوبى منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى جنگى حســين زهى زمانى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/169
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000559 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پرى ريگى مطلق فرزند پيرداد بشماره شناسنامه 120 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 219/50 مترمربع قسمتى از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما ارامش كوچه منشعبه 
از خيابان ســرباز بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م 

الف/168
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000499 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدانظر سورى زهى فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 5896 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 247/50 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه بن بست منشعبه از 
كوچه 8 مترى منشعبه از خيابان خيام بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن سلطانى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/165
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000547 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ماه پرى كمال زائى فرزند عبدالغفور بشماره شناسنامه 99 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مســاحت 258/33 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى يعقوب ياراحمد زهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/164
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 1396760322003000557 مورخــه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى تمين بشماره شناسنامه 221 صادره از خاش در يك باب 
مغازه به مساحت 16 مترمربع پالك 2 فرعى از 94 اصلى قطعه 1 واقع در خيابان ايرانشهر بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش خريدارى از مالك رسمى  آقاى محمد حسين طاهرى ايرند آبادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/163
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000491 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش يارمحمدى كرنچى فرزند الل محمد بشماره شناسنامه 10617 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مســاحت 269/50 مترمربع قســمتى از پالك 703 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
نو خيابان 12 مترى منشعبه از كوچه 10 مترى منشعبه از خيابان پيشنهادى منشعبه از جاده سنگى به طرف مجتمع 
تفريحى چهل ستون منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى ازمالك 
رســمى آقاى عيســى جمالزهى مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 

97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/162
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابوالفضل شريفى فرزند عيسى 
خواهان محمدرضا زينالى قشــالقى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى ابوالفضل شريفى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988200185 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 10:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آوين دادرســى مدنى به علت محهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/923
متصدى امور دفترى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا كريمى بيامهء فرزند لطفعلى
خواهــان نماينــده دادســتان دادســراى عمومــى و انقــالب كرمانشــاه ارجــاع و بــه شــماره پرونده كالســه 
9609988311400801 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/29 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/911
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق)

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000782 مورخ 1397/2/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد برجسته فرزند حسن بشماره شناسنامه 99 كدملى 4132070980 صادره 
از بروجرد به مقدار 567/17 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 مترمربع 
پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايع 
نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده است. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278/1– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000781 مورخ 1397/3/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى احمد فروتن فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 906 كدملى 4130585509 
صادره از بروجرد به مقدار 2366/40 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 
مترمربع پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر 
مبايع نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 13976032200300048 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حنيفه ريگى تنها فرزند پيرك بشماره شناسنامه 76 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 383/90 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى تابترش كوچه منشعبه از خيابان 
شــقايق بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد انور جمالزهى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهارشــنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

97/4/28- م الف/215
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002356 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قدوس شه كرم زهى تنها فرزند جنگى بشماره شناسنامه 10938 صادره 
از خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2236 مترمربع قســمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى ناصرآباد حاشــيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى لعل 
عمرزهــى محرز گرديده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/199
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002354 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ناروئى اكبرى فرزند جهانگير بشماره شناسنامه 1959 صادره از 
خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2714 مترمربع قسمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
ناصرآباد حاشيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى لعل عمرزهى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/200
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000507 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب شهنوازى آزاد فرزند يار محمد بشماره شناسنامه 3262 صادره از 
گشــت در يك باب خانه به مساحت 193/17 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشعبه از خيابان قدس جنوبى منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى جنگى حســين زهى زمانى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/169
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000559 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پرى ريگى مطلق فرزند پيرداد بشماره شناسنامه 120 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 219/50 مترمربع قسمتى از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما ارامش كوچه منشعبه 
از خيابان ســرباز بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م 

الف/168
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000499 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدانظر سورى زهى فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 5896 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 247/50 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه بن بست منشعبه از 
كوچه 8 مترى منشعبه از خيابان خيام بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن سلطانى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/165
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000547 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ماه پرى كمال زائى فرزند عبدالغفور بشماره شناسنامه 99 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مســاحت 258/33 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى يعقوب ياراحمد زهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/164
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 1396760322003000557 مورخــه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى تمين بشماره شناسنامه 221 صادره از خاش در يك باب 
مغازه به مساحت 16 مترمربع پالك 2 فرعى از 94 اصلى قطعه 1 واقع در خيابان ايرانشهر بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش خريدارى از مالك رسمى  آقاى محمد حسين طاهرى ايرند آبادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/163
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000491 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش يارمحمدى كرنچى فرزند الل محمد بشماره شناسنامه 10617 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مســاحت 269/50 مترمربع قســمتى از پالك 703 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
نو خيابان 12 مترى منشعبه از كوچه 10 مترى منشعبه از خيابان پيشنهادى منشعبه از جاده سنگى به طرف مجتمع 
تفريحى چهل ستون منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى ازمالك 
رســمى آقاى عيســى جمالزهى مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 

97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/162
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابوالفضل شريفى فرزند عيسى 
خواهان محمدرضا زينالى قشــالقى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى ابوالفضل شريفى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988200185 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 10:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آوين دادرســى مدنى به علت محهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/923
متصدى امور دفترى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا كريمى بيامهء فرزند لطفعلى
خواهــان نماينــده دادســتان دادســراى عمومــى و انقــالب كرمانشــاه ارجــاع و بــه شــماره پرونده كالســه 
9609988311400801 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/29 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/911
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق)

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

»دولت آنقدر چاق ش��ده که  کمی بعد بای��د برایش ویلچر درحـــاشیه
بیاورن��د، برخ��ی از وزرا م��دام ناامیدان��ه س��خن 
می گویند دولت، زیاد چاق و فربه ش��ده، به طوری 
ک��ه نمی تواند راه برود، این دولت باید وزن خود را 
کم کندف دولت، زیاد چاق و فربه شده، به طوری 
ک��ه نمی تواند راه برود. این دولت باید وزن خود را 
ک��م کند. با ای��ن وزن، ورزش دو که هیچ، تند راه 
رفت��ن را هم نمی تواند انج��ام دهد. کمی بعد باید 
عصا و ویلچر ب��رای او بیاوریم، با این وزن، ورزش 
دو ک��ه هیچ، تند راه رفت��ن را هم نمی تواند انجام 
ده��د. کم��ی بع��د بای��د عص��ا و ویلچر ب��رای او 

بیاوریم.«
اینه��ا جمات��ی اس��ت ک��ه حس��ن روحانی 
رئیس جمهوری در تاریخ نهم اردیبهشت امسال در 
تعریف کابینه ای که تنها یک سال از فعالیت خود 
را با دولت آغاز کرده بود می گذشت، بیان کرد، اما 
تا به امروز هنوز از این تغییرات برای کنار گذاشتن 
فربه ها ویلچری ها خبری نش��ده است. هر چند که 
مجلس، م��ردم، احزاب هم س��و و منتقدان همه و 
همه به ضرورت تغیی��ر خصوصا در تیم اقتصادی 
دولت تاکی��د دارند اما متاس��فانه هیچ اتفاقی رخ 
ن��داده و در اظهارنظری عجی��ب!! روحانی با پس 
گرفتن تلویحی حرف هایی که نهم اردیبهشت زده 
بود، از نیاز دولت به مشاوران جدید!! سخن گفت.

روز یکشنبه نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی 
دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران 
درباره این موضوع که آیا رئیس جمهوری می خواهد 
از طری��ق مجلس اقدام به ایج��اد تغییر در کابینه 
کند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. او همچنین 
درباره نقش خود در جدا شدن معاون اول از دولت 
و کنار رفتن خودش از سازمان برنامه و بودجه نیز 

تصریح کرد: تمام این شایعات دروغ است.
براساس قانون اساسی، دو قوه مجریه )دولت( 
و مقنن��ه )مجلس( در انتخاب وزرای کابینه دولت 
نق��ش دارند؛ ب��ه این صورت ک��ه رئیس جمهوری 
)قوه مجری��ه( در آغاز کار خود وزرای کابینه را به 
مجلس )قوه مقنن��ه( معرفی می کند و نمایندگان 
مجلس نیز با رای خود اعتماد یا عدم اعتماد خود 
را با وزرای پیش��نهادی اعام می کنند و در نهایت 
کابینه دولت ش��کل می گی��رد. در روش دیگر نیز 
نمایندگان مجلس از طریق ارائه طرح اس��تیضاح 
وزرای کابین��ه در تغیی��ر اعض��ای کابین��ه دولت 

نقش آفرینی می کنند.
با در نظر گرفتن اظهارات س��خنگوی دولت و 
رد موضوع »تغییر کابینه از طریق مجلس« از سوی 
او، نگاه ها برای تغییرات در کابینه متوجه ش��خص 

رئیس جمهوری می شود چراکه براساس اصول ۱۳۳ 
و ۱۳۶ قانون اساسی هیچ شخص حقیقی و حقوقی 
نمی تواند در انتخاب وزیران بر رئیس جمهور اعمال 
نظر کند و او برای تعیی��ن وزرایش کابینه خود از 

اختیاراتی کامل برخوردار است.
اما در همین راستا روز گذشته محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اش��اره به این نکته 
که»تیم اقتصادی تغییرات خواهد داش��ت« گفته 

که این تغییرات نیاز به بررسی دارد!
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران، در پاس��خ به سوالی پیرامون 
تغییرات در کابینه اظهار داش��ت: »امروز با شرایط 
جدیدی مواجه هس��تیم که بع��د از خروج امریکا 
و برخ��ی تحریم ها به وجود آم��ده و مهمتر از آن 
جنگ روانی است که از نظر اطاعات غلط به ملت 
ای��ران تحمیل می ش��ود. پس از خ��روج آمریکا از 
برجام ما با ش��رایط جدیدی مانند اعمال تحریم ها 
مواجه هستیم، از سویی دیگر شاهد جنگ روانی، 
اطاعات غلطی و فش��ارهایی هس��تیم که آنان به 
ما تحمیل می کنند، از ای��ن رو اعضای کابینه باید 
ب��ا توجه به ش��رایط جدید، ام��ور را تنظیم کنند. 
رئیس جمه��ور برخ��ی از اعضای کابین��ه را که در 
شرایط عادی انتخاب کردند و بر همین اساس االن 
در شرایط ویژه هس��تیم که دکتر روحانی بررسی 
می کنند تا برخی از تغییرات انجام شود. تغییراتی 

در تیم اقتصادی نیز خواهیم داشت.«
اما الزم به ذکر است که از آغاز فعالیت کابینه 
دوازدهم و با تغییراتی که نس��بت به کابینه دولت 
اول روحانی انجام ش��د، ش��ایعات متعددی درباره 
وجود اختاف نظر در افراد برجسته کابینه مطرح 
شد؛ این ش��ایعات عمدتا متوجه دو طیف صاحب 

نف��وذ در دول��ت یعنی اس��حاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمه��وری و محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمه��وری و ی��اران آنها ب��ود. در این جناح 
بن��دی واعظ��ی و نوبخت در مقاب��ل جهانگیرِی و 

برخی از اعضای تیم اقتصادی قرار گرفتند.
نکته مه��م توجه به این موضوع اس��ت که با 
همه اختافاتی که در دول��ت وجود دارد و نیازی 
که شخص رئیس جمهوری درباره تغییر در کابینه 
و با استفاده از واژه »ویلچری« برای اعضای هیات 
دولت اس��تفاده کرده اس��ت اما هنوز هم اطرافیان 
رئیس جمهوری سعی دارند که اینطور نشان دهند 
ک��ه تصمیم درب��اره تغییرات نیاز به زم��ان دارد!! 
در حال��ی که روحانی از زم��ان گرفتن رای اعتماد 
مج��دد تا انتخاب کابینه فعلی کمتر از زمان اعام 
ویلچری ب��ودن برخی اعضا تا کن��ون زمان صرف 
ک��رده بود، ضمن اینکه نکت��ه ای که آقای واعظی 
درباره ش��رایط حساس کنونی اش��اره دارند دقیقا 
ض��رورت انجام تغییرات فوری را تش��دید می کند 
ن��ه ُکند! اگ��ر براس��اس صحبتهای رئی��س دفتر 
رئیس جمهوری بپذیریم ک��ه بعد از خروج ترامپ 
از برجام ش��رایط ویژه اس��ت!!)که رهبری گفتند 
نیست( باید قبول کنیم که در شرایط ویژه نیاز به 
تغییر و انتخاب افراد موفق تر بیشتر ضروری است 
و اگر براس��اس صحبتهای رهب��ری بگوییم برجام 
بخش کوچکی از مس��ایل روزمره  اس��ت هم جای 
مماشاتی برای تغییر تیمی که شکست شان علنی 
شده است نمی ماند! مگر گرو کشی های حزبی که 
قطعا در پس این تغییرات فعال ش��ده است تا نظر 
خ��ود را به رئیس دولت تحمی��ل و یا برای ماندن 

گزینه خود در ترکیب تیم اصرار ورزد.
ب��ا ایجاد تاطم هایی در اقتص��اد طی ماه های 

اخیر و بروز تنش هایی در بازارهای مختلف کش��ور 
به ویژه بازار ارز و طا به دلیل اعام خروج آمریکا از 
برجام، این اختاف نظرها ابعاد جدی تری به خود 
گرفت ت��ا جایی که این اختافات از درون دولت و 
جلسات داخلی، به رسانه ها و فضای مجازی کشیده 
ش��د و در یکی از این موارد درحالی که جهانگیری 
آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه )مربوط 
به هدفمندی یارانه ها( س��ال ۹۷ که درباره حذف 
یارانه س��ه دهک باالی درآمدی صراحت دارد و در 
هیات دولت تصویب ش��ده ب��ود را اباغ کرده بود، 
نوبخت به عنوان رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و 
سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر 

حذف یارانه سه دهک را تکذیب کرد. 
در نهای��ت اینکه با توجه به اختافات هرچند 
س��طحی در دولت از یک س��و و بر زمی��ن ماندن 
مطالبات مردم از سویی دیگر و در عین حال باقی 
ماندن تنها کمتر از س��ه سال از عمر دولت به نظر 
می رس��د برای اینکه چه کس��ی باید جهت پایان 
دادن ب��ه اختافات درون دولت و کاهش انتقادات 
رس��انه ها از عملکرد قوه مجریه دست به کار شود، 
گزینه ای جز ش��خص رئیس دولت باقی نمی ماند؛ 
حال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی برای 
گری��ز از تداوم اختاف��ات در کابینه به اصاح آن 
فارغ از مس��ائل جناح دس��ت می زند ی��ا با عنایت 
به حج��م نارضایتی ها و انتق��ادات از عملکرد تیم 
اقتصادی، چاره تازه ای برای حل مش��کات کابینه 
پی��دا می کند. ام��ا آنچه ضروری به نظر می رس��د 
نیاز مبرمی اس��ت که دولت به تغییرات تفکری و 
تغییرات ظاهری دارد، البته باید به این نکته توجه 
داش��ت که تغییرات ظاهری ب��دون تغییر تفکرات 
اقتصادی که در پنج سال گذشته نتوانسته نتیجه 

مثبتی حاصل کند فای��ده ای برای افکار عمومی و 
جامعه نخواهد داش��ت بر این اساس نیاز ضروری 
است که در کنار تغییرات کابینه که شاید در صدر 
آن تغیی��ر تی��م اقتصادی و یاس��ت بانک مرکزی 
که س��ه بار وزیر را تا آستانه اس��تیضاح پیش برد 
ضروری به نظر رسیده و در کنار اینها باید تفکرات 

اقتصادی و مدیریتی نیز در دولت تغییر کند.
در نهای��ت می توان اینط��ور نتیجه گرفت که 
دولت بدون توجه به خواس��ت مردم و نیاز جامعه 
و ب��ا درنظر نگرفت��ن صاحدید جناح��ی باید در 
راس��تای منافع ملی کاری کند که در س��ه س��ال 
باقی مان��ده از عمرش بتواند ان��دک آبرویی برای 

خود دست و پا کند.
به نظر می رس��د که دولت باید براساس نیازی 
که خودش حس کرده و با توجه به اختافات علنی 
ش��ده کابینه زودتر از زمانی که مردم و نمایندگان 
و مس��ئوالن بیش از این صدای گایه هایشان بلند 
شود دست به کار شده و دست تغییرات درست را 
به کابینه برده و در کنار آن تفکرات مدیریتی خود 

را به داخل منعطف کند. 
الزم اس��ت که برعکس کابین��ه ای که مدام از 
میزان موفقیت مذاکرات در موفقیت خود س��خن 
می گفت جای خ��ود را به کابینه ای که براس��اس 
ت��وان بالقوه داخل و تاش برای بالفعل کردن این 
توان ها اعتقاد راس��خ و عملی دارد بر سر کار آید و 
تاش کند که از ظرفیت های موجود در کشور پلی 
برای حل مش��کات معیشتی و کاهش آسیب های 
اجتماعی بس��ازد پلی که می تواند باعث ش��ود که 
دولت روحانی را مردم به عنوان ناجی خود قلمداد 

کنند. 
برای عده ای که س��ه س��اله باقی مانده از عمر 
دولت تدبی��ر و امید را ناکافی می بینند و دوس��ت 
دارند دوره دولت دوباره تمدید ش��ود نیز باید گفت 
که یادتان باش��د امیرکبیر که به گفته بس��یاری از 
نزدی��کان دولت الگوی اس��تاد روحانی بوده اس��ت 
در مدت س��ه س��ال بدون امکانات تبلیغی و فضای 
مجازی توانست چنان کاری برای رونق و شکوفای 
عمل و اقتصاد انجام دهد که نامش در تاریخ کشور 
ماندگار ش��ود. باید نوشت ش��ما هم سه سال وقت 
دارید درست اندازه امیرکبیر شدن و اگر مرد میدان 
هس��تید باید ثاب��ت کنید که می تو انی��د و به جای 
گایه های بی نتیجه کار کنید تا در اذهان آیندگان 
به خوبی از ش��ما یاد کنند و از دولت قدردان باشند 
که نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسامی به وجود 
آورده اس��ت به جای اینکه ای��ن دولت را با نام های 

دیگری خوانده و مایه عبرت ببینند.
اگ��ر دولت ع��زم خود را جزم کن��د با توجه به 
امکان��ات بهت��ر  جای��گاه قوی تری که نس��بت به 
امیر کبی��ر دارد قطع��ا می تواند در س��ه س��ال آتی 
تح��والت م��ورد انتظار مردم را رقم زن��د، اما اگر از 
فرصت باقی مانده نتواند استفاده بهینه داشته باشد 
باید درس ناکامی هایش را برای مردم به عنوان آیینه 
عبرت تدریس کنند، تا دولت های بعدی اشتباهات 

این دولت را تکرار نکنند.

ناکارآمدهای دولت چه زمانی عوض می شوند؟!

مقاومت اقتصادی به جای اقتصاد مقاومتی
تغییر ظاهری با تغییر تفکر تکمیل می شود
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