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«ابتکار» از درخواست روحانی برای افزایش حوزه اختیاراتش گزارش میدهد

«اختیارات خاص» در «شرایط خاص»

حسن روحانی ،رئیس جمهوری در دیدار اخیر خود با جمعی از علما و
شخصیتهای حوزوی از حوزه محدود اختیارات رئیس جمهوری گالیه کرده و با
تأکید بر اینکه «امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیمگیری
هستیم» ،گفته است« :در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل
مواجه شدیم ،شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست
این شورا بود و حتی مجلس و قوه قضائیه نیز در تصمیمگیری آن شورا دخالتی
نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم ».رئیس جمهوری در
ادامه خاطرنشان کرد« :همانگونه که در جنگ  ۸ساله اختیارات ویژهای را از امام
راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیتهای بسیاری را به دست
آوریم ،امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم ».روحانی افزود« :در هیچ دورهای در
تبادالت بانکی و فروش نفت با مشکالت و شرایط امروزه مواجه نبودهایم ،لذا نیازمند
تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم».
به اندازه اختیارات دولت از او توقع داشته باشید
البته این بحث کلیدی در دیدار اخیر فعاالن سیاسی با رئیس جمهوری باز هم
مطرح شد .روحانی در این دیدار در پاسخ به انتقادات از وضع موجود گفت« :وقتی
از دولت سوال و مطالبهای میشود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه
مقدار در حوزههای مورد سوال دارای اختیار بوده است ».او همچنین از حوزه
سیاست خارجی ،فرهنگ و فضای مجازی به عنوان نمونه یاد کرد و افزود« :باید
ببینیم که دولت چقدر در این حوزهها اختیار دارد .باید در حد توان و در حوزه
اختیارات رئیس جمهوری از دولت مطالبه داشت».
گفتنی است روحانی با بیان این سخنان خواستار افزایش اختیاراتش در شرایط
جنگ اقتصادی فعلی شده است .هرچند برخی فعاالن سیاسی اصالحطلب و البته
اصولگرا نسبت به این نکته موضوع واکنش نشان داده و مشترکا معتقدند که
روحانی از ساختار نظام بیاطالع نبوده است و اگر معتقد به محدودیت اختیارات
رئیس جمهوری است چرا در زمان انتخابات از محدودیت اختیارات رئیس جمهوری
چیزی نگفته است و از طرفی وعدههایی داده که حاال آنها را به محدودیت
اختیاراتش نسبت میدهد؟
واکنشها به مطالبه اخیر رئیس جمهوری برای افزایش اختیاراتش
حسن اسدی زیدآبادی ،فعال مدنی دراینباره معتقد است« :آقای روحانی
میفرمایند محدودیتهای دولت را درک کنید .بسیار خب! شما که با نظام غریبه
نبودی؛ شرط انصاف این بود که این حرفها را موقع انتخابات میگفتید».
محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید مجلس هم با انتقاد از اظهارات اخیر
روحانی گفت« :دولتها باید به اندازهای وعده بدهند که بتوانند به آن عمل کنند.
شرایط دولتها متفاوت است ،شرایط دولت اول آقای روحانی با دولت دوم وی
کامال متفاوت است .ما این تفاوت شرایط را درک میکنیم ،ولی در عین حال
خیلی گالیه هم داریم ».عالوه بر چهرههای اصالحطلب ،اصولگرایانی مثل حسین
شریعتمداری هم به این موضوع واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه «جناب
روحانی در تمامی طول چهل سال گذشته یکی از مسئوالن بلندپایه نظام بودهاند»،
خطاب به او در روزنامه کیهان نوشته است« :سؤال این است که وقتی میدانستید
رئیسجمهور -به قول خودتان -برای انجام وظایفی که قانون اساسی بر عهده او
گذارده است ،اختیارات الزم و کافی ندارد! چرا برای تصدی پست ریاست جمهوری
نامزد شدید؟!»
رئیس جمهوری «تدارکاتچی» است
البته این اولین بار نیست که رئیس جمهوری از محدودیت اختیاراتش گالیه

آگهــی تغییــرات شــرکت تاکســی تلفنــی دوســتی ممســنی
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1393و شناســه ملی
 10861942130بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/08/13تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  :نعمــت الــه میراحمــدی کــد ملــی 2390245341
 .2و مهــدی میــر احمــدی کــد ملــی  .3 2391692005و
معصومــه میراحمــدی کــد ملــی  .4 2391703732و زهــرا
میراحمــدی کــد ملــی  2391743701همگــی اعضــای هیــات
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد و ســید روح
االمیــن حســینی بــه عنــوان بــازرس اصلــی و رضوان هاشــمیان
چشــمه گل بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال
مالــی انتخــاب گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی (2748 )476162
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افزایش اختیارات رئیس جمهوری ،موضوعی است که بیش از دو دهه از پیگیری آن در ساختار سیاسی کشور میگذرد و اظهارات اخیر حسن روحانی ،رئیس
جمهوری کشورمان این موضوع را دوباره در صدر اخبار قرار داد؛ بحثی که هر چند وقت یک بار توسط رئیس جمهوری مطرح شده و پس از مدتی به دالیل
گوناگون فراموش میشود .حاال روحانی باز هم در جلسهای از حوزه محدود اختیاراتش انتقاد کرده و خواستار افزایش این اختیارات شده است .موضوعی که دو
رئیس جمهوری پیشین او یعنی رئیس دولت اصالحات و محمود احمدینژاد هم این افزایش اختیارات را مطالبه کرده بودند .البته رئیس دولت اصالحات برای
افزایش قانونی این اختیارات قدمهایی هم برداشته بود که البته به نتیجهای نرسید.

با توجه به شرایط
خاص اقتصادی
کشور باید توافقاتی
بین مجلس و رئیس
جمهوری صورت
گیرد و با مشورت
و نظارت رهبری
یکسریاختیارات
به رئیس جمهوری
اعطا شود تا در
یهای
تصمیمگیر 
خاص اقتصادی به
رئیسجمهوری
کمک شود
دارد و خواستار افزایش اختیارات خود است .حتی پیش از او احمدینژاد هم تاکید
داشت که «نگذاشتند کاری انجام دهد» .ولی بهترین لفظ برای نشان دادن این
محدودیت را رئیس دولت اصالحات با عنوان «تدارکاتچی» به کار برد و گفت
که رئیس جمهوری تنها یک «تدارکاتچی» است .بعد از آن کوشید از راه قانونی
اختیارات رئیس جمهوری را افزایش دهد و در سال  81لوایح دوقلو را به مجلس ارائه
داد .الیحهای برای افزایش اختیارات رئیسجمهوری و الیحه دیگر برای اصالح قانون
انتخابات که در نهایت مجبور به بازپسگیری این لوایح از مجلس شد.
افزایش اختیارات رئیس جمهوری در چه حوزهای؟
برخی نمایندگان در گفتوگو با «ابتکار» خواستار شفافسازی روحانی درباره
اظهارات اخیرش درباره افزایش حوزه اختیارات رئیس جمهوری شدند و تاکید
داشتند که روحانی به طور شفاف بگوید که منظورش برای افزایش اختیارات در
کدام حوزهها است؟

آگهــی تغییــرات شــرکت اطمینــان ســازه رضــوان ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبت  3078و شناســه ملــی  10240060738به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/10/16تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد :* :بــه اســتناد مــاده 31شــرکت بوســیله هیئــت مدیــره ای مرکــب از 3
نفــر بــه  4نفــر افزایــش مــی یابــد ومــاذه مربوطــه اصــاح گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()475272
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آگهــی انتقالــی شــرکت عمــارت بتــن باربــد بــه شناســه ملــی  14006552171بــه
موجــب صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/07/15شــرکت عمــارت
بتــن باربد(ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت 510047بــه واحــد ثبتــی اســتان خوزســتان
 ،شهرســتان اهــواز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اهــواز ،آســیاباد  ،خیابــان شــهیدقیری زاده (، )9
بلــوار پاســداران  ،پــاک  ، 343طبقــه ســوم کــد پســتی  6174636835انتقــال یافــت و در
ایــن اداره ذیــل شــماره ثبــت  49193ثبــت گردیــد کــه جهــت اطاع عمــوم آگهــی میگردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
2742
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز ()475644

آگهــی تغییــرات شــرکت اطمینــان ســازه رضــوان ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3078و شناســه ملــی 10240060738
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1397/10/16
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :آقــای ابراهیــم ســرباز برازنــده
بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و آقــای رضــوان
ســرباز برازنــده بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم الهــام
طالعــی بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره وآقــای یحیــی
عاقــل فــرد بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت  2ســال
ا نتخــاب و کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور بانکــی شــرکت
از قبیــل چــک ســفته و بــروات وامضاءکلیــه قراردادهــای شــرکت
در مناقصــه ها،نامــه هــای ارســالی و عقــود اســامی بــا امضــای
آقــای رضــوان ســرباز برازنــده (رئیــس هئیــت مدیــره) همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان جنــوب گل گهــر ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  713و شناســه ملــی  10420102740بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/10/10تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :ســمت اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن
گردیــد :عبدالســید آقاجــری بــه شــماره ملــی  1860562485بــه ســمت
مدیــر عامــل  -داریــوش آقاجــری بــه شــماره ملــی 1860518877
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  -شــهرام آقاجــری بــه شــماره ملــی
 1860520464بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -زهــرا جهاندیده
بــه شــماره ملــی  5999965551بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره
 طاهــره شــهروئی بــه شــماره ملــی  1850061092بــه ســمت عضــواصلــی هیئــت مدیــره .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء
رئیــس هیئــت مدیــره بصــورت منفــردا ً همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت اطمینــان ســازه رضــوان ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3078و شناســه ملــی 10240060738
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1397/10/16تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد * :آقــای رضــوان
ســرباز برازنــده بشــماره ملــی  1465797343و ابراهیــم ســرباز
برازنــده بشــماره ملــی 1465418377وآقــای یحیــی عاقــل فــرد
بشــماره ملــی  1467478776و خانــم الهــام طالعــی بــه شــماره
ملــی  1465896201بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئت مدیــره برای
مــدت  2ســال و آقــای هابیــل وثیــق بشــماره ملــی1460968328
بــه عنــوان بــازرس اصلــی وآقــای مختــار زاهــدی بشــماره
ملــی 1465791329بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای
مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد* * روزنامــه کثیراالنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان جنــوب گل
گهــر ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  713و شناســه ملــی
 10420102740بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/10/10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :گل طــا شــهروئی بــه شــماره ملــی  1860519598بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و علــی رضــا کریــم زاده بــه شــماره ملــی
 4250195937بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک
ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای دو
ســال بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :عبدالســید آقاجــری بــه
شــماره ملــی  - 1860562485داریــوش آقاجــری بــه شــماره ملــی
 -1860518877شــهرام آقاجــری بــه شــماره ملــی 1860520464
زهــرا جهاندیــده بــه شــماره ملــی  - 5999965551طاهــرهشــهروئی بــه شــماره ملــی 1850061092

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (2737)475273

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (2738 )475274

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان (2741 )475582

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان (2743 )475646

فریده اوالدقباد ،رئیس فراکسیون زنان مجلس دراینباره تاکید کرد« :رئیس
جمهوری برای نمایندگان و مردم صراحتا بگوید که در کدام موارد نیاز به افزایش
حوزه اختیارات دارد و اگر نیاز است به مجلس بیاید و دراینباره با نمایندگان
صحبت کند».
نماینده مردم تهران در مجلس به «ابتکار» گفت« :حوزه اختیارات رئیس
جمهوری در قانون اساسی تعریف شده است و توقع میرود بر اساس وظایف و
اختیاراتش در قانون اساسی عمل کند ».محمدجواد جمالی نوبندگانی ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم با تاکید بر اینکه «باید رئیس
جمهوری بگوید که خواستار افزایش اختیارات در چه حوزهای است» ،به «ابتکار»
گفت« :اول باید دید این درخواست برای افزایش اختیارات درباره قانونگذاری است
یا موضوعات قضایی یا مسائل اقتصادی؟ اول باید این موضوع را روشن کند ،بعد
ببینیم این افزایش اختیارات مربوط به شرایط خاص زمان جنگ است یا تغییرات

آگهی نوبتی

پیــرو آگهــی قبلــی بــه اســتناد مــاده  12قانــون ثبــت اســناد و امالک کشــور و مــاده  59قانــون مذکور بدینوســیله
امالکــی کــه در ســه مــاه چهــارم( دی بهمــن اســفند ) ســال  1397در حــوزه ثبتــی شهرســتان ســیاهکل بخــش
 16گیــالن تقاضــای ثبــت گردیــد و همچنیــن امالکــی کــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی بنــام اشــخاص رای صــادر و منجــر بــه تنظیــم اظهــار نامــه شــده و بــه شــرح
زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد.
قریــه میــکال ســنگ اصلــی  6بخــش  16گیــالن پــالک  354مفــرور از  171آقــای :فریــدون ســمیعی نــژاد یــک
ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  250/متــر مربــع -قریــه گولــک
ســنک اصلــی  8بخــش  16گیــالن پــالک  683مفــروز از  157در مالکیــت شــرکت کوهســاران دیلــم( ســهامی خــاص)
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  3000/قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی  11بخش 16
گیــالن پــالک  1586مفــروز از  447در مالکیــت آقایــد حمیــد نباتــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی
بــه مســاحت  349/2متــر مربــع پــالک  1587مفــروز از  447در مالکیــت آقــای احمــد نباتــی دیلمــی ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری بــه مســاحت  685/43متــر مربــع – قریــه کلســر ســنگ اصلــی  31بخــش  16گیــالن
پــالک  4410مفــروز از  67در مالکیــت خانــم ســیب خــال دوســتی الخانــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان
احداثــی بــه مســاحت  129/94متــر مربــع – قریــه کوجیــل ســنگ اصلــی  86بخــش  16گیــالن پــالک  452مفــروز
از  85در مالکیــت آقــای مجیــد بهریــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  214/51متــر
مربــع – قریــه بشــار رودبــار ســنگ اصلــی  95بخــش  16گیــالن پــالک  388مفــروز از  38در مالکیــت آقــای نیکنــام
هایــدان ســیاهکل محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  4346/03متــر
مربــع – قریــه حاجــی رودبــار ســنگ اصلــی  100بخــش  16گیــالن پــالک  945مفــروز از  16در مالکیــت آقــای جاوید
نوائــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت  197/20متــر مربــع قریــه پــالک  946مفــروز
از  16در مالکیــت خانــم زهــرا نیکــو نــژاد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 282/47
متــر مربــع پــالک  949مفــروز از  16در مالکیــت آقــای رامیــن بهرامــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
انبــاری بــه مســاحت  1352/32متــر مربــع پــالک  950مفــروز از  16در مالکیــت آقــای رامیــن بهرامــی ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت  427/98متــر مربــع پــالک  951مفــروز از  16در مالکیــت خانم
راضیــه حجتــی ســیاهکل محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت  252/70متــر مربــع
قریــه گــوراب محلــه ســنگ اصلــی  104بخــش  16گیــالن پــالک  1249مفــروز از  4در مالکیــت آقــای احمــد
حــدادی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت  250/47متــر مربــع – قریه کل دم ســرا
ســنگ اصلــی  111بخــش  16گیــالن پــالک  3مفــروز از  1در مالکیــت خانمهــا فاطمــه فــالح و فاطمه فــالح اکبر
پــور ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب خانــه روســتایی بــه مســاحت ششــدانگی 16957/934
متــر مربع(مشــاعا بالســویه) لــذا کســانی کــه بــه در خواســت ثبــت ملــک اشــخاص بشــرح منــدرج در متــن ایــن
آگهــی معتــرض مــی باشــند طبــق مــاده  16قانــون ثبــت مــی تواننــد اعتــراض خــودر را از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی ظــرف مــدت  90روز بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد همچنیــن برابــر مــاده  17قانــون ثبت
هــرگاه بیــن متقاضیــان ثبــت و دیگــران قبــل از انتشــار اولیــن آگهــی طــرح دعــوی اقامــه شــده باشــد بایســتی
رســید طــرح دعــوی را از دادگاه اخــذ و ظــرف مــدت تعییــن شــده ( 90روز) بــه اداره ثبــت تســلیم و رســید اخــذ
نمایــد و االحــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد ضمنــا تقدیــم گــردد در غیــر اینصــورت متقاضــی ســند یــا نماینــده
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه صالــح قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره
ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/1 :
تاریخ اتنشار نوبت اول98/2/2 :
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1398حوزه ثبتی نیر

نظــر بــه مدلــول مادتیــن 11و 12قانــون ثبــت و رعایــت مادتیــن 59و 64اصالحــی ائیــن نامــه مذکــور امالکــی
کــه از طــرف اشــخاص تقاضــای ثبــت شــده بشــرح فــوق آگهــی میگــردد.
-1ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب خانــه بشــماره پــالک  746فرعــی از  261اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از  284فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ســه اردبیــل حــوزه ثبتــی نیــر روســتای قــره شــیران ملکی
آقــای حمــزه رنجبــر بــاروق فرزنــد مصیــب بــه مســاحت  1118/49متــر مربع .
-2مقــدار دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پــالک  75فرعــی از  213اصلــی مفــروز و
مجــزا شــده از پــالک  63فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ســه اردبیــل حــوزه ثبتــی نیــر روســتای
کجــل آبــاد ملکــی آقایــان خیــام و نظامعلــی فرزنــد شــیرزاد بطــور بالســویه و باالمناصفــه ششــدانگ بــه
مســاحت  333/29متــر مربــع .
لــذا طبــق مادتیــن 16و 17قانــون ثبــت مراتــب آگهــی میگــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک آگهی شــده
فــوق اعتــراض و واخواهــی دارد در صورتیکــه قبــال بیــن وی و متقاضــی ثبــت اقامــه دعــوی شــده و در جریــان
رســیدگی میباشــد گواهــی دادگاه صالحــه دایــر بــر جریــان دعــوی را ازتاریــخ اولیــن آگهــی تــا مــدت  90روز
بــه اداره ثبــت نیــر تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و طبــق مــواد  74و 86آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ
تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــه مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و گواهی
ان را ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مادتیــن یــاد شــده عملیــات ثبتــی طبــق مقــررات ادامــه خواهــد
یافــت تحدیــد حــدود پــالک فــوق االشــاره پــس از انتشــار اگهــی جداگانــه بعمــل خواهــد آمــد اعتــراض بــر
حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده  20قانــون ثبــت در موقــع تحدیــد حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و ایــن آگهــی
بــه فاصلــه  30روز در دو نوبــت منتشــر خواهــد شــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد
در موعــد مقــرر در محــل حاضــر شــده و نســبت بــه تحدیــد حــدود پــالک مزبــور نظــارت نماینــد و چنانچــه
اعتــراض نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی و حــدود ان داشــته باشــند طبــق مــاده  20قانــون ثبــت تــا ســی روز از
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بوســیله اداره ثبــت بــه مرجــع صالحیــت دار عرضحــال دهند .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز دوشنبه مورخه 1398/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهارشنبه مورخه 1398/3/1
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آگهی ابالغ وقت دادرسی

پرونــده کالســه  136/98شــورای حــل اختــالف شــماره  20فرخشــهر خواهــان نرگــس شــگفت قهفرخــی فرزنــد
غیظــان فــرخ شــهر ولــی عصــر جنــب ســالن ازادی خوانــده اســماعیل جعفــری فرزند شــیرمحمد مجهــول المکان
خواســته مطالبــه چــک وقــت رســیدگی 98/4/11ســاعت  9خواهــان دادخواســتی بــه خواســته مذکــور در مورخه
98/2/28بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــالف شــماره  20فرخشــهرنموده کــه بــه کالســه
136/98ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن
دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه
دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود90/

دبرخانه شورای حل اختالف شماره  20فرخشهر

2713

قانون اساسی؟»
نماینده مردم فسا در خانه ملت با اشاره به اختیارات کم رئیس جمهوری تا پیش
از تغییر قانون اساسی تصریح کرد« :قبل از تغییر قانون اساسی رئیس جمهوری
اختیارات خاصی نداشت و همه اختیارات مربوط به نخست وزیر بود که با تغییر
قانون اساسی نخست وزیر حذف شد و اختیارات به رئیس جمهوری تفویض شد و
به جای او معاون اول رئیس جمهوری انتخاب شد».

استناد به اصل  113قانون اساسی
باتوجه به اصل  ۱۱۳قانون اساسی ،برخی دیگر معتقدند «پس از مقام رهبری
رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی
و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود ،بر
مزایی ،نماینده مردم تهران در مجلس هم با تاکید بر
عهده دارد ».عبدالرضا هاش 
این نکته که «رئیس جمهوری بعد از رهبری ،شخص دوم مملکت است و باید
اختیاراتی داشته باشد» ،به «ابتکار» گفت« :به عنوان مثال آقای روحانی زمانی که
برجام تصویب شد ،قصد داشت برجام  2و  3را در منطقه و دنیا اجرا کند و حتی
برای حل مشکالت با آمریکا وارد مذاکره شود».
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود« :منظور رئیس جمهوری
از افزایش اختیارات ،تغییر ساختار یا تفویض برخی اختیارات از نهاد های باالدستی
مزایی تاکید کرد« :به نظرم اینکه رئیس جمهوری
به رئیس جمهوری است ».هاش 
مشکالت را واضح نمیگوید ،مشکالت ساختاری است و برطرف کردن این امر در
آینده ضروری است».
رئیس جمهوری باید بتواند در شرایط سخت اقتصادی به طور شخصی
تصمیمگیریکند
ولی جلیل رحیمی جهانآبادی ،برخالف سایر نمایندگان درخواست رئیس
جمهوری برای افزایش حوزه اختیارات را مربوط به حوزه اقتصادی دانست و به
«ابتکار» گفت« :منظور رئیس جمهوری این است که در شرایط جنگی قرار داریم و
تصمیمگیری ها اگر قرار باشد در پروسه و بوروکراسی عادی و معمول گرفته شود،
شاید نتواند به طور مطلوب تصمیم قاطع و صریح و متناسب با شرایط بگیرد ،به
همین دلیل خواسته است که اختیاراتش متناسب با شرایط خاص فعلی افزایش
یابد ».این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد« :به خودی خود
حیطه اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی تعیین شده و این میزان اختیارات
کافی است ،ولی پروسه بوروکراتیکی که در تصمیمگیریها وجود دارد ،متناسب با
شرایط جنگی فعلی و خاص کنونی نیست و نیاز به اصالح دارد».
رحیمی جهانآبادی تاکید کرد« :به نظرم حرف رئیس جمهوری معقول است و
با توجه به شرایط فعلی که انتظار کارآمدی داریم باید اختیارات ویژه داشته باشد.
این اختیارات عمدتا باید در حوزه اقتصادی افزایش یابد تا رئیس جمهوری بتواند
تصمیمگیری اقتصادی قاطعی داشته باشد».
نماینده مردم تربت جام ،تایباد ،باخرز و صالحآباد در مجلس با تشریح اینکه
«رئیس جمهوری در شرایط فعلی نمیتواند در حوزه اقتصادی به راحتی هر
تصمیم قاطعی بگیرد» ،به «ابتکار» گفت« :رئیس جمهوری برای گرفتن تصمیمات
اقتصادی باید این تصمیم را به مجلس بیاورد و با برنامه ششم و قانون اساسی
تطبیق دهد و پروسه اداری و مراحل تصویب را طی کند .بنابراین با توجه به شرایط
خاص اقتصادی کشور باید توافقاتی بین مجلس و رئیس جمهوری صورت گیرد و
با مشورت و نظارت رهبری یکسری اختیارات به رئیس جمهوری اعطا شود تا در
تصمیمگیریهای خاص اقتصادی به رئیس جمهوری کمک شود».

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/11/24- 139760318008004557هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســید نــوری موســوی فرزنــد ابوالحســن بشــماره شناســنامه  3433صــادره از رحیــم
آبــاد در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  364/05متــر مربــع بــه شــماره پــالک 1367
فرعــی قســمتی از پــالک  2فرعــی از  69اصلــی واقــع در کلــدره بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز چهار شنبه 1398/02/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهار شنبه 1398/03/01
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/12/15- 139760318008004901هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســامان محمــدی اســتاد کالیــه فرزند عیســی بــه شــماره شناســنامه  357صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  200متــر مربــع بــه شــماره
پــالک  349فرعــی مجــزی شــده از یــک فرعــی از  74اصلــی واقــع در چوربــاغ بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز چهار شنبه 1398/02/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهار شنبه 1398/03/01
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/11/24- 139760318008004553هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســید نــوری موســوی فرزنــد ابوالحســن بشــماره شناســنامه  3433صــادره از رحیــم
آبــاد در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  364/05متــر مربــع بــه شــماره پــالک 1368
فرعــی قســمتی از پــالک  2فرعــی از  69اصلــی واقــع در کلــدره بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز چهار شنبه  1398/02/18تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهار شنبه 1398/03/01
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آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد که در خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی  970136وراث مرحــوم داداش هــزاری محکوم
لــه بهــروز هــزاری طرفیــت محکــوم علیهــم  -1شــاه ظریــف حاجــی زاده وراث صاحــب هــزاری و غیــره موضــوع
تقســیم ترکــه بــا توجــه بــه انجــام کارشناســی ملــک متعقــل بــه کل وراث از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد
مشــخصات ملــک مــورد مزایــده واقــع در ویزنــه کــه از طریــق کارشــناس ارزیابــی گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل مــی
باشــد .قطعــه اول عبــارت اســت از قطعــه زمیــن مســاحت  10000متــر مربــع بــا حــدودات اربعــه شــماال بــه متصــل
بــه خانــه و محوطــه متصرفــی آقــای حســین مــرادی شــرقا متصــل بــه لولــه گاز جنوبــا متصــل بــه شــالیزار متصرفی
وراث مرحــوم حــاج خــداورن دولنــگ و غربــا متصــل بــه جــاده دولتــی تالــش – اســتارا تحــت تصــرف زوجیــن مورث
کــه ارزش بهــا آن را از قــرار هــر متــر مربــع به میــزان  1100000ریــال کل مســاحت را بــه میــزان11/000/000/000
ریــال بــرآورد گردیــد مزایــده روز دوشــنبه  1398/03/27راس ســاعت  9الــی  10صبــح در اجــرای احــکام مدنــی
حویــق برگــراز مــی گــردد الزم بــه ذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن
قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــدو  %10مبلغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایده
دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت ده
درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج
روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
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مفقودی

ســند کمپانــی وبــرگ ســبز کامیونــت یخچالــدار سیستم:نیســان تیــپ 2400 :رنگ:آبی-روغنــی مــدل 1385:بــه
شــماره موتــور 331504:وشــماره شاســی J020949 :وشــماره پــالک :ایــران  498 -22ط  35مفقــود شــده واز
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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