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رهبر انقالب نوبت دوم واکسن ایرانی
کرونا را دریافت کردند
حضرت آیتاهلل خامنهای صبح دیروز (جمعه) نوبت دوم وا کسن کوو ایران برکت
را دریافت کردند .حضرت آیتاهلل خامنهای صبح دیروز نوبت دوم وا کسن کوو
ایران برکت را دریافت کردند .یادآور میشود رهبر معظم انقالب ،چهارم تیر ،نوبت
اول وا کسن ایرانی کرونا را دریافت کرده بودند.

تأکیدرهبرانقالببربهحقبودنگالیههایمردمخوزستانولزوم
جدیتوپیگیریدستگاههایدولتیوغیردولتیبرایحلمشکالت

دولت بعد با جدیت
به مسائل خوزستان بپردازد

رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم وا کسن کوو ایران برکت با اشاره به
مشکالت مردم استان خوزستان گفتند :مسئوالن و دولت بعدی حل مشکالت
خوزستان را بهصورت جدی دنبال کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل
خامنهای روز گذشته پس از دریافت نوبت دوم وا کسن کوو ایران برکت با تشکر از
مجاهدتهای مجموعههای بهداشت و درمان در مقابله با بیماری و بخصوص
از زحمات دانشمندان و محققان در تولید وا کسن داخلی ،بر لزوم استمرار رعایت
کامل شیوهنامههای بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تأ کید کردند و در ادامه با
ً
ٔ
درزمینه آب،
اشاره به مشکالت عمیقا درد آورد مردم وفادار استان خوزستان
مسئوالندستگاههایدولتیوغیردولتیراموظف کردندبهصورتجدیرسیدگی
به مشکالت و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند.
حضرتآیتاهللخامنهایاختاللایجادشدهدردسترسیمردمبهوا کسنراعمدتا
ناشیاز بدقولیفروشندگانخارجیوا کسنخواندندو گفتند:اینمسئلهیکبار
دیگربهمردمومسئوالن کشوریادآوری کرد کهتکیهبهدیگرانموجببروزمشکالت
میشود بنابراین باید بتوانیم در همه مسائل روی پای خود بایستیم.
ایشانافزودند:البتهدر کنارتولیدداخلنا گزیرازتولیدخارجیمطمئننیزاستفاده
ی کنیم اما باید با تمرکز و تالش بر روی تولید داخل جلوی منتظر و معطل ماندن
م 
مردم را گرفت و امیدواریم با توجه مسئوالن ،توزیع وا کسن بهآسانی و روانی کامل
در بین مردم انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به جهشهای پیدرپی ویروس و باقی
ماندنخطراتآن،مردمرابهاستمراررعایتشیوهنامههایبهداشتیفراخواندند
و گفتند:طوالنیشدنقضیهبیمارینبایدموجب کاهشحساسیتهاشودودر
همهجاازجملهمراسمهای گونا گونمذهبیوغیرمذهبینیزبایداصلرابررعایت
کاملشیوهنامههایتوصیهشدهاز طرفمسئولینمانندماسکوفاصل ه گذاری
قرار داد .ایشان خاطرنشان کردند :ا گر مردم برای یک دوره ،زحمت رعایت کامل
شیوهنامهها را قبول کنند ،بیماری ریش ه کن یا حداقل شیوع آن و ادامه خطرات
جانی و خسارات مالی متوقف میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به مسئوالن تأ کید کردند :دستگاههای
دولتی بهصورت جدی از تولید وا کسنهای داخلی پشتیبانی کنند تا این کار به
بهترین وجه انجام شود.
رهبرانقالبدربخشدیگریازسخنانشانبهمشکالتمردمخوزستاناشاره کردند
ً
و گفتند :در روزهای اخیر یکی از نگرانیهای واقعا دردآور ،مسئله آب خوزستان و
مشکالتمردمبود.ایشانبا گالیهاز رعایتنشدنتوصیههایمتعددقبلیدرباره
ی گرفت
آب خوزستان و فاضالب اهواز افزودند :ا گر آن توصیهها موردتوجه قرار م 
مسلمااینوضعایجادنمیشد کهمردموفادارخوزستانراباوجوداینهمهامکانات
و استعدادهای طبیعی و کارخانجات در استان ،ناراضی و ناراحت کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما
هیچ گلهایاز آنهانمیتوانداشتچرا کهمسئلهآبآنهمدر آنآبوهوای گرم
خوزستان مسئله کوچکی نیست.
ایشانبااشارهبهحضوروفادارانهوفدا کارانهمردمخوزستاندرخطمقدممشکالت
هشتسالدفاعمقدس ،گفتند:اینمردمنبایددچار مشکالتباشندوا گربهدر
وقت خود به کار مردم رسیدگی میشد ،این وضعیت ایجاد نمیشد.
ن که دستگاههای دولتی و غیردولتی مشغول
رهبر انقالب اسالمی افزودند :ا کنو 
به کار شدند ،و همچنین دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد ،کارها را بهصورت
جدی دنبال کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین مردم را به مراقبت در
مقابل توطئههای دشمن توصیه کردند و گفتند :دشمن به دنبال آن است که
از هر چیز علیه انقالب و کشور و مصالح مردم استفاده کند بنابراین باید مراقبت
شود که بهانهای به دست آن داده نشود.
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نشست مشورتی رئیسجمهور منتخب با مسئوالن نظام واکاوی شد

امیدخوزستانیهابهدولتسیزدهم

سعید امینی
این روزها شرایط خوزستان مساعد نیست و همه
ت گر و
سا کنان این استان از کشاورز و دامدار گرفته تا صنع 
ی کنند؛ مطالبهای که بهحق است
افراد عادی ،طلب آب م 
اما کو گوش شنوا .مسئوالن دولتی فقط این را آموختهاند
که در زمان بحران نطق ،طرح و ایدههای تکراری و شعاری
ارائه دهند ،اما پیش از وقوع بحران آسوده و با خیال راحت
نشستهاند و پا را بر روی پا میاندازند و نقش تماشاچی را
ً
ی کنند .دقیقا این شرایط برای خوزستان داغدیده
بازی م 
در حال تکرار است .رنجی که مردم خوزستان متحمل
شدهاند فقطوفقط بهدلیل سوءمدیریتهای دولتی و
غفلت از توصیههای بزرگان نظام است.
ی کند!
آبی که عطش مردم را هم به زور رفع م 
مشکل کمآبیوتنشآبیاینروزهای کشوربهویژهدراستان
خوزستانموردتوجهونگرانیبسیاریازهموطنانمانقرارگرفته
تادر اینهوای گرمایناستان،بسیاریاز مناطقروستایی
آن با کمال تأسف با تانکر آبرسانی شوند و آب موردنیاز برای
زراعت و احشام هم وجود نداشته باشد.
ی گویندمشکلآبخوزستانریشهای
برخیاز کارشناسانم 
بسیارعمیقترازیکدور همدیریتیچندسالهدارد،امابرخی
دیگر معتقدند مقصر حالوروز امروز این استان نه کمبود
منابع طبیعی آب ،بلکه سیاستهای مدیریتی اشتباه در
سالهای گذشتهاست کهباعثشدهتابستانبهتابستان
ب کمتریازسدهایقرارگرفتهرویپنجرودخانهایناستان
آ 
به خانههای مردم و مراتع کشاورزی برسد.
طرحی که از آن غفلت شد
رهبر معظم انقالب اسالمی در  1375طی بازدیدی که از
استان خوزستان داشتند ،طرحی را تحت عنوان «طرح
توسعه کشاورزی یا  ۵۵۰هزار هکتاری» مطرح کردند که
از آن سال تا به امروز بنا به اعالم قاسم سلیمانیدشتکی
استاندار خوزستان تنها  ۲۷۰هزار هکتار از این طرح اجرا
شده که قسمت اعظم آن در جنوب استان است و مابقی
که هنوز اجرا نشده غالبا در شمال استان واقع شده است.
کندی در پیشرفت اجرای طرح  550هزار هکتاری از سال
 75تا کنون صدای منتقدان را درآورده و ا کثر کارشناسان و
تحلیلگران محیطزیست معتقدند ا گر این طرح بهدرستی
و کامل اجرا میشد و مسئوالن نسبت به اجرای آن اهتمام
بیشتری میورزیدند ،بخش عمدهای از مشکالت کمآبی
لوفصل بود.
خوزستان قابل ح 
حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهور

منتخبدرجلسهمشورتیبرایبررسیمشکالتخوزستان
که در  31تیرماه با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی ،دبیر
مجمعتشخیصمصلحتنظام،نمایندهولیفقیهدراستان
خوزستان ،رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)،
وزیر و معاونین وزارت نیرو ،رئیس بنیاد مستضعفان،
رئیس کمیتهامدادامامخمینی(ره)،رئیسسازمانبسیج
مستضعفین و شماری از نمایندگان استان خوزستان در
مجلسحضورداشتند،برگزارشدباانتقادازغفلتمسئوالن
از اجرای کامل طرح رهبر معظم انقالب گفت« :ا گر طرح
مقاممعظمرهبریوارادهایشاندراستانخوزستانبهطور
ی کرد ،خیلی از مشکالت کنونی در این
کامل تحقق پیدا م 
استان وجود نداشت».
وی افزود« :طرحی که در سفر مقام معظم رهبری نسبت
به آن تأ کید شده است و همه مردم استان هم از آن مطلع
هستند،بایدبهصورتیکپکیج کاملموردتوجهقرار گیرد
ً
و ما حتما در دولت به آن توجه خواهیم کرد».
ن کهدردولتسیزدهمبرای
رئیسجمهورمنتخببابیانای 
حل مشکالت خوزستان حتی یک روز هم معطل نخواهیم
کرد ،خواستار اولویتبندی مسائل و هزینهبخشی از درآمد
خوزستان برای آبادانی این استان شد.

دریادار تنگسیری تأکید کرد:

آمادگیقاطعانهنیرویدریاییسپاه
برایدفاعازآرمانهایانقالب
فرماندهنیرویدریاییسپاهبرآمادگیقاطعانهایننیروبرایدفاعاز آرمانها
و منافع انقالب اسالمی در هر نقطهای تأ کید کرد.
به گزارش سپاهنیوز ،به مناسبت بزرگداشت سالروز سفر پر خیروبرکت مقام
معظمرهبری،حضرتامامخامنهای(حفظهاهلل)بهستادفرماندهینیروی
دریایی سپاه در بندرعباس ،در یکم مردادماه سال  ،۱۳۹۰دریادار علیرضا
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتوگویی ،بازخوانی این روز را
ل گیری راهبردهای جدید و فعال نیروی دریایی سپاه
نقطه عطفی در شک 

آ گهینوبتیسهماههاولسال1400
بنا به دستور ماده  11قانون ثبت و مادتین  59آئین نامه فوقالذکر اشخاصی که در سه ماهه اول
سال 1400نسبت بهامالکمجهولالمالکواقعدر بخشهایهفتگانهسیستانتقاضایثبت
نمودهاندوبایستیآ گهیشودباذکرنامونامخانوادگیوشمارهپالکومحلوقوعامالکبشرح
ذیلجهتاطالععمومآ گهیمیشود.
امالکواقعدر بخشیکسیستانشهرزابل
 7فرعی از  -979اصلی منوره خواجه فرزند عباس ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت
178/28مترمربعواقعدر محلهپاسداران کوچهپاسداران 3کوچههامون29
 11فرعی از -998اصلی معصومه قربانیان فرزند غالمحسین ششدانگ عرصه یکباب منزل به
مساحت252مترمربعواقعدر کوچه22منشعبهازخیاباننیمروز
 265فرعیاز -1001اصلیعلیرضارمضانیفرزندعبدالحسینششدانگعرصهیکبابمنزلبه
مساحت194/63مترمربعواقعدر کوچه36منشعبهازخیاباننیمروز
 11فرعی از -1206اصلی احسان شهرکی فرزند علی ششدانگ عرصه یکباب منزل به مساحت
90/81مترمربعواقعدرخیابانشهیدباقریجنوبی
6فرعیاز-1307اصلیحیدرعلیادیبفرزندغالمعلیششدانگعرصهیکبابمنزلبهمساحت
160/70مترمربعواقعدرخیابانامامخمینیضلعجنوبغربیمیدانانقالب
 2فرعیاز -1441اصلینازپریغفرانمانیفرزندنورعلیمازادششدانگعرصهیکبابمنزلبه
مساحت6/14مترمربعواقعدرخیابانفرهنگ
2فرعیاز -1579اصلیمرتضیغریبزادهفرزندرضاششدانگعرصهیکبابمنزلبهمساحت
181/90مترمربعواقعدرخیابانسعدیهفتم
137فرعیاز-1598اصلیمحمدرجحانیانفرزندرمضانششدانگعرصهیکبابمنزلبهمساحت
110مترمربعواقعدر کوچه6منشعبهاز خیابانزال
30فرعی از  -1710اصلی محسن منصوری فرزند غالمحسین ششدانگ عرصه یکباب منزل به
مساحت126/13مترمربعواقعدر کوچه3منشعبهاز خیابانسامشرقی
-1807اصلیموسیمیرفتحالهیفرزندمحمدابراهیمششدانگعرصهیکبابمنزلبهمساحت
314مترمربعواقعدرخیابانشهیدرجائی
 1فرعی از  -2083اصلی فاطمه امین فرزند عباس ششدانگ عرصه یکباب منزل به مساحت90
مترمربعواقعدرخیابانطالقانی27
امالکواقعدر بخشدوسیستانشهرزابل
20206فرعیاز-1اصلیمهساسارانیفرزندرضاششدانگعرصهیکبابمنزلبهمساحت274/20
مترمربعواقعدر کوچهمنشعبهازخیابانپاسدارانشمالی
 20450فرعیاز -1اصلیعباسنورافرزندغالمششدانگیکقطعهزمینمحور باحفظ کاربری
پارکینگبهمساحت200مترمربعواقعدر کوچهمنشعبهازبلوارمصطفیخمینی(ره)
20527فرعیاز-1اصلیمریمخوشارهمقدمفرزندرضاششدانگیکقطعهمحوطهبهمساحت
205/60مترمربعواقعدر هامون3حر5
 20582فرعیاز -1اصلیسکینهسنچولیفرزندمحمدششدانگیکبابمنزلبهمساحت198
مترمربعواقعدرخیابانهامونیکم
 20583فرعی از  -1اصلی سکینه سنچولی فرزند محمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت
112/40مترمربعواقعدرخیابانهامونیکم
 20587فرعی از  -1اصلی حمیده و معصومه سرکردی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعیبهمساحت10673/87مترمربعواقعدر اراضی گلآباد
 20628فرعی از  -1اصلی ترابعلی شیخی فرزند جالل ششدانگ یکباب منزل به مساحت 198
مترمربعواقعدرخیابانولیعصر12
20631فرعیاز-1اصلینوراهللبارانیفرزندمحمدجانششدانگیکبابمنزلبهمساحت265/54
مترمربعواقعدرخیابانهیرمندشمالی
20632فرعیاز-1اصلیعباسعلیحیدرینسبفرزندمحمدحسینششدانگیکقطعهمحوطه
بهمساحت326/06مترمربعواقعدرخیابانمصطفیخمینی17
20633فرعیاز-1اصلیحسینعلیحیدرینسبفرزندمحمدحسینششدانگیکقطعهزمین
محصوربهمساحت322/75مترمربعواقعدرخیابانمصطفیخمینی17
20663فرعیاز-1اصلیمهدیسرگزیفرزندشیرعلیششدانگیکبابمنزلبهمساحت27/23
مترمربعواقعدرخیابانمصطفیخمینیحدفاصلخمینی17و19
 20670فرعی از  -1اصلی محترم سراوانی فرزند علیرضا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
228/31مترمربعواقعدرهیرمندشمالی70
امالک واقع در بخش دو سیستان شهر زابل پالک-2اصلی با حق استفاده از مقررات قانون آب
برطبقنحوهملیشدنآن
4022فرعیاز-2اصلیحبیبدریدهجبارفرزندمحمدحسنششدانگیکقطعهزمینمزروعی
بهمساحت11534مترمربعواقعدر اراضیقریه کلوخی
4023فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت5134/72مترمربعواقعدر اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4024فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت3263/69مترمربعواقعدر اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4026فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
انضمام یک واحد ساختمان دامداری و دوباب منزل به مساحت  28135/41مترمربع واقع در
اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4027فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت40559/62مترمربعواقعدر اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4023فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه

سال سیوششم
شماره 10094

اودراینجلسهخاطرنشان کرد کهدولتاوبرایرفعمشکالت
خوزستان برنامه کوتا همدت ،میا نمدت و بلندمدت
خواهد داشت و گفت دولت او در برنامه کوتاهمدت خود
را موظف میداند که در چند ماه آینده با همکاری مردم و
همه دستگاهها نسبت به حل مشکالت اضطراری مردم
استان اقدام کند.
طرح انتقال آب؛ بالی جان محیطزیست خوزستان
دولتهابهخصوصدولتتدبیروامیدبهجایاینکهبراجرای
طرح رهبر انقالب تأ کید کنند ،با اقداماتی غیرکارشناسی
وضعیت خوزستان را وخیمتر از قبل کردهاند .مسئله
انتقال آب از استان خوزستان ،به بالی جان ا کوسیستم
این استان تبدیل شده و شرایط اسفنا کی را برای این خطه
از کشور عزیزمانبهارمغانآوردهاست.قاسمساعدیعضو
مجمعنمایندگاناستانخوزستانانتقالآبوخشکاندن
خوزستانواز بینبردنمعیشتمردموبههمزدنطبیعت
و رودخانهها و تاالبهای آن را خیانت دانست و گفت:
«چرا آبهای خوزستان را بیبرنامه و بدون منطق علمی
ی کنند و بعد مردم را به بهانه خشکسالی از کشت
منتقل م 
ی کنند؛ مردمی که تنها معیشت آنها
تابستانه محروم م 
از کشاورزی و دامداری بوده و با طرح  550هزار هکتاری

دانست.دریادارتنگسیریبااشارهبهحضورمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)
در گرمترینروز سال گفت:حضور در جمعرزمندگاندریادلوخانوادههای
آناننسیمامید،نشاطومعنویتبردلهایماوزیدن گرفتوآنلحظههای
لذتبخش را تا همیشه فراموش نخواهیم کرد.
دریادار تنگسیری افزود :این مدال افتخار بر تارک نیروی دریایی سپاه برای
همیشهمیدرخشد کهبهمحضصدورفرمانانتقالستادفرماندهینیروی
دریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمیتوسطمعظملهازتهرانبهبندرعباس
و لبیک به آن فرمان حکیمانه و عالمانه و حضور فعال و همهجانبه در نقطه
لجمن،ثمراتوبرکاتزیادیبراینظاماسالمی،منطقهجنوبغربآسیاو
جهاناسالمبههمراهداشتهاست کهبرخیازآنهااینقدرمهمواستراتژیک
ً
است که اصال قابلبیان نیست.
وی افزود :ا کنون با گذشت  ۱۰سال از آن اتفاق مبارک ،یعنی یکم مرداد سال

مساحت5134/72مترمربعواقعدر اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4024فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت3263/69مترمربعواقعدر اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4026فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
انضمام یک واحد ساختمان دامداری و دوباب منزل به مساحت 28135/41مترمربع واقع در
اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
4027فرعیاز-2اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت40559/62مترمربعواقعدر اراضیدهجبار از توابعشهربنجار
امالک واقع در بخش دو سیستان شهر زابل پالک-4اصلی با حق استفاده از مقررات قانون آب
برطبقنحوهملیشدنآن
1112فرعیاز-4اصلیشرکتتولیدیصنعتیاویساپارسهزابلسهامیخاصبهشمارهثبت1829
تابعدولتایرانششدانگیکقطعهزمین کارگاهیبهمساحت219مترمربعواقعدراراضیقریه
کمالیازتوابعشهرستاننیمروز
1113فرعیاز-4اصلیشرکتتولیدیصنعتیاویساپارسهزابلسهامیخاصبهشمارهثبت1829
تابعدولتایرانششدانگیکقطعهزمین کارگاهیبهمساحت 3177مترمربعواقعدر اراضی
قریه کمالیازتوابعشهرستاننیمروز
1114فرعیاز-4اصلیشرکتتولیدیصنعتیاویساپارسهزابلسهامیخاصبهشمارهثبت1829
تابعدولتایرانششدانگیکقطعهزمین کارگاهیبهمساحت1539مترمربعواقعدر اراضی
قریه کمالیازتوابعشهرستاننیمروز
1115فرعیاز-4اصلیشرکتتولیدیصنعتیاویساپارسهزابلسهامیخاصبهشمارهثبت1829
تابعدولتایرانششدانگیکقطعهزمین کارگاهیبهمساحت25605مترمربعواقعدر اراضی
قریه کمالیازتوابعشهرستاننیمروز
امالک واقع در بخش دو سیستان شهر زابل پالک-6اصلی با حق استفاده از مقررات قانون آب
برطبقنحوهملیشدنآن
2118فرعیاز -6اصلیعلیبارانیپور فرزندا کبرششدانگیکقطعهزمینمحصور بهمساحت
270مترمربعواقعدرهیرمندشمالی30متریخیاباندانشکدهفرخیسیستانی
2119فرعیاز-6اصلیفرشیدبارانیپورفرزندعلیششدانگیکقطعهزمینمحصوربهمساحت
270مترمربعواقعدرهیرمندشمالی30متریخیاباندانشکدهفرخیسیستانی
امالک واقع در بخش دو سیستان شهر زابل پالک-9اصلی با حق استفاده از مقررات قانون آب
برطبقنحوهملیشدنآن
2994فرعیاز-9اصلی کلثومنظامیفرزندعلیششدانگیکبابمنزلبهمساحت139مترمربع
واقعدر کوچهمنشعبهاز بلوار ارتش
امالکواقعدر بخشدوسیستانشهرزابلپالک-10اصلیباحقاستفادهاز مقرراتقانونآب
برطبقنحوهملیشدنآن
 710فرعی از  -10اصلی علیرضا سارانی صدر فرزند نظر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت3790/89مترمربعواقعدر اراضیدهپیراناز توابعشهرستاننیمروز
امالکواقعدر بخشدوسیستانشهرزابلپالک-45اصلیباحقاستفادهاز مقرراتقانونآب
برطبقنحوهملیشدنآن
421فرعیاز-45اصلیحسینبهرهفرزندقاسمششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت
3921/79مترمربعواقعدر اراضیقریهچرکاز توابعشهرستاننیمروز
امالکواقعدر بخشدوسیستانشهرزابلپالک-49اصلیباحقاستفادهاز مقرراتقانونآب
برطبقنحوهملیشدنآن
464فرعیاز-49اصلیحسینعلیسلیمانیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت18629/90مترمربعواقعدر اراضیدهدرگی
امالکواقعدر بخشدوسیستانشهرزابلپالک-107اصلیباحقاستفادهاز مقرراتقانونآب
برطبقنحوهملیشدنآن
324فرعیاز-107اصلیمریمهرمززائیفرزندعبدالمجیدمقدار4800سهماز37975سهمششدانگ
یکقطعهزمینمزروعیبهمساحت37975مترمربعواقعدر اراضیقریهنهور
امالک واقع در بخش سه سیستان شهر زابل پالک -66اصلی با حق استفاده از مقررات قانون
آببرطبقنحوهملیشدنآن
26فرعیاز-66اصلیملکاردونیفرزندمحمدششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت
1740مترمربعواقعدر شهرستانهاموناراضیدهمحمود
امالکواقعدر بخشششسیستانشهرزابلپالک-125اصلیباحقاستفادهاز مقرراتقانون
آببرطبقنحوهملیشدنآن
 99فرعی از  -125اصلی علی اصغر بزی فرزند علی ا کبر ششدانگ  17دربند مغازه به مساحت
1534/85مترمربعواقعدراراضیشهرستانهیرمند
امالکواقعدربخشششسیستانشهرزابلپالک-178اصلیباحقاستفادهازمقرراتقانون
آببرطبقنحوهملیشدنآن
35فرعیاز -178اصلیاسمعیلشهریزادفرزندحسینششدانگیکقطعهزمینمزروعیبه
مساحت50220مترمربعواقعدرشهرستانهیرمنداراضیقریهبزی
آ گهی نوبتی و تحدید حدود موضوع ماده  13قانون و  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی
65فرعیاز -1188اصلیحسنپودینهفرزندغالمششدانگیکبابمنزلبهمساحت715/60
مترمربعواقعدر کوچه17منشعبهازبلوارشهیدحیدرشهرکی
 20593فرعی از  -1اصلی هوشنگ قزاق فرزند موسی ششدانگ یکباب منزل به مساحت 141
مترمربعواقعدر اواسطفرخی23
 20595فرعی از  -1اصلی غالمرسول جوان فرزند حسین ششدانگ یکباب منزل به مساحت

مقام معظم رهبری در تضاد است ».عضو کمیسیون انرژی
ن که نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه در
مجلس بابیان ای 
دولت تدبیروامید ،کمترین سهم در قدرت و مدیریت را
داشتند ،عنوان کرد« :عدم استفاده از ظرفیت نخبگان در
مدیریتهای استانی و کشوری از دالیل نا کارآمدی دولت
روحانیبود؛بااینهمهبیعدالتیهاوتبعیضهایایجادشده
توسط این دولت ،گرچه موجب ناراحتی مردم خوزستان
شده اما از انقالب و ارزشهای انقالبی خود ناامید نشدند؛
چرا که انقالب را با خون جوانان خود آبیاری کردهاند».
هرچند مظلومیت منحصر به خوزستان نیست و بسیاری
محاق«بیتدبیریها»سالهااست
از استانهای کشور در
ِ
ج کشیده و سوخته و ساختهاند ،اما قصه این روزهای
رن 
خوزستان غصه آب و عطش است تا عطش بیتوجهیها و
بیمسئولیتی مسئوالن در این استان زمینها و احشام و
از همه مهمتر آدمها را تشنه آدمیت کند.
خوزستان گرم و مقاومتر از قبل ایستاده است با مردمانی
مقاوموصبور کهرنجزخمسالهاتهاجمدشمنانرابرجبین
داردوحاال بارنجبیتدبیریهایمسئوالنیایستادهنظار ه گر
گرمایتفتیدهصحراهایخوداست کهازاستانهایپرآببا
ذخایرآبیمناسببانیازخوداستبااینحالبازهمعدهای

،۱۳۹۰مابرکاتزیادیراشاهدبودیم،ازجملهتقویتمضاعفروحیهمعنوی،
انقالبی و جهادی در بین دریادالن ،تعالی والیتمداری و شجاعت ،تقویت
روحیه ایثار و شهادت در بین رزمندگان ،استقالل کامل دولت جمهوری
اسالمی در عرصه دریا ،بیداری و سرافرازی ملت ایران ،باور اتکای ملت
ایران به خدای متعال ،شناخت ملت ایران از نیروهای خود و افتخار به آن،
تحمیل اراده ملت ایران بر اراده تحکیمآمیز قدرتهای سیاسی نظامی و
اقتدار کامل در این عرصه و ایجاد امنیت پایدار با محوریت بسیج دریایی
مردمپایه کهنتیجهآنامروزشدهحفظاستقالل کاملخلیجفارسودریای
عمان علیرغم حضور کشورهای بیگانه که با جهاد همین رزمندگان غیور
بهدستآمدهاستوبسیاریاز اینبرکاتامروزدر کالبدنیرویدریاییسپاه
و ارتش جاری و همیشگی هستند.
فرماندهنیرویدریاییسپاهادامهداد:اینجانببهعنوانیکسرباز کوچکاز

269/23مترمربعواقعدربلواردانشگاه-دانشگاههفت-دومینفرعیسمتچپ
 20616فرعیاز -1اصلیاحمدناروئیفرزندمحمدششدانگیکبابمنزلبهمساحت203/28
مترمربعواقعدر کوچهمنشعبهازبلواربسیج
 20660فرعی از  -1اصلی خداداد شاقوزائی فرزند رحمان ششدانگ یکباب منزل به مساحت
197/50مترمربعواقعدر بسیج2
20653فرعیاز-1اصلیفاطمهنوریفرزندجانمحمدششدانگیکبابمنزلدوطبقهبهمساحت
287مترمربعواقعدر کوچه24منشعبهاز خیابانپاسداران
لذا هرکس نسبت به امالک مندرج در این آ گهی اعتراض دارد و یا نسبت به امالک فوق بین او و
متقاضیثبتاقامهدعویشدهودرجریانرسیدگیمیباشداعتراضخودیا گواهیمشعربرطرح
جریاندعویدر دادگاهرابرابرمادتین16و17قانونثبتاز اولیننوبتانتشار اینآ گهینسبتبه
امالکجاریبهمدتنودروز واصالحیبهمدت 30روز بهادارهثبتاسنادوامالکزابلتسلیمو
رسیددریافتنمایدودرخصوصامالکمندرجدر قسمتاخیرآ گهیفوقالذکرموضوعماده13
قانونو13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمجددا
ی گردداشخاص کهبهماهیتملکمعترضندظرفمدت90روز واشخاصی کهبهحدودو
تا کیدم 
حقوقارتفاقیمعترضندظرفمدت30روز از تاریخانتشار آ گهیمطابقماده86آئیننامهقانون
ثبتاعتراضخودرا کتبابهواحدثبتیتسلیمنمایند.ضمناباتوجهبهتبصره2مادهواحدهقانون
تعیینتکلیفپروندههایمعترضثبتمصوبسال73/2/25وماده86آئیننامهاصالحیقانون
ثبتاعتراضبهتقاضایثبتوتحدیدحدودموضوعمواد16و20قانونثبتمیبایدتوسطمعترض
ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضبهمرجعثبتیباتقدیمدادخواستبهمراجعذیصالح
قضاییصورتپذیردو گواهیالزمرااز دادگاهمحلوقوعملک(زابل،زهک،هیرمندومحمدآباد)
اخذوبهاینادارهتسلیمورسیددریافتنمایدواال حقاوساقطخواهدشد.تحدیدحدودامالک
فوقبرابرماده 14قانونبهعملخواهدآمدو کسانی کهنسبتبهحدودوحقوقارتفاقیامالک
فوقالذکراعتراضداشتهباشندبرابرماده20قانونثبتازتاریختحدیدحدودبهمدت30روزبشرح
ی گردد.
فوقخواهدبودواینآ گهیبهفاصله30روز در دونوبتمنتشرم 
تاریخانتشار نوبتاول-1400/5/2:تاریخانتشار نوبتدوم-1400/6/1:مالف320
مهدیپهلوانروی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانزابل
آ گهینوبتیسهماههاولسال1400
بهاستنادماده12قانونثبتوماده59آییننامهقانونثبتامالکی کهنسبتبهآنهاپذیرشثبت
شدهوهمچنینپروندههایی کهدر اجرایقانونتعیینتکلیفپذیرشدرخواستثبت گردیده
استبهشرحذیلجهتاطالععمومآ گهیمیشود.
پالکهاومستغالتبخشیکبروجرد
-1پالک3186اصلیواقعدربخشیکبروجردبنامآقایعلیرضا گودرزیفرزندقدرتالهنسبت
بهششدانگیکبابساختمانمسکونیبهمساحت73/40مترمربعمجزیشدهازپالکشماره
3186اصلیواقعدربخشیکبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره1400603025004000163
مورخه 1400/1/30بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
پالکهاومستغالتبخشدوبروجرد
-1پالک  1071اصلی واقع در بخش دو بروجرد بنام آقای غالمرضا ارجمندی فرزند عبدالواحد
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور محوطه به مساحت 1/95
مترمربعمجزیشدهاز پالکشماره1071اصلیواقعدر بخشدوبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابر
رای شماره  139960325004002743مورخه  1399/11/27به تائید هیات موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاستوآقایمحمودغالمی
فرزندعزیزنسبتبهسهدانگمشاعاز ششدانگیکقطعهزمینمحصور محوطهبهمساحت
1/95مترمربعمجزیشدهازپالکشماره1071اصلیواقعدربخشدوبروجرد کهمالکیتنامبرده
برابررایشماره139960325004002744مورخه1399/11/27بهتاییدهیاتموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
-2پالک  4459اصلی واقع در بخش دو بروجرد بنام شهرداری شهرستان بروجرد به نمایندگی
آقایسا کیزادهنسبتبهششدانگیکقطعهزمینمحلفاضالبمتروکهپالکثبتیمزبور به
مساحت33/85مترمربع
-3پالک 2فرعیاز  3611اصلیواقعدر بخشدوبروجردبنامآقایحمیدرضاسا کیفرزندرحیم
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت  127/66مترمربع مجزی شده
از پال ک  2فرعی از  3611اصلی واقع در بخش دو بروجرد که مالکیت نامبرده برابر رای شماره
139960325004002758مورخه1399/11/28بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیاست.
پالکهاومستغالتبخشسهبروجرد
-1پالک16فرعیاز 42اصلیواقعدر بخشسهبروجردبنامآقایعلیمحمد گودرزیفرزند کریم
نسبتبهششدانگیکبابساختمانمسکونیبهمساحت142/21مترمربعمجزیشدهازپالک
شمارهمزبور کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره140060325004000199مورخه1400/2/2بهتائید
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
 -2پالک  16فرعی از  42اصلی واقع در بخش سه بروجرد بنام آقای محمد گودرزی فرزند کریم
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت  178/14مترمربع مجزی شده از
پالکشماره 16فرعیاز  42اصلیواقعدر بخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره
 140060325004000198مورخه 1400/2/22به تائید هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
-3پالک16فرعیاز42اصلیواقعدربخشسهبروجردبنامآقایعلی گودرزیفرزندمحمدرحیم
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 255/65مترمربع مجزی شده از

با تدابیر خلقالساعه خود این استان را در رنج فروبردهاند.
به امید اینکه روزهای گرم این استان با گرمای مردمانش
در ایستادگی و مقاومت همچون هشت سال دفاع مقدس
بر تارک این مرزوبوم همچون همیشه بدرخشد.
ورود قاطعانه دولت آینده به مشکالت خوزستان
براساس این گزارش ،مردم خوزستان نسبت به دولت
ً
تدبیروامید کامال ناامید شدهاند .روحانی زمانی گفته بود
با برجام مشکل آب خوردن کشور را هم حل خواهد کرد،
ی کنند دولت یازدهم
اما وقتی مردم خوزستان مشاهده م 
و دوازدهم فقط عمر خود را صرف چند شعار کرده به پوچ
بودن این شعارها پی میبرند .ا کنون تمام نگاهها به دولت
سیزدهم است؛ دولتی که رئیس او بسیار فعال و قاطعانه
به مسئله خوزستان ورود پیدا کرده و با سران و مسئوالن
ی کندوامید
فعلیو کارشناسانجلساتمتعددیرابرگزار م 
میرود این جدیت و دلسوزی تا حل مشکل آب خوزستان
ادامهدار باشد.
حاجیدلیگانی :تیم مدیریتی در خوزستان عملکرد
خوبی ندارد
حسینعلیحاجیدلیگانیدر گفتوگوباخبرنگار «رسالت»
ن کهعدمحسنانجاموظیفهازسویبرخیمدیران
بابیانای 
اجراییسبببروزمشکالتیدرخوزستانشدهاست ،گفت:
الحمدهلل طی سالهای گذشته منابع مالی خوب و قابل
قبولی برای حل مشکل آب خوزستان تخصیص داده شده
و بسترهای حل مشکالت هم فراهم بوده ،اما تیم مدیریتی
در این استان عملکرد خوبی نداشته و نیروهای انقالبی و
جهادیسالهاستنسبتبهعملکرداینتیمنگرانبودند
و این نگرانیها را هم مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد :مشکالتی که امروز شاهد آن هستیم،
سالهای سال است که در خوزستان وجود داشته که در
حالحاضربهاوجخودرسیدهوموجبافزایشنارضایتیها
شده است.
عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیافزود:نمایندگان
مجلسیازدهمبهاستاندارسابقواستاندارفعلیخوزستان
چ کدام از این
نسبت به شرایط هشدار داده بودند که هی 
هشدارهاوتوصی ههاتوسطدولتفعلیشنیدهنشدوا کنون
مشکالت برروی مشکالت تلنبار شدهاند.
حاجیدلیگانی معتقد است ا گر طر حهای راهبردی آب
و طر حهای کشاورزی مانند طرحی که رهبری ارائه داد ه
چ گاه
بودند ،در استان خوزستان به اجرا درمیآمدند ،هی 
با مشکالت فعلی مواجه نمیبودیم.

مجموعهباصالبتنیرویدریاییسپاهوبهنمایندگیازطرفهمهرزمندگان
دلیروشجاع،خطاببهولیامرمسلمینوفرماندهمعزز کلقواحضرتامام
ی کنم:آقاجان،ما گوشبهفرمانشماییمو
خامنهای(حفظهاهلل)،عرضم 
آمادهایمدر کنار دالورانعزیزماندر نیرویدریاییارتشجمهوریاسالمی
با تمام وجود و تا آخرین قطره خونمان در دفاع از آرمانها و منافع انقالب
اسالمی بهصورت قاطع در هر جا که الزم باشد ،وارد عمل شویم.
دریادار تنگسیری با اشاره به ظرفیت باالی بسیج دریایی مردم پایه گفت:
امروز امنیت جزایر و مرزهای دریایی جنوب و شمال کشور مردمی شده که
از راهبردهای حکیمانه مقام معظم رهبری بوده است ،امروز رزمندگان
نیروی دریایی سپاه با توکل بر خداوند متعال ،برای دفاع از منافع انقالب
ً
اسالمی در آبهای دوردست و فرا سرزمینی بهطور کامال هوشمندانه آماده
انجاموظیفه هستند.

پالکشماره 16فرعیاز  42اصلیواقعدر بخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره
 140060325004000165مورخه  1400/1/30به تائید هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
-4پال ک  71اصلی واقع در بخش سه بروجرد بنام آقای رضا گودرزی فرزند فتعلی نسبت به
ششدانگیکبابساختمانمسکونیبهمساحت333/14مترمربعمجزیشدهازپالکشماره
 71اصلی واقع در بخش سه بروجرد که مالکیت نامبرده برابر رای شماره 140060325004000023
مورخه 1400/1/18بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
-5پالک73اصلیواقعدربخشسهبروجردبنامآقایغالمرضامانیزادهفرزندحسننسبتبه
ششدانگیکبابساختمانمسکونیبهمساحت43/16مترمربعمجزیشدهاز پالکشماره
73اصلیواقعدربخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره139960325004002955
مورخه1399/12/14بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
-6پالک 73اصلیواقعدر بخشسهبروجردبنامآقایفرجاله گودرزیفرزندشعباننسبتبه
ششدانگیکقطعهباغبهمساحت44687/51مترمربعمجزیشدهازپالکشماره73اصلی
واقع در بخش سه بروجرد که مالکیت نامبرده برابر رای شماره 139960325004002838مورخه
1399/12/4بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
رسیدهاست.
 -7پالک 73اصلی واقع در بخش سه بروجرد بنام آقای فرج اله گودرزی فرزند شعبان نسبت به
ششدانگیکقطعهباغبهمساحت25676/32مترمربعمجزیشدهازپالکشماره73اصلیواقع
دربخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره139960325004002825مورخه1399/12/3
بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
-8پالک  73اصلی واقع در بخش سه بروجرد بنام خانم مهسا حاتمی فرزند محمد نسبت به
ششدانگیکبابساختمانمسکونیبهمساحت98/88مترمربعمجزیشدهازپالکشماره
73اصلیواقعدربخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره139960325004002799
مورخه1399/12/2بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
-9پالک 75اصلیواقعدر بخشسهبروجردبنامخانممریمچراغیفرزندشعبانعلینسبتبه
سه دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه باغ و بنای احداثی در آن به مساحت 870/63مترمربع
مجزیشدهازپالکشماره75اصلیواقعدربخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره
139960325004002826مورخه1399/12/4بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
-10پالک 75اصلیواقعدر بخشسهبروجردبنامخانمپریچراغیفرزندشعبانعلینسبتبه
سهدانگمشاعاز ششدانگیکقطعهباغوبنایاحداثیدر آنبهمساحت 870/63مترمربع
مجزی شده از پالک  75اصلی واقع در بخش سه بروجرد که مالکیت نامبرده برابر رای شماره
139960325004002827مورخه1399/12/4بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیرسیدهاست.
 -11پالک  95اصلی واقع در بخش سه بروجرد بنام آقای محمد فرهنگ راد فرزند داود نسبت به
ششدانگیکبابساختمان(نانوایی)بهمساحت140/73مترمربعمجزیشدهازپالکشماره
95اصلیواقعدر بخشسهبروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره139960325004002062
مورخه1399/9/29بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
-12پالک32اصلیواقعدر بخشچهار بروجردبنامآقایعبدالهمولویفرزندحبیبالهنسبت
بهششدانگیکبابساختمان(دامداری)بهمساحت1750مترمربعمجزیشدهازپالکشماره
32اصلیواقعدر بخشچهار بروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره140060325004000118
مورخه 1400/1/29بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
پالکهاومستغالتبخشچهاربروجرد
پالک148اصلیواقعدر بخشچهار بروجردبنامآقایمحمدرضاچقلوندفرزنداسکندر نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 68973/06مترمربع مجزی شده از پالک
148اصلیواقعدربخشچهاربروجرد کهمالکیتنامبردهبرابررایشماره139960325004003138
مورخه1399/12/24بهتائیدهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیرسیدهاست.
لذا برابربا ماده  16قانون ثبت اسناد و امالک هرکس نسبت به امالک مندرج این آ گهی اعتراض
دارد میتواند از تاریخ انتشار اولین آ گهی تا مدت 90روز که مهلت واخواهی دارد اعتراض خود را
بهادارهثبتبروجردتحویلورسیددریافتداردوطبقتبصرهیکماده 25قانونثبتهرکسبه
امالکمندرجدر بندبفوقاعتراضدارداز تاریخاعتراضبهمدت30روز واخواهیخودرابهاداره
ثبتتحویلورسیددریافتداردمعترضینبهاستنادتبصره 2از مادهواحدهقانونتعیینتکلیف
پروندههایمعترضینثبتمصوب73/2/25مکلفندظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض
بهادارهثبتدادخواستبهمراجعقضاییمحلوقوعملکتسلیمدارندبراساسماده17قانون
ثبتچنانچهقبلاز آ گهیبینویومتقاضیثبتدعواییاقامهشودودر جریانرسیدگیجهت
گواهیازدادگاهصالحدایربرجریاندعوااخذوظرفمدتمقررقانونیبهادارهثبتتسلیمورسید
دریافتدارندواال حقاوساقطخواهدشدوعملیاتتحدیدحدودامالکفوقبارعایتمقررات
برابرآ گهیجدا گانهطبقماده14قانونمزبوربهعملخواهدآمد.مضافااینکهبندالفدرهرتبصره
دونوبتوبندبفقطدر یکنوبتانتشار خواهدیافت.
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