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سال سیوششم

 22ربیع الثانی  28 1443نوامبر 2021

شماره 10189

یکی از علل پیچیده شدن مسئله آب ،تخطی دستگاهها و فقدان اراده برای برخورد با ناقضان قانون است

بازگشتبهقانون،راهحلاورژانسیبحرانآب
گروه اجتماعی
اعتراض به سیاستهای آبرسانی در
مناطق گونا گون ،اتفاق نوظهوری نیست اما
حاال کمآبیوخشکسالیشدت گرفتهوآراموقرار
را از اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و یزد ربوده
استوتجمعات گستردهروزهای گذشته گویای
آن است که ا گر در سیاست هایمان تغییرات
درستواصولیرااعمالنکنیم،بهتدریجچالش
آب در کشور به ابر چالش تبدیل خواهد شد و
عیاناست کهمهمتریناینتغییراتدر شا کله
سیاست گذاری ،توجه و رجوع به قانون است.
روند کنونیمدیریتمنابعومصارفآبمنجر
به بهرهبرداری بیشازحد از منابعآب بهویژه
زیرزمینیدراغلبحوضههایآبی کشورشده
است.در عمل،طینیمقرناخیربهرهبرداری
بیشازحد از منابعآب منجر به وخیمترشدن
وضعیت و در آخر ،بروز بحران گردیده است.
غفلتازمواردیچونتوجهبهشرایطاقلیمی،
مدیریت تقاضا ،جامعنگری در برنامهریزی و
یکپارچگی در تخصیص و نیز عدم مشارکت
مردم در مدیریت از عوامل اصلی بروز بحران
شناختهشده است .عالوهبراین ،عدم وجود
یراهبردیوعدمتوجهبهبهرهوریو
برنامهها 
معیارهایپایدار منجربه کاهش کاراییآبدر
اقتصادملی گردیدهاست.بهنظرمیرسدفقدان
ن گذاری،
اراده و عزم جدی در نهادهای قانو 
اجرایی و بخش خصوصی و نحوه تعامل آنها
ن کنندهای در نا کامی مدیریت آب
تأثیر تعیی 
داشته است.
ا کنون در حدود  ۲۲۰شهر با چالش آب روبهرو
هستیم و حتی برای تأمین آب شرب نیز
در مضیقهایم .بااینحال به گفته دبیر کل
فدراسیونصنعتآب،همهوعدههایتوسعه
برپایهآباستوبههمینعلتاست کها کنون
چهارمحال و بختیاری که نزدیک به  ۱۱درصد
آبشیرین کشور رااز طریقسهرودخانهبزرگ
ی کرد ،نیمی از
زایندهرود ،کارون و دز تأمین م 
جمعیتشیعنیحدود460هزارنفردردسترسی
به آب شرب هم مشکلدارند.
این روزها وضعیت حوضه آبریز زایندهرود
نگرا ن کننده است و دبی این رودخانه
که نیا ز ها ی آ بی چند ا ستا ن ا ز جمله
چهارمحال و بختیاری ،اصفهان و یزد را
تأمین می کند ،بهشدت کاهشیافته و
آنطور که استاندار اصفهان تصریح کرده،
دادههای آماری نشان میدهد آب پشت سد
زایندهرودتنها کفافحدود۱۰۰روز رامیدهد.
ی کند«:اولویتآب
سیدرضامرتضویتأ کیدم 
شرب است در صورت وجود مازاد ،میتوان
آن را برای مصارف کشاورزی رهاسازی کرد».
بررسیها حکایت از آن دارد که ذخیره سد
زایندهرود به  ۱۶۹میلیون مترمکعب تقلیل
یافته کهاینرقمبهاندازه۱۰تا۱۲درصدظرفیت
ذخیره آب در این سد است.

ا کنون تنها مأموریت وزارت نیرو توزیع
آبشده است!
ی که کشاورزان
در گیروداربحرانآبودرستوقت 
اصفهانیبهتجمعاعتراضیخود،باتوجهبهتوافق
با مسئوالن استانی در بستر خشک زایندهرود
خاتمه دادهبودند ،شامگاه پنجشنبه دو چادر
کشاورزانموردتعدیوتجاوزعدهایقرار گرفت.
اهالی چهارمحال و بختیاری هم طی روزهای
قبلفریادبیآبیسردادندواصفهانیهانیزخط
لولهانتقالآببهیزدراتخریب کردندواینموارد
در کنارهمنشانمیدهدمشکلآببسیارجدی
ت گذاریها
استوبایدنوععملکردهاوسیاس 
در این حوزه را اصالح کرد.
بهتعبیرسیدعلیرضاشریعت-دبیرکلفدراسیون
صنعت آب « ا کنون تنها مأموریت وزارت نیرو
توزیعآبشدهاستوچونایننگاهوجوددارد،
این وزارتخانه بهدنبال این است که از هر جای
کشورآبتولید کند .کمااین کهبحثانتقالآب
از دریای خزر و عمان مطرح است .ما همیشه
آخرین راهکار را بهعنوان اولین راهکار مطرح
ی که در تمام دنیا انتقال آب
ی کنیم ،درحال 
م 
حوضهبهحوضهآخرینراهکاراست.وزارتنیرو
در بوق و کرنا کرده که از دریای عمان و خزر آب
ی کنیم،اینتوقعدر مردمایجادشده
منتقلم 
که ا گر آب کم بیاید وزارت نیرو به هر نحو تولید
و توزیع می کند ،این وزارتخانه کنترل منابع
آب کشور را رها کرده و فقط برای این که بتواند
پاسخگو باشد توزیعمحور شده است».
دبیر کلفدراسیونصنعتآباز عملکردجهاد
کشاورزی و وزارت صنعت نیز انتقاد کرده و
گفته «امروز مهمترین مسئله سوءمدیریت در
بخش آب است؛ جهاد کشاورزی بزرگترین
ف کننده آب است اما پاسخی به مراجع
مصر 
ذیصالحنمیدهد.وزارتصمتنقشبزرگی
در معضل کمآبی دارد اما پاسخگو نیست و تا
زمانی کهاینموضوعدر کالن کشورواردنشودو
همهدستگاههادرگیرنشدهوپاسخگونباشند،
هیچ مشکلی حل نمیشود».
آب ،مسئلهای اجتماعی
در همین پیوند« ،یوسف فرهادی بابادی» از
روزنامهنگارانمحیطزیستیوفعاالناینحوزه
نیزبهتبعیتازقانونونقشآفرینیوپاسخگویی
دستگاههایذیربطتأ کیددارد.اومتنیرابه
روزنامه «رسالت» ارائه کرده که در آن با نگرشی
همهجانبه به ابعاد اعتراضات روزهای اخیر و
راهکاربرونرفتازشرایط کمآبی کنونیپرداخته
ی گذرانید.
است .این متن را ازنظر م 
همانطور که راهحلهای بحران آب صرفا در
بخش آب محدود نمیشود ،اعتراضات اخیر
استانهایاصفهان،چهارمحالوبختیاری،
لرستان  ،کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان
را نیز نمیتوان صرفا اعتراضاتی آبی یا محیط
ن گونه کهبرخیباعبارتجنگآب
زیستیویاآ 
ی کنندتحلیل کرد.آب،
موضوعراسادهسازیم 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060329014000023مورخه  1400/4/5هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک مهدیشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زینت مرادعلیان به ش.ش
 9965و کدملی  5309479651صادره از مهدیشهر فرزند عباس در ششدانگ زمین و یکباب انبار
علوفه به مساحت  328/66مترمربع پال ک  2737واقع در بخش  3حوزه ثبتی مهدیشهر خریداری
از وراث عباس مرادعلیان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ( 15پانزده) روز
آ گهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/7 :
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان مهدیشهر
====================================================================
مشخصات ابالغ شونده:
قاسم غالمی نژاد شماره ملی3369971933 :
نوع ابالغیه :ابالغ اخطاریه/احضاریه حضور در جلسه رسیدگی برای شخص ذی سمت و
مرتطبین
تاریخ حضور 1400/10/25:ساعت حضور10 :
نوع علت حضور :رسیدگی
درخصوص شکایت علیه شما مبنی بر حمل /نگهداری/خرید/فروش سالح به تعداد 10قبضه کالش و
 5قبضه کلت کمری در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .در اجرای تبصره یک
ماده 394قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدر امور کیفریمصوب 1392درخصوص
شکایت علیه شما مبنی بر مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز ابالغ میگردد که با در دست
داشتن مدارک هویتی در وقت مقرر فوق با همراه داشتن یک نفر وکیل پایه یک دادگستری جهت
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.
ابالغیه فاقد پیوست میباشد.
سمت صادرکننده :منشی دادگاه کیفری شعبه  2دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه-
افسانه امامی
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است.
 15دقیقه قبل از شروع جلسه در واحد قضائی حاضر شوید و حضور خود را به دفتر شعبه اطالع
دهید.
اصل و تصویر برابر اصل شده مستندات خود را به همراه داشته باشید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/7 :
شعبه  2دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه
=================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/7/10 -1162هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای نباتعلی احمر فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  1276صادره از بهار
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغی به مساحت  59650/49متر مربع پال ک  278فرعی
از  182اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار اراضی میهمله علیا خریداری مع الواسطه
از مالکین رسمی آقایان محمد صحت  ،چراغعلی فرزند عبدالرضا  ،مقصود فرزند سلطانعلی و
محمدتقی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/22
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7
م الف 295
جالل حدادی – رئیس ثبت اسناد و امال ک
====================================================================
آ گهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره 3004002071مورخه 1400/7/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی تصرفات مالکانه
بالمعارضمتقاضیخانم کلبهارقاسمیقاسمکندیبهشمارهشناسنامه 175کدملی1620926229فرزند
نجاتنسبتبهششدانگیکبابخانهبهمساحت200/33مترمربعقسمتیاز پال ک28اصلیواقعدر
بخش 16اردبیلقریهقاسم کندیحوزهثبتملک گرمیخریداریاز مالکرسمی کلبهار قاسمیقاسم
کندیمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله 15روز آ گهیمیشود
در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخ
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشار نوبتدوم1400/9/7
تاریخانتشار نوبتاول1400/8/22
م الف 10173
سعیدنیکخو–مدیرواحدثبتیحوزهثبتملک گرمی
===========================================================================

مسئلهایاجتماعیاستونیزبهتبعجنسو
ذائقه تحلیل ،مربوط به امر حکمرانی است و
ورود مفاهیمی همانند جنگ آب باعث عدم
تجانس و تنش و نا کارآمدی ساختار دیوانی
کشور میشود .شاید بسیاری ورود مفاهیمی
همچونجنگآببهادبیاترسمیمقامات
کشور را صرفا در حد یک کلمه یا عبارت تقلیل
دهند اما واقعیت این است که تبعات این
لغزشهایزبانیفراترازیکمصاحبهمطبوعاتی
یایکاعالمموضعاست.بهعنواننمونهپیامد
این نگاه در ساختار حکمرانی بهخوبی در
مصوبات چهل و دومین جلسه شورای عالی
آب مشهود است ،در این مصوبه استانداران
چهارمحال و بختیاری و اصفهان موظف
میشوندبهمنظوراجرایطر حهایموردنظردر
حوضهزایندهرودمانندبن–بروجن،بهشتآباد
و سد و تونل سوم کوهرنگ بسترهای اجرای
تصمیمسازیهای انجامشده در شورای
امنیت ملی یا شورای امنیت کشور را ایجاد
کنندومتعاقبتفوق گفتمانجنگآب ،کلیه
مکاتبات و حتی مطالعات فنی طرح از سوی
وزارت نیرو محرمانه شده است .تا جایی که
سازمان محیطزیست نیز مجبور شد ،مجوز
صادره خود را بهصورت محرمانه منتشر کند
و پیامد افشای این مسئله به اعتراضات
گستردهایدر خوزستانمنجرشد کهاز دامنه
آناطالعداریم.نکتهخطرنا کماجراآنجاست
کهسازمانمحیطزیستبهعنوانمتولیارزیابی
زیستمحیطی بهصورت رسمی ،آمار وزارت
ی کند.نتیجه
نیرورانامعتبروغیردقیقعنوانم 
محرمانهسازیهایغیرقانونیوزارتنیرو ،کنار

رجعت به قانون اساسی راهحل فوری
بحران زایندهرود
این روزها بسیار میشنویم که زایندهرود به
مسئلهای بدخیم تبدیلشده و راهحل فوری
ندارد .اتفاقا برخالف پیچیده نماییهای
مسئله زایندهرود؛ حل مشکالت این حوضه،
نیازمندیکراهحلفوریاست،آنهمبازگشت
م گیری و تصمیم سازی به
ساختارهای تصمی 
اصولقانوناساسیاست.یکیازعللپیچیده
شدن مسئله آب تخطی دستگاهها از قانون و

گذاشتناساتیددانشگاهونخبگاناجتماعیاز
روندبررسیهایعلمیوفنیاست کهپیآمد
مستقیمآنافزایشبیاعتمادیعمومیاست.
خوشبختانه با ورود مجلس به روند محرمانه
سازیهایغیرقانونیوزارتنیرو،وزارتارشاد
بهعنوان دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات به موضوع ورود کرده است و
امیدوارم روند موجود اصالح شود.

فقدانارادهبرایبرخوردباناقضانقانوناست.
ما در مسئله آب با پروژههایی مواجه میشویم
کهبعضانهوزارتنیروونهسازمانمحیطزیست
در مرحلهابتداییاز آناطالعینداشتهاندویابا
آنمخالفبودهاند،بهعنواننمونهسدمعشوره
درلرستانویادرزایندهرود،تونل گالب کهیکیاز
مواردمورداعتراض کشاورزاناصفهاننیزهست.
نکتهجالبدر رابطهباتونل گالبایناست که

آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره3004002073مورخه1400/7/23هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملک گرمیتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایبایرامبشارتیشوردرق
بهشمارهشناسنامه 10کدملی1621681548فرزندفهمالهنسبتبهششدانگیکبابساختمانمسکونیبهمساحت35/20
متر مربع قسمتی از پالک  59اصلی واقع در بخش  15اردبیل شهرستان انگوت (شهر تازه کند انگوت) حوزه ثبت ملک گرمی
خریداری از مالک رسمی آقای اسد عادل تازه کند محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصول
اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
تاریخانتشار نوبتدوم1400/9/7
تاریخانتشار نوبتاول1400/8/22
م الف 10174
سعیدنیکخو–مدیرواحدثبتیحوزهثبتملک گرمی
===========================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شماره 140060319012002588هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم انیس
مهدی زاده فرزند احمد به ش.ش  1558صادره از سیرجان در یکباب خانه و باغچه به مساحت  704/16مترمربع
پال ک  990اصلی واقع در جاده حجت آباد بخش  36کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی مسلمی زاده محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/22:تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/9/7 :مالف 1302
محمد آرمان پور
رئیس ثبت اسناد وامالک
=========================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شماره 140060319012002587هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعلیمسلمیزادهفرزند
عباس به ش.ش  213صادره از سیرجان در یک قطعه زمین مزروعی جهت الحاق به پالک مجاور به مساحت  660مترمربع
پالک333اصلیواقعدر صدرآبادبخش 36کرمانخریداریاز مالکرسمیآقایعباسمسلمیزادهمحرز گردیدهاست.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/22:تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/9/7 :مالف 1301
محمد آرمان پور
رئیس ثبت اسناد وامالک
=========================================================================
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301053001077مورخ  1400/8/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
معصومه علی محمدی فرزند محمود به ش.ش 712صادره از کهریزک مبنی بر صدور سند مالکیت 4200سهم مشاع از 21000
سهممشاعاز  55000سهمششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهشمارهپالک 59فرعیاز  166اصلیخریداریبهمیزان11000
سهممالکیتآقایقدمعلیعبدالهیتوسطمورثمتقاضیجمعابهمیزان21000سهممشاعمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور
اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
مالف 620
تاریخانتشار نوبتاول 1400/8/22:تاریخانتشار نوبتدوم1400/9/7:
سیدمحسنساداتحسینی
رئیسثبتاسنادوامالک
=========================================================================
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301053001080مورخ  1400/8/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم
فاطمهعلیمحمدیفرزندمحمودبهش.ش590صادرهاز کهریزکبهصدور سندمالکیتنسبتبه4200سهممشاعاز 21000
سهممشاعاز  55000سهمششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهشمارهپالک59فرعیاز 166اصلیخریداریاز مالکرسمی
خریداری به میزان  11000سهم مالکیت آقای قدمعلی عبدالهی توسط مورث جمعا به میزان  21000سهم مشاع محرز گردیده
است.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
استدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
تاریخانتشار نوبتاول 1400/8/22:تاریخانتشار نوبتدوم1400/9/7:
مالف 616
سیدمحسنساداتحسینی
رئیسثبتاسنادوامالک
=========================================================================

وقتیدستگاههایتخصصیوزارتنیروباپروژه
گالب مخالفت می کنند ،پیگیر ی کنندگان
این پروژه موضوع را از طریق بخش دیگری از
وزارت نیرو یعنی شرکت آب و فاضالب دنبال
می کنند ،حالآنکه شرکت آب و فاضالب نه
از حیث قانونی و نه از حیث اساسنامهای
ن که حدود وظایفش در محدوده
به دلیل ای 
شهرها و روستاهاست صالحیت اجرای این
پروژهراندارد.امامیبینیم کهبرخالفقانوناین
پروژه فاقد مجوز از طریق شرکت آب و فاضالب
بدون دریافت هیچ گونه مجوزی در ردیف
ی گیرد .نکته تأسفبار آن است
بودجه قرار م 
چ کدام از دستگاههای نظارتی بهمنظور
که هی 
جلوگیریازاینتخلفباوجوداعتراضات گسترده
اجتماعیبهوظایفنظارتیخودعملنکردهاند.
دراینشرایطجامعهمعترضباپروژهغیرقانونی
تکمیلشدهایروبهروشدهاست کهمیلیاردها
تومان از سرمایه کشور را بلعیده است .به نظر
شماجامعهمعترضدرقبالاینتخلفچ ه کاری
باید انجام دهد؟
ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی
ما بارها مشاهده کردهایم که بسیاری از افراد
به خاطر پرخاش و بعضا نقد یک مقام دولتی
مورد کیفر قرارگرفتهاند ،چرا که ما در قوانین
کیفری خود توهین به مقامات دولتی را جرم
انگاری کردهایمامادرهمینقانون کیفریهیچ
جرمانگاریبرایناقضانقانوناساسیخصوصا
اصل  50قانون اساسی که ارتباط مستقیمی
با پایداری سرزمینی دارد تعریفنشده است.
ایننادیدهانگاریباعثشده،فقط 100پروژه
وزارت نیرو که پیشرفت فیزیکی نیز داشتهاند
فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی باشند .آیا
نباید مکانیزمی برای محا کمه کسانی که از

ی کنند تعریف
اجرای قانون اساسی عدول م 
کرد؟ اصوال مکانیزم نظارت اجتماعی برای
پاسداری از قانون اساسی در موقعیتی که
دستگاهها به وظایف خود عمل نمی کنند
چیست؟ آیا ما نباید برای اجرای قانون
اساسیوحتیقوانینمصوبمجلسضمانت
اجراییداشتهباشیم؟ا گربخواهمخألدادگاه
قانوناساسیدرموردمسئلهزایندهرودرابهصورت
مصداقیتوضیحدهمبایدبهپروژهانتقالآب
کوهرنگسهاشار ه کنم.پروژه کوهرنگسه که
یکیازپروژههایموردمناقشهحوضهزایندهرود
است یکی از دهها پروژه وزارت نیرو است که
هیچیکازمجوزهایقانونیراندارد.اینپروژه
باوجودمخالفتهایگسترده؛نهازمنابعطبیعی
مجوزداردونهازمیراثفرهنگیونهازامورعشایر
وجهاد کشاورزیونهازسازمانمحیطزیست.
باگسترشاعتراضات،بهصورتغیرقانونیمجوزی
مشروط برای پروژه صادر میشود که کارفرما
ی کند.
چ کدام از تعهدات خود عمل نم 
به هی 
پسازابطالمجوزوبافشاربرخیمجموعههای
خارجاز دولتومجلس،مجوز محیطزیستی
پروژهانتقالآب کوهرنگسهتمدیدمیشود.
متعاقب این تمدید غیرقانونی پس از شکایت
طر حشدهدردادسرای کارکناندولت،بازپرس
شعبه با پذیرش تخلف انجامشده مینویسد
صرف عدم اجرای قوانین و مقررات مملکتی
وصفمجرمانهندارد.حالسؤالایناست که
چرا نباید برای صیانت از قانون اساسی وصف
مجرمانهتعریف کرد؟آیایکیازدالیلپیشرفت
فیزیکیصدهاپروژهفاقدمجوز،بیپشتوانهبودن
قوانیننیست؟چرانبایدبامدیری کهبرخالف
قانونخودرامتعهدبهاخذمجوزهایقانونی
نظیرمجوزمحیطزیستیبرایاجرایپروژههای

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301053001083مورخ 1400/8/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملک کهریزکتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیخانم
اعظمعلیمحمدیفرزندمحمودبهش.ش 539صادرهاز کهریزکبرصدور سندمالکیت 4200سهممشاعاز  21000سهم
مشاعاز 55000سهممشاعاز ششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهشمارهپالک59فرعیاز 166اصلیخریداریبهمیزان
 11000سهم از مالکرسمیآقایقدمعلیعبدالهیتوسطمورثمتقاضیجمعابهمیزان 21000سهممشاعمحرز گردیده
است.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیگردددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
تاریخانتشار نوبتاول 1400/8/22:تاریخانتشار نوبتدوم 1400/9/7:مالف 617
سیدمحسنساداتحسینی
رئیسثبتاسنادوامالک
=========================================================================
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301053001081مورخ  1400/8/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملک کهریزکتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانممهری
علیمحمدیفرزندمحمودبهش.ش646صادرهاز کهریزکمبنیبرصدور سندمالکیت4200سهممشاعاز 21000سهممشاع
از  55000سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالک  59فرعی از  166اصلی خریداری از مالک رسمی به میزان
 11000سهم مالکیت آقای قدمعلی عبدالهی توسط مورث متقاضی جمعا به میزان  21000سهم مشاع محرز گردیده است .لذا
بهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله 15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
تاریخانتشار نوبتاول 1400/8/22:تاریخانتشار نوبتدوم 1400/9/7:مالف 618
سیدمحسنساداتحسینی
رئیسثبتاسنادوامالک
=========================================================================
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301053001079مورخ  1400/8/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملک کهریزکتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیخانم
مرضیهعلیمحمدیفرزندمحمودبهش.ش807صادرهاز کهریزکمبنیبرصدور سندمالکیت4200سهممشاعاز 21000
سهممشاعاز 55000سهممشاعاز ششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهشمارهپالک 59فرعیاز 166اصلیخریداریبه
میزان  11000سهم مالکیت آقای قدمعلی عبدالهی توسط مورث متقاضی جمعا به میزان  21000سهم مشاع محرز گردیده
است.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
تاریخانتشار نوبتاول 1400/8/22:تاریخانتشار نوبتدوم 1400/9/7:مالف 619
سیدمحسنساداتحسینی
رئیسثبتاسنادوامالک
=========================================================================
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره 139960301021000188مورخ 1399/2/25هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقای
علیسهرابیفرزندعیسیبهش.ش54299صادرهاز تهراندر قسمتیاز یکقطعهزمیندیمزار بهمساحت33237/5
مترمربع مشاع  140946مترمربع ششدانگ پالک مفروزی فرعی از  660فرعی از  107اصلی واقع در سله بن فیروزکوه
خریداریبرابرمبایعهنامهعادیاز عیسیسهرابیمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبه
فاصله15روزآ گهیمیشوددرصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور و
عدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر خواهدشد.
تاریخانتشار نوبتاول 1400/8/22:تاریخانتشار نوبتدوم1400/9/7:
سجادحسنپور-رئیسثبتاسنادوامالکفیروزکوه
===========================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060322002003920مورخ  1400/7/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محسن سنچولی به ش.ش  27کدملی  3673765371صادره از زابل فرزند غالم به
صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت  300مترمربع پال ک شماره  1201فرعی از  -88اصلی واقع در سیستان و
بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل امیرآباد پایین تر از میدان رستم اراضی کرباسک مالکیت مشاعی
متقاضی موضوع سند قطعی  99/6/26-123161دفترخانه  13زابل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7 :مالف 717
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامالک
=========================================================================

عمرانی نمیداند برخورد شود؟
همچنان راه برای مطالبه گری مردم
باز باشد
با توجه به تخلفات ساختاری و نهادی که در
حوزهآبوجوددارد،بایدهمچنانفضایتنفس
اجتماعی برای اعتراضات مردم و مطالب ه گری
آنها فراهم باشد .اولین کاری که ضروری
است انجام شود این است که از دامن زدن
به گفتمانهای غیرواقعی و آسیبزایی مثل
جنگ آب بین اقوام و مناطق جلوگیری کرد
و در کنار شفافسازی دادهها ،آمار و تصمیم
م گیریهایحوزهآب،فضای
سازیهاوتصمی 
اعتراض قانونی را برای معترضین مهیا نمود.
بهعنوان نمونه وقتی کشاورز اصفهانی یا
چهارمحال و بختیاری میبیند که احکام
الزماالجرای قضائی متوقفشده است و از
رسیدگی قضائی به تخلفات آبی جلوگیری
میشود ،چاره کار را آن میبیند که معترض
باشد .وقتی یک کشاورز با مراجعه به دستگاه
ی کند یعنی مشروعیت
قضائی تظلم خواهی م 
م گیریساختارحکمرانیراپذیرفتهاست
تصمی 
اما وقتی با صدور یک مصوبه غیرقانونی مسیر
مطالبه گری مسدود میشود ،منشأحق را نه
ساختار که اراده خود میداند و ا گر شکایات
طر حشده در دستگاه قضائی علیه پروژه

یوسف فرهادی:
مابارهامشاهده کردهایم کهبسیاری
از افراد به خاطر پرخاش و بعضا نقد یک
مق ��ام دولت ��ی م ��ورد کیف ��ر قرارگرفتهاند،
چرا ک ��همادر قوانی ��ن کیفریخودتوهین
بهمقاماتدولتیراجرمانگاری کردهایم
ام ��ا در همی ��ن قان ��ون کیف ��ری هیچ جرم
ان ��گاری ب ��رای ناقض ��ان قانون اساس ��ی
خصوص ��ااص ��ل50قان ��وناساس ��ی ک ��ه
ارتباط مس ��تقیمی با پایداری س ��رزمینی
ما دارد تعریفنشده است
یش ��نویم ک ��ه
ای ��ن روزه ��ا بس ��یار م 
زایندهرودبهمسئلهایبدخیمتبدیلشده
وراهح ��لف ��ورین ��دارد.اتفاق ��ابرخالف
پیچیده نماییهای مسئله زایندهرود؛
ح ��لمش ��کالتای ��نحوض ��ه،نیازمن ��د
یکراهحلفوریاستوآنهمبازگشت
ساختارهایتصمیمگیریوتصمیمسازی
به اصول قانون اساسی است

کوهرنگسهویابهشتآبادبههمینشیوهبیاثر
شود،امکاناعتراضاتیبهمراتبشدیدتردرخوزستان
و یا چهارمحال و بختیاری دور از انتظار
نیست.
اعتراضات اصفهان مبارک بود
سوای حوادث نا گواری که طی چند روز اخیر
در اصفهان اتفاق افتاد ،ازنظر من این حوادث
ا گرچه هزینه زا بود اما یک فرصت برای جامعه
مدنی ایجاد کرد که باید آن را غنیمت شمرد.
تا کنونوقتیرسانههابهاعتراضاتومناقشات
زایندهرودمیپرداختنداینتشکلهایکشاورزی
بودند کهخودرابهعنوانیگانهنمایندهمناقشه
ی کردند .در فضای قبل از
زایندهرود معرفی م 
اعتراضات،طیفهایمختلفمردماصفهان
موردتوجهنبودندوجورسانهایب ه گونهایبود
که تشکلها و مجموعههای محیط زیستی
و جامعه دانشگاهی عمال نادیده انگاشته
میشدند .حتی تشکلهای محیط زیستی
باید در مقابل پروژههای انتقال آب موضعی
ی گرفتند .اما پس از
مدافع ه گرایانه یا منفعل م 
عدمتوجهبهمطالباتمحیطزیستیمثلحیات
زایندهرودویاموضوعاتیمثلفرونشستو...
درمتنتوافقنظامصنفیبادولت،تعارضهاو
شکافهابهوضوحخودرانشانداد،ب ه گونهای
که امروز بسیاری از تشکلهای محیط زیستی
اصفهانباایجادصفبندیجدیدبهصراحتبا
ی کنند،
پروژههایانتقالآب کارونمخالفتم 
بسیاریازدانشگاهیانبهصراحتمواضعصنف
کشاورز را به چالش کشیدهاند .امروز بحث
جامعه مدنی اصفهان گفتوگو با خوزستان یا
چهارمحال و بختیاری بر سرانجام شدن یا
نشدنپروژههایانتقالآبنیستبلکهبحث
چ گونه
نقدجامعه کشاورزیاست کهبدونهی 
پاسخگویی با  20هزار حلقه چاه غیرمجاز،
شیره جان اصفهان را میبلعند .امروز مردم
اصفهان شعارهای اتحاد با مردم خوزستان
و چهارمحال و بختیاری سر میدهند .امروز
کارشناساناستاناصفهانازمسئوالنمیپرسند
ب کشتگلخانهایبراساس
مجوزهایتخصیصآ 
چه قانونی بوده است؟ امروز بخش زیادی از
صنف کشاورزباجدا کردنراهخودازنظامصنفی
کشاورزاناصفهانازاینصنفمیپرسندمبنای
توزیع150میلیوندالربودجهدولتی کهاز سال
 1370تا  1395در  90هزار هکتار از زمینهای
کشاورزی اصفهان برای آبیاری تحتفشار
توزیعشدبراساسچهمعیاریدرسطحاستان
اصفهانپخششدوچراباوجودتزریقاینمقدار
بودجهاوضاعزایندهرودنهتنهابهترنشدبلکه
سطحزیر کشتبهمراتبافزایشیافت.جامعه
از نظامصنفی کشاورزاناصفهانمیپرسد که
در صورت صداقت در رابطه باوجود دغدغه
زایندهرود چرا در سال  1397 – 1398باوجود
فراوانیآب،حقآبه گاوخونیوزایندهرودتأمین
نشد.اینهاسؤاالتجدیدیاست کهتاقبلاز
توافقنظامصنفی کشاورزاناصفهانبادولت
درفضایجامعهمدنیطرحنمیشداماا کنون
جامعه مدنی و ذینفعان مختلف به پشتوانه
و اعتمادبهنفسی که تجمعات اخیر در جامعه
مدنیاصفهانایجاد کرد،صدادارشدهاند.این
اعتراضات وزن واقعی نظام صنفی کشاورزان
اصفهانوشکافهاوتضادهایاینمجموعهرا
آشکار وبهدیگرذیمدخالنحوضهزایندهرود
اعتمادبهنفس برای انتقاد داد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060322002003918مورخ  1400/7/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی معمری قروت خوار به ش.ش  4729کدملی 2621948538
صادره از زاهدان فرزند غالمرضا به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  62/69مترمربع پال ک
شماره  19027فرعی از  -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل میدان
یعقوب لیث مالکیت مشاعی موضوع سند قطعی  98/4/19-138944دفترخانه  2زابل محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/7 :
مالف 715
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
=========================================================================
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آ گهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060322002002491مورخ  1400/6/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای ملک محمد کوه کن فرزند حسین به شماره شناسنامه  17صادره از زابل در
ششدانگ یک باب منزل به مساحت  295/54متر مربع پال ک  368فرعی از  -1اصلی واقع در بخش دو
سیستان شهرستان زابل خیابان فرخی سیستانی – فرخی سیستانی  6مالکیت مشاعی متقاضی موضوع
سندقطعی 142623 -1400/3/31دفترخانه  2زابلذیلثبت 3901صفحه 270دفتر  26محرز گردیدهاست.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتواننداز تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشار نوبتاول1400/8/22
تاریخانتشار نوبتدوم1400/9/7
م الف 710
مهدیپهلوانروی–رئیسثبتاسنادوامالک
==========================================================================
آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد  18-17-15-3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده 13آییننامهاجراییآنمتقاضیذیلباارائهاسنادوامالکعادیواسنادمشاعیدرخواستصدور سندمالکیت
نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور مصوب  90/9/20مجلس شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر
به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت گردیده است لذا مراتب به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله
 15روز جهت عمومی آ گهی میگردد.
قریه بشارود رودبار سیاهکل سنگ اصلی  95بخش  16گیالن
پالک فرعی  488مفروز از  42در مالکیت آقای هادی خسروی ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت 772/16
مترمربع از مالکیت آقای دولت خسروی
لذا هرکس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پالک فوق واخواهی
داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل
تحویل و ظرف مدت یکماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را به اداره متبوعه تحویل نماید
در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانون مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت نیز مراجع متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7 :مالف 804
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
شهریار سلیمی

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی
برابررایصادرههیاتموضوعتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهافاقدسند
رسمیمستقردر واحدثبتیآبادانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمحرز گردیدهاست.لذا
مشخصاتمتقاضیامال کموردتقاضابهشر حزیربهمنظور اطالععمومدر دونوبتبه
فاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد و امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
احمددریسفرزند عبدالعزیزششدانگیکبابساختمانمسکونی بهنشانیطیب14
پال ک  46به مساحت  86/83مترمربع خریداری شده از مالک رسمی شهرد اری آبادان
طبق رای شماره  140060317003000111قسمتی از پال ک  2615واقع در بخش  9آبادان.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:نوبت اول 1400/8/22 :تاریخ انتشار :نوبت دوم1400/9/7 :

جودکی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان

