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ملکشاهی ،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده کوهدشت لرستان در گفتوگو با «ابتکار» خبر داد

شکایت نمایندگان لرستان و خوزستان از  3وزیر

نماینده مردم کوهدشت که طی چند دوره نمایندگی مجلس ،ریاست کمیسیون
حقوقی و قضایی را بر عهده داشته است در گفتوگو با «ابتکار» ،دالیل خود و سایر
نمایندگان شکایتکننده از وزرای نیروی دولتهای یازدهم و دوازدهم ،چیتچیان و
اردکانیان را بیان کرد .آنچه در زیر میخوانید حاصل این گفتوگو است.
شنیده شده که نمایندگان استانهای لرستان و خوزستان قرار است به دلیل
سیل اخیر در این دو استان از وزارت نیرو شکایت کنند .تا چه حد این موضوع
جدی است؟
اگر نمایندگان این دو استان هم نخواهند از وزرات نیرو شکایت کنند ،من به
شخصه چنین قصدی دارم .این تصمیم قرار نیست در قالب طرح مطرح شود بلکه
قصد داریم این شکوائیه را به دادگستردی بفرستیم و در حال حاضر هم مقدمات
آن را تنظیم کردهام .خسارات سیل اخیر در بخشی از لرستان را نتیجه ناکارآمدی
و سیاستهای غلط وزارت نیرو میدانم چرا که بحث سدسازی را در این چند سال
اخیر تعطیل کردهاند و حتی سدهایی که روی ساخت آنها برنامهریزی و مطالعه
شده بود را تحت تاثیر فضای عمومی که ایجاد شده بود ،تعطیل کردند .مثال سدی
به نام سد «معشوره» داریم که بنا بود روی رودخانه کشگان احداث شود ،ساخت
آن حتی در دولت قبل شروع شد و حدود  50میلیارد تومان هم برای تونلها هزینه
شد .سد «معشوره» حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب از سیالبها را
که از پلدختر و معموالنو چگنی خرمآباد ،عبور میکند ،به سد کرخه میریزد .در
سیل اخیر در همین مسیر اگر سدسازیها انجامشده بود حدود  5-4هزار میلیارد
تومان خسارت وارد شده ،تعدیل میشد .این خسارات به ما وارد شده است چون
با وجود انجام حتی کارهای مطالعاتی ساخت این سد ،این سد ساخته نشده است.
سدی که ساخت آن شروع شده بود ،به چه دلیل متوقف شد؟
یکی از گزارشهایی که آن زمان به شورایعالی آب دادهاند این بود که اگر این
سد ساخته شود گوزنهای زرد در مسیر رودخانه آسیب میبینند .در حالی که در
طول تاریخ آن منطقه هیچ گوزنی در آنجا وجود نداشته است ،چه برسد به گوزن
زرد! یا حتی گفته بودند در پاییندست چون سدهایی مثل کرخه ساخته شده
است ،در باالدست از منافع سدهای پاییندست استفاده کنند یعنی مردم مناطق
باالدست برای کارگری به مناطق پاییندست بروند.
لرستان  800هزار هکتار زمین مستعد کشت مرغوب و درجه یک دارد ،ولی
مسئوالن مربوطه نسبت به آن بیتوجهاند .در مناطق دیگر  7برابر آب صرف
میکنند ولی کشتی مطابق کشت مرغوب لرستان نمیتوانند به دست آورند و از
این موقعیت و شرایط استفاده نمیکنند .برای مثال در سیل اخیر ،سد بختیاری
درباالدست سد دز است و  5میلیارد مترمکعب میتوانسته است سیالب ذخیره
کند تا به سد دز و پاییندست خوزستان به این اندازه فشار نیاید ،ولی ساختش
نیمهکاره متوقف شده است .یکی دیگر از دالیل آن ،سیاست وزارت نیرو است و
برای اینکه کار نکنند ،فضایی مسموم علیه سدسازی در کشور ایجاد کردند؛ در
حالی که در کشورهای دیگر مثل ترکیه هر قطره آب را جمع میکنند .ترکیه تنها یکی
از سدهایش  40تا  50میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد؛ در حالیکه همه سدهایی که
ما در خوزستان ساختهایم ظرفیتشان تنها  20میلیارد مترمکعب است و این ظلمی
آشکار به کشور در زمینه سدسازی است.
بنابراین ما به عنوان نمایندگان مردم به دلیل وظیفهای که در قبال آنها داریم،

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم ّآبــاد
شــرح ذیــل :کاســه  785رای شــماره  557مورخــه  1396/11/1بنــام مصطفــی فریدونــی فرزنــد حاجــی رضــا
ششــدانگ یــک بــاب عمــارت بــه مســاحت  119.80متــر مربــع پــاک  38اصلــی فرعــی بخــش  2از مالکیــت آقای
نصــرت الــه میــر دریکونــدی رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد و مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان
حقوقــی در روزنامــه کثیــر االنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچه اشــخاص
نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق به مــدت دو ماه
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معترض
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم داد خواســت بــه مراجــع قضایی
ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم داد خواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه
حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم داد خواســت و پــس از انقضــای
مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهد
شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/02/02تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

1544

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت شهرستان خرم آباد

پیــرو آگهــی نوبــت مــاده قانــون ثبــت و اســناد امــاک کشــور و نیــز وفــق بنــد  289مجموعــه بخشــنامه هــای
ثبتــی تحدیــد حــدود امــاک و مســتغات واقــع در شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل بــه اطــاع مــی رســاند:
بخــش چهــار خــرم آبــاد پــاک  2اصلــی خانــم زهــرا پیــر حیاتــی فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب
عمــارت بــه مســاحت  182متــر مربــع تحــت پــاک  2فرعــی از  2اصلــی واقــع در بخــش خــرم آبــاد در مورخــه
1398/02/22 :لــذا بــه موجــب مــاده  14قانــون ثبــت و اســناد و امــاک کشــور بــه صاحبــان و مجاوریــن شــماره
فــوق الذکــر در ایــن آگهــی احظــار مــی شــود در ســاعت مقــرر در محــل حضــور برســانند چنانچــه هــر یــک از
صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانــون آنهــا وقــت تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده  15قانــون
اســناد و امــاک بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد هــر گاه مجاوریــن نیــز حضــور
نداشــته باشــند مــورد تجدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد مهلــت اعتــراض بــه حــدود و حقــوق ارتفاقی
برابــر  70و  -86اصاحــی قانــون ثبــت تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد  30روز خواهــد بــود کــه معتــرض
اعتــراض خــود را بــه دادگاه صالحــه تحویــل داده و داد خواســت تنظیــم نماینــد و یــک نســخه از داد خواســت یــا
طــرح دعــوی را جهــت ضبــط در پرونــده بــه اداره ثبــت شهرســتان خــرم آبــاد تحویــل نماینــد در غیــر اینصورت
پــس انتقضــای مهلــت مقــرر ســند مالکیــت بــه نــام متقاضیــان صــادر خواهد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانع
مراجعــه معتــرض بــه دادگاه نخواهــد بــود/
تاریخ انتشار 1398/02/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم ّآباد ملک نیاز اسد الهی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13قانون آئین نامه تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر شــماره  97/10/16- 139760318018003815هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی در حــوزه ثبــت ملک ســنگر تصرفــات مالکانه
بــا معــارض متقاضــی آقــای یوســف شــاهمراد فرزنــد علــی مــراد بشــماره شناســنامه  2در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  374/89متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــاک  41فرعــی از
اصلــی قریــه طالــم ســه شــنبه  12گیــان کــه بــرای آن شــماره  616فرعــی در نظــر گرفتــه شــده خریــداری از
مالــک رســمی حســن امیــدی طالــم ســه شــنبه محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض 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 دوم98/02/17 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک سید روشن آقا زاده

1581

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

برابــر رای شــماره  97/12/20 - 139760318018004972هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ســیده زهــرا محبتــی صــف ســری فرزنــد ســید حســین بشــماره شناســنامه
 3091در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  214/87متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی
شــده از پــاک  168فرعــی از  8اصلــی در قریــه گلیــه پردســر بخــش  4گیــان کــه بــرای آن شــماره  392فرعــی
در نظــر گرفتــه شــده خریــداری خریــداری از مالــک رســمی غامحســین رجــب پــور محــرز گریــده اســت لــذا بــه
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 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 مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/17 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر سید روش آقا زاده

1576

ســند کارخانــه خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 127د 35ایــران  95شــماره موتــور 2402765
و شــماره شاســی  1412287473396sمــدل  1387برنــگ نقــره ای متالیــک بنــام خانــم آســیه توتازائــی
1585
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اجازه ساخت آنها را نمیدادند و خوزستان هم به طور کامل زیر آب میرفت.
تنها انتقادتان به دو وزیر نامبرده است؟ یعنی از وزرای سابق وزرات نیرو

معصومهمعظمی

Tina.Moazami.110@gmail.com

الهیار ملکشاهی ،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم کوهدشت لرستان در خانهملت ،با اعالم خبر تنظیم شکایت نمایندگان
استانهای لرستان و خوزستان از وزرای نیروی دولتهای یازدهم و دوازدهم به دلیل سیل اخیر در این دو استان ،گفت که برای جمعآوری امضای
نمایندگان سایر استانها آمادگی دارد و این صرفا شکایت نمایندگان این دو استان از وزیر نیرو نیست .ملکشاهی در گفتوگو با «ابتکار» تاکید کرد
که اگر مشخص شود وزارت جهادکشاورزی هم در سیل اخیر کوتاهیهایی داشته است از وزیر جهادکشاورزی هم شکایت خواهند کرد و آنها در برابر
دادستان باید از خود دفاع کنند.

در حال بررسی
وضعیت وزیر
جهادکشاورزی
هستیم و اگر
مشخص شود
کوتاهیهای
او هم در سیل
اخیر لرستان و
خوزستانمثل
توقف سدسازی و
آبخیزداری،تاثیر
داشته است به
همراه اردکانیان و
چیتچیان ،دو وزیر
نیروی دولت تدبیر
و امید ،از او هم به
دادستانشکایت
میکنیم
نسبت به این ظلم آشکار انتقاد داریم و آن مشکل را انعکاس میدهیم .از این بابت
ناراحتیم و تقاضای مجازات وزیر نیروی فعلی آقای اردکانیان ،و وزیر نیروی قبلی
یعنی آقای چیتچیان را داریم .این شکایت را دنبال میکنیم چون اتفاقات اخیر
منتصب به اقدام و عمل این دو وزیر است.
برخی همکارانتان گفتهاند که قصد شکایت از وزارتخانه را دارید ،مدنظرتان

شخص وزیر است یا کلیت وزارتخانه؟

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

برابــر رای شــماره  97/12/04- 139760318018004694هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بــا معــارض متقاضــی آقــای رضــا شــیر شــکار طالمــی فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه  53در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه  314/46متــر مربــع بــا کاربری مســکونی مجــزی شــده از پــاک  12/113فرعــی از 3
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــان ،کــه بــرای آن شــماره  2512فرعــی در نظــر گرفتــه شــده خریــداری
از مالــک رســمی رمضانعلــی شــیر شــکار محــرز گریــده اســت .اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض 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 98/02/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/17 :

رئیس ثبت اسناد و امالک سید روشن آقا زاده
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13قانون آئین نامه تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/11/24- 139760318008004564هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی طاهــره رجــب پــور فرزنــد منصــور بشــماره شناســنامه یــک صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  2907/20متــر مربــع بــه شــماره بــه شــماره
پــاک  923فرعــی قســمتی از پــاک  90فرعــی از  56اصلــی واقــع در بخــش بالم  29گیــان خریــداری از مالک
رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 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 ،ظرف
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 98/2/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/16 :

رئیس اداره ثبت اسناد امالک رودسر

1573

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

برابــر رای شــماره  1397/11/23- 139760318008004518هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی علیرضــا علــی پــور شــیر محلــه فرزنــد محمــد اســماعیل بشــماره
شناســنامه  412صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  2033/80متــر مربــع
بــه شــماره پــاک  922فرعــی قســمتی از پــاک  72فرعــی از  56اصلــی واقــع در بالــم بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 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 دوشنبه  1398/2/2تاریخ انتشار نوبت دوم :روز دوشنبه 1398/2/16

رئیس اداره ثبت اسناد امالک روسدر پاک مهر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13قانون آئین نامه تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/11/25 139760318008004572هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
رودســر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آریــاالی محمــد رفیعــی فرزنــد عبدالحســین بشــماره ملــی
 2680072280صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت
 163/86متــر مربــع بــه شــماره پــاک  641فرعــی قســمتی از پــاک  1فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین آباد
بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــد ه اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتــراض 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 دوشنبه  1398/2/2تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1398/02/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر پاک مهر
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شناســنامه و کارت خــودرو کامیونــت بــاری فلــزی آذرخــش بــه شــماره انتظامــی 568ع 25ایــران  48شــماره
موتــور  334/920/10/142406و شــماره شاســی  TLT85002563مــدل  1386بنــام ابراهیــم آتــش بــار
1586
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ما قصد شکایت از شخص وزیر فعلی نیرو آقای اردکانیان و وزیر نیروی قبلی
آقای چیتچیان را داریم؛ چون دو عنصری بودند که جلوی سدسازیها را گرفتند.
در دولتهای قبل و پیش از این دو وزیر ،کار سدسازی به خوبی پیش میرفت و
اقدامات خوبی درباره سدسازیها رخ میداد .سدهایی از جمله سد کرخه و گتوند
که در سیل اخیر تا حدی خوزستان را نجات دادند ،پیش از این وزرا در دولتهای
گذشته ساخته شدهاند .یعنی اگر کار ساخت آن سدها به این دو وزیر میرسید،

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

برابــر رای شــماره  13986031801600029مــورخ  1398/01/10هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی متقاضــی آقــای محمــد حســین میــرزا آقائــی چالکســرائی فرزنــد محمــد
نصیــر بــه شــماره شناســنامه  113صــادره از رحیــم ابــاد بــه شــماره ملــی  2690715392ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  375/35متــر مربع پــالک  65فرعــی مجــزی از  2فرعــی از  63اصلی
مفــروز و مجــزی شــده از پالک-فرعــی از  63اصلــی واقــع در قریــه کیــکاوس خریــداری شــده اســت از مورد نســق
مالــک رســمی آقــای محمــد نصیــر میــرزا آقائــی محــرز گردیده اســت لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض 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 98/2/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/16 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13قانون آئین نامه تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397603180160001329مــورخ  1397/11/10هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی متقاضــی آقــای مصطفــی ســمامی ترشــکوهی فرزنــد رمضــان بــه شــماره
شناســنامه  251صــادره از رحیــم ابــاد بــه شــماره ملــی  63193229221ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر ســاختمان بــه مســاحت 383/35متــر مربــع پــالک  825فرعــی از  173اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک -فرعــی از  173اصلــی واقــع در قریــه ترشــکوه خریــداری شــده اســت از مــورد نســق مالــک رســمی آقــای
محمــد نصیــر میــرزا آقائــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 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 98/2/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/16 :
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آگهی حصر وراثت

آقــای بــوذر آقــا جــان زاده لیافوئــی بــه شــماره شناســنامه  2650020628فرزنــد نــوروز علــی از ایــن شــورا در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نــوروز علــی اقــا جــان زاده لیافولــی
فرزنــد مجبعلــی در تاریــخ  1375/1/1در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح
ذیــل تعرفــه شــده انــد:
ابــوذر آقــا جــان زاده لیافوئــی شــماره شناســنامه  2650020628نــام پــدر نــوروز علــی نســبت (پســر )-2هــادی
آقــا جــان زاده لیافوئــی ش ش 26530008062نــام پــدر نــوروز علــی نســبت( پســر)-3قیصر آقــا جــان زاده
لیافوئــی ش ش  145نــام پــدر نــوروز علــی نســبت( دختــر )-4خدیجــه آقــا جــان زاده لیافوئــی ش ش  146نــام
پــدر نــوروز علــی نســبت( دختــر )-5جمیلــه آقــا جــان زاده لیافوئــی ش ش  08نــام پــدر نــوروز علــی نســبت(
دختــر) -6ننــه آقــا پــور گلبنــدی ش ش  809نــام پــدر عیســی نســبت همســر متوفی و بــه غیــر از وراث نامبرده
بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از مالحظــه داد خواســت و انجــام تشــریفات قانــون و ثبــت آن بــه شــماره
 9809985272700002مفــاد در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتراض
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای
حــل اختــالف ســنگر تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در خواســت صــادر خواهــد شــد.

شورای حل اختالف شعبه دوم سنگر احمد علی محمد زاده
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اگهی فقدان سندمالکیت 1664/522

نظربــه اینکــه اقــای محمداســیابی نــژاد باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســندمالکیت
ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 1664/522واقــع درشــهر بادولــه بخــش 5بــه شــماره ســریال 107348بــه نــام
ناصــر مظفریــان صــادر وســپس بــه موجــب خالصــه معاملــه شــماره 91/04/03-4747تنظیمــی دفتر99کاکــی بــه
مشــارالیه انتقــال قطعــی گردیــده وبــه علــت اســباب کشــی مفقودگردیــده اســت وپــس از جســتجوی کامــل یافــت
نگردیــده اســت ضمنا پــالک موصوف بــه موجــب نامــه شــماره 1397039000571493و97/09/10-970361شــعبه
اول اجــرای احــکام مدنــی دشــتی بازداشــت گردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ 1397/01/21بــه کلیــه
دفاتراسنادرســمی سراسرکشــور ابــالغ گردیــد لــذا دراجــرای تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبت
مراتــب جهــت اطــالع عمــوم اگهــی مــی شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه یاوجودســند مالکیــت نزدخــود مــی
باشــد ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد درغیرایــن
صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه نــام مالــک صادرخواهد
شــد وســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال 107348ازدرجــه اعتبــار ســاقط خواهدشــد م الــف 119
تاریخ انتشار1398/02/02:

علی زنگنه نژاد  -رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی
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مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتورســیکلت سیســتم ســحر  150ccمــدل  1394رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور
 0149N2G349708و شــماره تنــه  150C9410274***N2Gو شــماره پــالک ایــران  92287 – 614مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

1588

رضایت دارید و معتقدید همه مشکالت و کوتاهیها مربوط به این دو وزیر نیروی
اخیر است؟
تا پیش از این دو وزیر ،دیگران در بخش سدسازی خوب عمل کردهاند .حتی
در دولت مرحوم هاشمی در بحث سدسازی انقالبی رخ داد و در دولت آقای خاتمی
و بعد از آن هم این ساختوسازها ادامه پیدا کردند .ولی در دولت آقای روحانی بود
که ساخت سدها متوقف شد .در مجلس نهم در اعتراض به این وضعیت و عملکرد
دولت یازدهم و عدم رسیدگی به مناطق محروم ،استعفا دادیم ولی دوباره برگشتیم.
شکوائیه مدنظرتان در چه مرحلهای است؟
شکوائیه در حال تدوین است ولی هنوز به مرحله امضا نرسیده و در حال
ویراستاری متن است و بعد از جمعآوری امضا ،تحویل دادستان میدهیم و از
او میخواهیم این دو وزیر را احضار کند .شاید آنها هم برای این کارشان توجیه و
توضیحی داشته باشند و این تنها نظر ما است .نکته قابل توجه اینکه وزارت نیرو
در حال حاضر هم به دنبال فریب و انحراف افکارعمومی درباره سیل اخیر است و
آن را به عدم الیروبی رودخانهها منتسب میکند .در حالی که الیروبی رودخانهها
دراستانی مثل لرستان محلی از اعراب ندارد؛ چون شیب رودخانهها در این استان
به حدی تند است که بحث الیروبی آنها بیمعنا است و تاثیری ندارد .البته ممکن
است در جایی مثل آققال نیاز به الیروبی داشته باشد ،ولی در لرستان این موضوع
صحت ندارد.
موضوع شکایتتان را کمی باز کنید .نسبت به چه چیزی معترض هستید؟
بحث ما درباره شکایت دو موضوع دارد .یکی عدم ساختوساز سدها در زمان
مناسب از دست رفته است و دیگری بحث آبخیزداری است که جهادکشاورزی
پیگیری نکردهاند .فعال در حال بررسی هستیم و اگر درکار وزارت جهادکشاورزی هم
عمدی وجود داشته باشد ،از وزیر جهادکشاورزی هم شکایت خواهیم کرد.
بنابراین ما شکایت خود را طبق قانون تنظیم میکنیم و شکوائیه را به قوه قضاییه
میدهیم .هر چند که ممکن است قوه قضاییه قبل از شکایت و گزارش ما خودش
دست به کار شود ،چون آنها هم به این نتیجه قصور وزارت نیرو رسیدهاند .ضمن
اینکه وزیر نیرو درباره کوتاهی وزارتخانه زیر نظر خود در برنامه نگا ه یک تلویزیون
اقرار کرد و گفت «اگر در لرستان مخازن و سدهایی داشتیم ،میتوانستیم این سیل
را کنترل کنیم و جلوی این خسارتها را بگیریم».
شکوائیه چه زمانی آماده میشود؟
این شکوائیه آماده است و هفته جاری میتوانیم امضای نمایندگان متقاضی
را جمع کنیم .حتی خارج از نمایندگان استان لرستان و خوزستان ،دیگر نمایندگان
هم متقاضی امضای این شکایت هستند .هر چند که من با تصور اینکه خودم به
تنهایی این کار را انجام دهم این شکایت را تنظیم کرده بودم .به عنوان مثال با آقای
حسنوند ،رئیس کمیسیون انرژی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان هم
صحبت کردم و ایشان معتقد بود مقصر درجه اول سیل اخیر وزیر نیرو بوده است
مزاده ،نماینده ایالم هم گفت اگر وزارتنیرو سد «معشوره» را در زمان
و آقای کاظ 
خودش احداث میکرد ،جلوی این خسارات و سیل در لرستان و خوزستان و ایالم
گرفته میشد .بنابراین دنبال پیگیری این مطالبه و خواسته بهحق هستیم.

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9204018602000094و شــماره بایگانــی  9200094ششــدانگ یــک
واحــد آپارتمــان بــه پــالک ثبتــی پنجهــزار و هفتصــد و بیســت چهــار فرعــی از هشــت اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از ســه هــزار و هفتصــد و شــش فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش بیســت و هشــت گیــالن بــه مســاحت 77/9
متــر مربــع ذیــل ثبــت  16685صفحــه  329دفتــر  148بــه آدرس -تالــش – بلــوار نیایــش کــوی فرهنگیــان فــاز
دوم – ســاختمان نــگاری – ط چهــارم شــرقی محــدود بــه حــدود( شــماال :دیــوار و پنجــره اســت بطــول 7/60
متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی و راه پلــه شــرقا  :دیواریســت بطــول  4/90بــه فضــای پــالک  2875دوم بوضعیــت
جنوبــی بطــول  0/60متــر ســوم  0/90چهــارم بوضعیــت شــمالی بطــول  0/60متــر هــر ســه قســمت بــه داکــت
مشــاعی پنجــم بطــول  4/80بفضــای پــالک  2875ششــم بطــول یــک متــر بــه فضــای کوچــه شــش متــری
جنوبــا :دیــوار و پنجــره اســت بطــول  6/30بــه فضــای کوچــه شــش متــری غربــا :اول درب دیواریســت بطــول
 4/80متــر دوم بوضعیــت جنــوب دیواریســت بطــول  1/80متــر هــر دو قســمت بــه راه پلــه مشــاعی ســوم بطــول
یــک متــر چهــارم بوضعیــت جنوبــی بطــول  0/40متــر هــر دو قســمت اخیــر دیواریســت بداکــت مشــاعی پنجــم
دیــوار اشــتراکی بــه طــول  6/40متــر بــه واحــد مســکونی ضلــع غربــی ملکــی آقــای بیــژن ســهرابی جولنــدان
(راهــن) کــه توســط آقــای محمــد نــگاری (وام گیرنــده) طبــق ســند رهنــی شــماره  89/8/11 -- 19690دفتــر
خانــه  103تالــش در قبــال مبلــغ  620000000ریــال در رهــن بانــک ملــت شــعبه تالــش (مرتهــن) قــرار گرفتــه
و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ  790000000ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق مشــتمل بــر یــک
واحــد آپارتمــان مســکونی در طبقــه چهــارم ســاختمان شــش طبقــه روی هــم کــف (تجــاری و پیلــوت) با ســازه
بتــن آرمــه و ســقف تیرچــه بلــوک دارای دو اتــاق خــواب ،هــال و پذیرایی َآشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمام
مــی باشــد کــف هــال و پذیرایــی ســرامیک و کــف خوابهــا ســیمانی و دیوارهــای داخلــی گــچ کاری دیوارهــای
اشــپزخانه ســرامیک و کابینــت بنــدی شــده مــی باشــد .دربهــا اچ ،دی  ،اف بــا چهــار چوبهــای فلــزی پنجــره های
آلومینیومــی مــی باشــند .دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز شــهری کــه برابــر گــزارش مامــور اجرا در تصــرف مالک
مــی باشــد ،پــالک فــوق از ســاعت  9صبــح الــی  12ظهــر روز یکشــنبه مــورخ  1398/2/22در اداره ثبــت اســناد
و امــالک تالــش واقــع در تالــش – خیابــان امــام خمینــی – خ خرمشــهر از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد.
مزایــده از مبلــغ هفتصــد و نــود میلیــون ریــال ( )790000000شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا
فروختــه مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه ّآب  ،بــرق  ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عوارض
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد
بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز
مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقرر برگــزار خواهد
شــد .ضمنــا طبــق اعــالم بانــک مرتهــن مــدت بیکــه ملــک منتقضــی گردیــده و فاقــد پوشــش بیمــه اســت.
تاریخ انتشار 98/2/2 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده صیل سرائی
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مفقودی

ســند کمپانــی شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری پــی .ام و تیــپ  320آی مــدل  2006بــه
رنــگ ســفید – معمولــی بــه شــماره انتظامــی  988ب  -15ایــران  88-و شــماره موتــور A351H443
بــه شــماره شاســی  WBAVAV1066PS00324بنــام ســام اســالمی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
1592
مــی باشــد98/2/2.

اداره کل تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره (3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)

احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه خانــم  /آقــای ســید محمــد دامــادی در جلســه مــورخ 1397/12/14
کمیتــه بــدوی مشــاغل ســخت وزیــان آور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع (8هشــت) شــغل مطــرح شــده (5پنج)
شــغل مــورد تاییــد و (3ســه) شــغل مــورد تاییــد قرارنگرفتــه اســت .جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال
مــی گــردد.
مشــاغل تاییــد شــده (ب):کارگــر (شــاهد ماشــین) -ســاده (تراشــکاری غالمحســین قمــی) -تراشــکار
درجه،2تراشــکار درجــه ( 1تراشــکاری رضاحســین قلــی زاده) – کارگــر ســاده (شــرکت تکــران)
مشاغل تایید نشده:کارگر(آب گرم کن سازی کاشفی) – مسئول ایمنی ،تحصیلدار (شرکت تکران)
ترک زاده آرانی -مدیریت شهرستان
رونوشت:
معاونــت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار و اقــدام مقتضــی برابــر
مــاده  3آئیــن نامــه .
شرکت/کارگاه:شــاهد ماشــین ،تراشــکاری غالمحســین قمــی ،تراشــکاری رضــا حســین قلــی زاده و تکــران اطــالع
واقــدام مقتضی.
.3آقای/خانم:سید محمد دامادی جهت اطالع .
 ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت و زیــان آور ظــرف  15روز قابــلتجدیــد نظرخواهــی در کمیتــه تجدیدنظــر مشــاغل ســخت و زیــان آور مــی باشــد و در صــورت عــدم اعتــراض هر
یــک از طرفیــن و قطعــی و الزم االجــرا شــدن رای مزبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  16قانــون تشــکیالت و آئیــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف  6مــاه از تاریــخ
ابــالغ بــرای افــراد مقیــم خــارج از کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت ادرای خواهــد بــود1587 .

آگهی فقدان سندمالکیت 1040/1845

نظربــه اینکــه اقــای عبدالکریــم صفرپــور باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه واعیــان پــالک 1040/1845واقــع درشــهر خورمــوج بخــش 5بــه شــماره
ســریال 524104بــه نــام مشــارالیه صــادر وبــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و پــس ازجســتجوی
کامــل یافــت نگردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ 1398/01/24بــه کلیــه دفاتــر اسنادرســمی
سراســر کشــورابالغ گردیــد لذادراجــرای تبصــره یــک اصالحــی ماده120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب
جهــت اطــالع عمــوم اگهــی مــی شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه یاوجــو ســندمالکیت نزدخــود
مــی باشــد ظــرف مــدت 10روزازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد
درغیرایــن صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه
نــام مالــک صــادر خواهدشــد وســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال 524104ازدرجــه اعتبــار ســاقط
خواهدشــد م الــف 125
تاریخ انتشار1398/02/02:

علی زنگنه نژاد  -رئیس واحدثبتی شهرستان دشتی
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