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در مقدمه گزارش اينگونه آمده اســت: در تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش 
علمي، گام اول آشــنايي با مفاهيم پايه اي آن علم اســت. حقوق عمومي به 
عنوان شاخه و گرايشي از علم حقوق از اين قاعده مستثني نيست و آشنايي 
با مفاهيم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط 
با آن مي باشد. از سوي ديگر تأسيس حکومتي بر مدار مختصات اوامر الهي 
نيازمند به نهادها و ســازوكارهايي متناســب با آن است. بر اين اساس نظام 
ســازي اسالمي پس از تشــکيل حکومتي بر مبناي اصول و احکام شريعت 
مقدس اســالمي ضروري به نظر مي رسد. حركت در مسير اين امر مستلزم 
آشنايي با مفاهيم علمي، مطالعه مباني و نقد و بررسي آنها بر اساس انديشه 
ناب اســالمي اســت. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش 
تخصصي رشته حقوق كه به بررسي كالن موضوعات مرتبط با حوزه حکومت 
و حدود اختيار آن، روابط مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن مي پردازد 
از اهميت وااليي بر خوردار اســت.در همين راستا، موضوع بازخواني مفاهيم 

حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات 
نظامسازي اسالمي پژوهشکده شوراي نگهبان قرار گرفته است. 

در چکيده گزارش اينگونه آمده اســت: خدمات عمومي مفهومي است كه از 
ديرباز تاكنون به عنوان يکي از دغدغه هاي هميشگي حکومت ها و دولت ها 
مورد اهتمام بوده اســت. خدمات عمومي اموري هستند كه منفعت عمومي 
جامعه را برآورده مي سازند و ارائه آنها توسط دولت يا با حمايت دولت صورت 
مــي گيرد و لذا نهاد ارائه كننده اين خدمــات از برخي امتيازات و اقتدارات 
عمومي برخوردار مي شود. در حال حاضر اين مفهوم جايگاه محوري خود را 
در توجيه اعمال اداري دولت ها از دست داده و صرفا به عنوان يکي از مباني 
توجيهي اعمال اداري شناخته مي شود. در نظام حقوقي داخلي نشانه هايي 

از اين مفهوم را مي توان در تاسيس فقهي نهاد حسبه و نيز در 
مفهوم حقوقي امور حاكميتي و تصدي مشاهده كرد.

در جمع بندی اينگونه آمده است: در اين تحقيق اين 
نکات و نتايج قابل استنتاج است:

 - خدمات عمومي عليرغم ظاهر و معناي ســاده اش، 
مفهومي پيچيده، چالــش برانگيز و مورد اختالف در 
بين حقوقدانان اســت و تعاريــف مختلف و متنوعي 
براي آن بيان شــده است. اين تحقيق با مد نظر قرار 
دادن نکات اشتراك تعاريف موجود، خدمات عمومي 
را اموري دانسته كه حاوي منفعت ضروري و مستمر 
عمــوم جامعه اســت و ارائه آن از ســوي دولت يا با 

حمايت آن انجام مي شود.
 - به منظور روشــن شدن مرزهاي نظري اين مفهوم 
با مفاهيم مشــابه، مفهوم منفعــت عمومي، كاالهاي 
عمومي، امور حاكميتي و حســبه مورد اشــاره قرار 
گرفته اند. رابطه منطقــي خدمات عمومي با منفعت 
عمومي عمــوم خصوص مطلق )بــا عموميت نظريه 
خدمــات عمومي(، با نظريه كاالهــاي عمومي و امور 
حاكميتي عموم و خصوص من وجه و با نظريه حسبه 

نيز عموم و خصوص مطلق )با عموميت حسبه( ارزيابي مي شود.
- بــا توجه به نوع خدمــت عمومي مدنظر، خدمات عمومــي هم مي تواند 
توسط دولت به نحو انحصاري توليد شود و هم مي تواند با مشاركت دولت و 
بخش غيردولتي عرضه شود و هم اينکه با تأمين، بسترسازي و نظارت دولت 
و توســط بخش غيردولتي توليد گردد. اين سه شــيوه متنوع ارائه خدمات 
عمومي باعث ســازگاري بيشتر اين مفهوم با نظام هاي مختلف اقتصادي در 

كشورهاي متفاوت مي گردد.
- در نظام حقوقي ايران اصطالح خدمات عمومي در سه معناي مختلف بکار 
رفته اســت كه با وجود ارتباط نســبي ميان آنها تنها در يک دسته، به نحو 
تخصصي و دقيق، اصطالح خدمات عمومي به كار رفته است. در اين دسته از 
قوانين نيز شاهد دو مقطع هستيم: مقطع اول تا زمان تصويب برنامه چهارم 
توســعه اســت كه در قوانين اين دوره هرجا از خدمات و امور عمومي سخن 
به ميان مي رود به عنوان مبناي اصلي اعمال اداري مدنظر قرار مي گيرد و 
مقطــع دوم از برنامه چهارم توســعه و متعاقب آن قانــون مديريت خدمات 
كشوري است كه با پذيرش نظريه امور حاكميتي، خدمات عمومي به عنوان 

بخش و جزئي از مبناي عمل دستگاه هاي اداري مطرح مي شود.
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله

- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 
شده است؟ خير

- آيا نام دســت اندركاران تهيه و انتشــار گزارش بطور كامل شامل نام و نام 

خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشــانی پست الکترونيک در گزارش قيد 
شده است؟ خير

الف( چکيده 
- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکيده است.

- اگر چکيده به تنهايی مورد بررســی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی خالصه و 
چکيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چکيده است.

- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ گزارش فاقد چکيده 
است.

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيــا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشــکل 
موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خير

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آيا از واژگان كليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مشخص ارائه شده 

است؟ خير
- آيا پيشــينه تاريخی بحث مورد نظــر در منابع معتبر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خير
ت( روش كار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شــده است؟ روش گزارش 
توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شــده توسط نويســندگان قادر به پاسخ به سواالت 
تحقيق می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توسط محققين ديگری انجام شود، می 

تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری 
است.

- راستی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام شده است؟ گزارش 
فاقد روش آماری است.

- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد 
روش آماری است.

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير

- آيا نويســندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 
شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشــابه پيشين در اين زمينه مقايسه 
شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شکل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان می 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آيــا تصاويــر، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل فهم هســتند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناسب می باشــند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها 

و شکل ها است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش فاقد پيوست 
است.

- آيا پيوست ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک می كند؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

- آيا پيوســت ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 
پيوست است.

خ( منابع
- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيــا منابع مهم و كليدی بــه روز بوده اند و با دقت 

گزارش شده اند؟ خير
- شــيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه 

است؟ بصورت پاورقی
- آيــا گزارش منابعی برای مطالعه بيشــتر مخاطبان 

ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشــته ای 

داخلی و خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خير
ارزیابی محتوایی گزارش

الف( سامان مندی
- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشکيل می دهد؟ 

خير
- آيا گــزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل 

مفهومی ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با ســواالت 

مشخص است؟ خير
- آيــا عناوين موجــود در گزارش دارای انســجام و 

هماهنگی است؟ خير
- آيا بســط و توضيح مطالب در هر پاراگــراف، بخش، فصل و ... در گزارش 

انجام شده است؟ خير
- آيــا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمــع بندی مطالب پرداخته 

است؟ خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای ســطح خاصی از نــوآوری در نظريه پردازی و 

انديشه ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آيا محتوای گــزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گســترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می كند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ خير
- آيا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجــه اهميت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيــا در نگارش مطالب در گــزارش به موضوعات اولويت دار توجه شــده 

است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟بله
- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانســته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح كنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيا گــزارش به لحاظ موضوعی جامعيــت دارد و وجوه مختلف موضوع را 

پوشش می دهد؟ خير
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 

بودن گزارش كمک كند؟ گزارش فاقد تصوير، نمودار و جدول هاست.
- آيا مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 

استفاده كرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش برای كمک به درك جامع، الگو يا مدلی خاص برای ساده سازی 
روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خير

ج( اعتبار 
- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اســت؟ 

خير
- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و 

كافی برخوردار است؟ خير
- آيــا اعتبار علمی گزارش از ســوی يافته های پژوهشــی معتبر داخلی و 

خارجی تاييد می شود؟ خير
ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان 
- آيا انتشار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته است؟ 

نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه با موضوع تخصصی 

ترغيب می كند؟ نامشخص
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود 

را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آيــا گزارش در بحث پيرامون پديده مــورد نظر خود از جامعه نگری قابل 
قبول برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود 
را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی مردم تحليل 
مناسبی ارائه كرده است؟ خير

- آيــا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مــردم دارای طــرح اجرايی با 
پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پيشــنهادی خود برای حل مشکالت 
زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير

- آيا گزارش توانســته اســت اهداف اجتماعی از پيش تعيين شــده خود را 
محقق سازد؟ خير

- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 
گزارش منتشر كرده است؟ خير

- آيا گزارش نســبت خود را با اسناد فرادست و فرودست كشور معين كرده 
است؟ خير

- آيا گزارش مطالبــی پيرامون كارآمدی و عملکرد قوانين مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتشــار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ 

خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، كمک درسی و عمومی( 
را تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آيا گــزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نــوع نيازهای مخاطبان 
)خالءها، كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت 
ها و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناســب با آن را )برنامه 
های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياستگذاری و سازماندهی مرتبط 
با موضوع برای رفع ســطوح گوناگون نيازهــای مخاطبان در گزارش وجود 

دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آيــا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيــا گزارش در مجامع علمــی داخلی و خارجی مــورد تقدير قرار گرفته 
است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد كلمات و صفحات گزارش برای بيان كامل موضوع گزارش كافی 
است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی انجام شده است؟ 
خير

- آيــا نوع صفحــه آرايی )نوع و انــدازه خط، فاصله خطوط، حاشــيه ها، 
سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير

- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارسی معيار در تدوين 
گزارش رعايت شده است؟ خير

- آيــا در گزارش بــرای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل ســازی 
مناسب انجام شده است؟ خير

- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول نقطه 
و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله

- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل كرده است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاكنون بروزرسانی شده است؟ خير

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله
ج( ويژگی های خاص

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادر های خالصه پيام، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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آگهی مفقودی
اصل شناســنامه خودروی سواری سیســتم پراید تیپ ۱۳۲ به رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱۳۸۷ به شــماره موتور ۲۷۰۴۰۴۸و شماره شاسی S1422287045718 به شماره 
پالک ۳۲۱ب۶۸ ایران ۹۸بنام جاســم کریم فر فرزند موســی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد ایالم
********************************************************

اینجانــب رامیــز صادقــی مالــک خــودروی پــژو GLX ۴۰5 بــه شــماره شاســی 
NAAM11VE6FK737623وبــه شــماره موتور 124K0769074  به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مــورد خودروی مذکــور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .پارس 

آباد مغان 
********************************************************

اینجانــب احمد رضــا معظمی گودرزی مالک خودرو پژو ۴۰5 به شــماره انتظامی ۸۴5 
م ۹۴ ایران ۴۱ شــماره موتور ۱۲۴۸۴۰5۶۱۹۸  شــماره شاســی ۱۴۲۲۱۹۷۰ به علت 
فقدان اســناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشــت )المثنی( برگ سبز و سند 
کمپانــی خودرو مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هر شــخص ادعایــی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشــهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مذکور طبق 

ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. بروجرد
********************************************************

برگ سبز ماشین سواری پژو پارس تیپ پارس مدل ۱۳۸۹ به رنگ سفید روغنی به 
شــماره موتور ۱۲۴۸۹۰۰۳5۹۱ و شماره شاســی NAAN21CA9AE425861 و شماره 
پــالک ایــران ۲۸- 5۴۹ د ۶۸ به نام خانم معصومه حســینی پیالنگرگی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************

مجوز حمل ســالح شــکاری )مخصوص عشــایر( ســاچمه زنی کالیبر۱۲،شــماره سالح 
۰۱۲۳۰۶۹۲۸ مدل تکلول ته پر کوســه ســاخت ایران به شــماره سریال ۱۳۳۶۳۴۰ به 
نام ایرج کاویانی به شــماره ملی ۴۲۶۸۸۲۱۸۳۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. یاسوج
********************************************************

برگ ســبز خودرو وانت زامیاد مدل۱۳۹۰ به شــماره پالک ۴۹-5۹5ط۳۴به شماره 
موتور5۹۰۰۴۶بــه شــماره شاســی NAzpL140tB0296723 بنــام مهرشــاد یاور مقدم 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط است. یاسوج
********************************************************

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۳۷۳۴ هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنج تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
خانم ثریا جعفری فرزند سیف اهلل در ششدانگ اعیان یک باب 
خانه به  مســاحت ۴۳/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک ۶۰ اصلی 
بخش ۹ واقع در بین خیابان شیخ طوسی ۲5 و ۲۷ داخل کوچه 
یــک متری پالک ۴۲5 اعیــان متعلق به خــود متقاضی و عرصه 
موقوفه کربالیی حســن دربان و آقامیرزا محرز گردیده اســت.

لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله ۱5 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ۸۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۰۱

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ایوب مداح  به اســتناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شــهود و بگواهی 
دفترخانه شــماره ۷ گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پالک ۶5۷ 
و ۱۱/۱۶۳۷  واقــع در بخش گرمســار مــورد ثبت – جلد ۳۲5 صفحــه ۷۴ بعلت نامعلوم 
مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد 
ماده ۱۲۰  آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود اســناد مالکیت مذکور نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظــرف مــدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم 
و رســید دریافــت نماید تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اال پــس از انقضای مدت مذکور و 
نرســیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اســناد ارائه نشــود نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپی سند ۹5۲۳۰۰   م الف: ۸۱۲                                                                      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- حسین چلویی

آگهی موضوع ماده ۳قانون ۱۳آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرســتان خرم آباد بشــرح ذیل: پرونده کالســه ۱۳۹۷۱۱۴۴۲5۰۰۱۰۰۰۷۰۷ ورای 
شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۲5۰۰۱۰۰5۸۲ مورخه ۸/۷/ ۹۹ به تقاضای ناهید پاپی فرزندپاپی 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۶،۰5مترمربع تحت پالک شماره 
فرعــی از۳۷ اصلی واقع دربخش ۲شهرســتان خــرم آبادخروجی ازمالکیــت مالک اولیه 
مرادخان امان الهی بهاروند رسیدگی وتائید وانشاء گردید.مراتب دراجرای ماده ۳قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرسمی در دونوبت  به فاصله ۱5روز جهت 
اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت 

انقصای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای برات اله معراجی فرزند غالمحســین باســتناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی شــده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت ششــدانگ پالک۷۷۸۹فرعی جداشده 
از۶-اصلــی واقع در بخش۳شهرســتان ســبزوار که متعلــق به وی می باشــدبعلت نقل 
مکان مفقود شــده اســت با بررســی دفتر امــالک معلوم شــد مالکیت فــوق الذکر ذیل 
چاپی55۷5۰5د۹۴نــام  الکترنیکی۱۳۹۶۲۰۳۰۶۰۱۱۰۰۴۰۹۶بشــماره  دفترامــالک 
نامبرده ثبت وســند صادر وتسلیم شده اســت ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا باســتنادماده۱۲۰آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس 
نســبت به ملک موردآگهــی معامله ای انجــام داده یامدعــی وجود ســندمالکیت نزدخود 
باشدبایســتی ظــرف مــدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهــی اعتراض کتبــی خودرا به 
پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به ایــن اداره تســلیم نماید.بدیهی 
اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصــول اعتراض بدون ارائه 
ســندمالکیت یاســندمعامله رسمی نسبت به صدور ســندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف ۹۹/۲۱۸5(
 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۱۰/۱۶

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۳۶۲ مــورخ ۹۹/۸/۱۰ هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ 
پیمان غنی زاده نمین فرزند داریوش به شــماره شناسنامه۱5۱۹ به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۲5۰ متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 
۲۰۴۸ فرعی از ۱5۴- اصلی واقع در حســن آبادکه انتقال مســاحت ۷۶/55 متر مربع 
از مورد تقاضا طبق ســند رســمی )ســند رسمی شــماره ۱۰۲5۳۴ مورخ ۹۷/۴/5 دفتر 
خانــه ۳۲ کــرج به آقای پیمــان غنی زاده نمین( از مالک رســمی ذیل ثبــت صفحه ۴۱۱ 
دفتــر ۱۲5۴ و مســاحت ۷۳/۱5 متر مربــع از مورد تقاضا برابر قولنامــه عادی از طرف 
خانم عزیزه قوامی و آقای امید آقائی مالکین رســمی ذیل ثبت صفحه ۹۶دفتر ۱۲5۷ و 
مســاحت ۷۶/55 متر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی از طرف آقای ایوب احمدی 
مالــک رســمی ذیل ثبت صفحه ۴۸۴ دفتر ۱۲5۷و مســاحت ۱۶/۲۰ متــر مربع از مورد 
تقاضا برابر قولنامه عادی توســط آقای علی ســهرابی مالک رســمی ذیل ثبت صفحه 5۳۸ 
دفتر ۱۲5۸ و مســاحت ۷/55متر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی از طرف آقای 
ســاعد ســاجدی و ساسان ســاجدی و خانم پروین اکباتانی مالک رســمی ذیل ثبت صفحه 
5۳۶ دفتــر ۱۲5۸ به متقاضی منتقل شــده اســت و تصرفات متقاضی نســبت به مورد 
تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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: ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
)م الف ۹۹/۷5۹( 
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آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب کارخانه نشاســته ســازی بمســاحت ۲۹۹۳/۷5 
مترمربــع  بشــماره ۱۹ فرعــی از ۹۱ اصلــی واقــع در خســروان که ذیل ثبــت وصفحه 
۱۲۴ دفتــر جلد ۳۷۴ دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره ۰۸۷۷۳5 برابر ســند انتقال 
۱5۰۶۱۹-۱۳۸5/۰۷/۰۹ دفترخانه ۱۲۲ تهران انتقال قطعی یافته و ذیل شماره ثبت 
و صفحه و دفتر فوق ثبت شــده اســت و برابر اسناد رهنی ۱5۰۶۲۰- ۱۳۸5/۰۷/۱۰ 
-۱5۱۷۷۹ ۱۳۸5/۱۲/۱۶و   -۱5۱۷۷۸ رهنــی  ســند  و  تهــران   ۱۲۲ دفترخانــه 
۱5۲۴۱۴-۱۳۸۶/۰۳/۲۴و  ۱۳۸5/۰۷/۰۹و   -۱5۰۶۱۹ ۱۳۸5/۱۲/۱۶و 
۱5۴۶۴۹- ۱۳۸۶/۱۲/۰5 نزد بانک صنعت معدن اســت. سپس وکیل شرکت مذکور 
بنام منا ســلمانی ایزدی طبق وکالتنامه ۲۱۲۹۸- ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ دفترخانه ۹۰۸ تهران  
با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره ۱۰۴۷۳- مورخ 
۱۳۹۹/۰۷/۰۸  بگواهی دفترخانه ۹۰۸ تهران رسیده مدعی است که سند مالکیت آن 
بعلت اســباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم 
و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه 
عملیات خود داری شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنی بنام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. ۶۹۶۱
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

تحقیقاتی شورای  بازوی  نگهبان،  پژوهشکده شــورای  اشاره: 
نگهبان در انجام وظایفی اســت که قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده این شــورا قرار داده است. گزارش های 
پژوهشــی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این 
پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در 
آن انجام شده اســت. گزارش های پژوهشی معموال به مفاهیم 
پایه مرتبط با وظایف شــورای نگهبان می پردازد. چالش قانون 
ضمن اعالم آمادگــی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشــکده 
شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده 
اندیشــمندان و نخبگان سپاســگزاری می کند. این نوشتار به 
معرفی، نقد و بررسی گزارش آشنایي با مفاهیم حقوق عمومي: 

بررسي مفهوم خدمات عمومي می پردازد.

چالش قانون گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای 
نگهبان را معرفی، نقد و بررسی )220( میکند: 

چالش ارائه خدمات 
عمومی مناسب به مردم

بــا توجــه بــه نــوع خدمــت عمومــي 
هــم  عمومــي  خدمــات  مدنظــر، 
مــي توانــد توســط دولــت بــه نحــو 
انحصــاري توليــد شــود و هــم مــي 
توانــد بــا مشــاركت دولــت و بخش 
غيردولتــي عرضه شــود و هم اينكه 
نظــارت  و  بسترســازي  تأميــن،  بــا 
دولــت و توســط بخــش غيردولتــي 
توليد گردد. اين ســه شــيوه متنوع 
باعــث  عمومــي  خدمــات  ارائــه 
بــا  مفهــوم  ايــن  بيشــتر  ســازگاري 
نظــام هــاي مختلــف اقتصــادي در 

كشورهاي متفاوت می گردد.


