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شماره    10094

دو  برابر کردن خروجی سد کرخه ،کمکی به احیای واقعی تاالب نمیکند

هورالعظیمدرکانونبحران

مرضیه صاحبی -دبیرگروه اجتماعی
هورالعظیم داشت میمرد .مگر ندیدید؟
مرگ برای هور ،واژه غریبی نیست .مرگ در این
سالهاازرگ گردنبههورنزدیکتربودهودستش
از آبتهیماندهوزیستمندانشیاتلفشدهاندو
یابهطریقی،جانبهدربردهاند.آن گاومیشهای
آراموعاشقآبتنییادتانهست؟همینروزهای
قبلبا ِتنتبدار در گلوالیهور سرگردانبودند
و آن ماهیهای غوطهور در جریان اندک آب را
چطور؟ دیدید با کام تشنه در آتشافروزی گرما
ُ
جان دادند؟ نبض زندگی در هور کند میزد و
نا گهان با انتشار عکس آن کودک خندان که
گاومیشی را در هورالعظیم به آغوش گرفته،
خیلیها امیدوار شدند اما وقتی پسانداز آب
در آستانه صفر شدن باشد ،خبر دو برابر کردن
ی کند .این
خروجی سد کرخه خوشحالمان نم 
تصمیم ،نهتنها سنجیده و کارشناسی نیست
بلکه پای احتماالت هولنا کی را هم به میان
میآورد؛ایناحتمال کهسوءمدیریت گریبانمان
را بگیرد و آنوقت نه آبی برای کشت پاییز بماند
و نه قطرهای آب برای شرب ...هرچند که هور
برایتداومحالخوبش،حقابهمستمرمیطلبد
و کامش فقط هم با حقابه شیرین نمیشود و
حیات و بقای آن در پرتو احیای واقعی است که
میتواند لبخند را بر لبش بنشاند .وگرنه خیلی
زود ،ماهیها بازهم از تشنگی دست و پای دائم
میزنندوبازهمهور،مارامیخواندوهورنشینان
فریاد برمیآورند و امید کمک خواهند داشت.
ا گرچه این هور ،نه عظمت سابق را دارد و نه
حتی همانند گذشته نای نفس کشیدن دارد؛
بهنسبتروزهایپرجوشوخروشاشبیجان
وبیرمقاست.مثلآنوقتهایی کهسینهاش
داغدار میشود و شعلههای آتش از پیکرش
ی کشد ،امسال هم خشکی و بیآبی داغ
زبانه م 
دیگریبرسینهاشنشاندهوتنهااستقرار توسعه
پایدار میتواند مرهم سینه داغدارش باشد.
بنابراین سوءمدیریت دست در دست بیآبی و
خشکسالی،هورالعظیموزیستمندانشرابهپای
ی کشاند.
مرگ م 
حقابه مستمر را در این سالها تا توانستهاند
دریغ کردهاند و تسریع در توسعه ناپایدار ،هور را
بهاینفال کتانداختهاست.آنهورخاطرهانگیز
که محمد درویش ،رئیس گروه محیطزیست در
کرسی سالمت اجتماعی یونسکو در وصفش
ی گوید«،مهمترینوراهبردیترینتاالبنهتنها
م 
در ایران کهدر خاورمیانهوآسیایجنوبغربی»
اما چه بر سرش آوردند؟
روزگاری که هورالعظیم از سر گذراند
شایدهنوزجایامیدواریباشدوبتواناینآخرین
بازماندهتاالبهایبینالنهرین کهحاال پهنهای
خشک و پرچین و شکن دارد را از چنگال مرگ
رهانید .شرط ادامه حیات و تابآوری ،حدود
 5میلیارد مترمکعب حقابه از سوی ایران و عراق
است که حدود  1.5میلیارد مترمکعب را باید از

طریق کرخه و مابقی را از راه دجله و فرات تأمین
کردامادر همینسطرهایابتداییدر پیراهکار
نیستیم ،بلکه میخواهیم بدانیم چه شده که
هور باشکوه ما به اینجا رسیده است؟
میتوان همهچیز را به آسمان ربط داد ،بخل
آسمان بر زمین بهانه خوبی به دستمان داده تا
خشکسالیرامتهم کنیمو کاهش176میلیمتری
بارشها از ابتدای مهرماه  99تا  30تیرماه امسال
در حوضه کرخهنسبتبهسال گذشتهو کاهش
 70درصدی آورد سالیانه رودخانه کرخه نسبت
به مدت مشابه نشان میدهد ،هورالعظیم از
اینبخلوخستدراماننماندهاماسالهاست
که لبهای این تاالب ترکخورده و منتظر است
جرعهایآببهحلقشسرازیر کنند.اینحرفها
حکممثنویصدمن کاغذیدارد کهخیلیهادر
موردش گفتهاندونوشتهاندوبایدبرایبازخوانی
مصیبتهایی کهبرسرهورنازلشدهوزیستمندان
رابهتقالیسیرابشدنبه گلوالیباقیمانده
تاالب کشانده ،به گذشته بازگشت .هور پیش
از جنگ ،یکمیلیون هکتار وسعت داشت و از
سه رودخانه بزرگ کرخه ،دجله و فرات سیراب
میشد400 ،هزار هکتار آن در خا ک ما و 600هزار
هکتار آنهم در عراق واقعشده بود اما «در یک
توافق اعالمنشده و خاموش بین دولت ایران و
عراق ،قبل از انقالب تالش شد ،محدود شود تا
بتوانند ا کتشافات نفتی داشته باشند .وسعت
تاالب در سمت ایران به  125هزار هکتار کاهش
یافتوا کنونتبدیلبه5حوضچهشدهودرواقع
ماهیتطبیعیتاالبازبینرفتهاست.درسمت
عراق نیز از  600هزار هکتار به  360هزار هکتار
قناعت شده است .ترکیه  120میلیارد مترمکعب
مخزن روی دجله و فرات احداث کرده و ورودی
آبرابهدجلهوفراتاز 650مترمکعبدر ثانیهبه
یکسوم کاهشدادهاست ،کشورهایسوریهو
عراقهمباسدسازیهایمتعددوبارگذاریهای
باالدستونهرپنجممقصرندوبعداز آنهادولت
ایرانمقصراست کهتنهاآبباریک هیعنیرودخانه
کرخه را با احداث سد و افزایش اراضی کشاورزی
در باالدست و همچنین توسعه میادین نفتی
با ارزانترین قیمت بسته است ».صاحب این
اظهارنظر ،محمد درویش است و معنی این
جمالت این است که« :تخریب را توسعه جا
زدهاند و این بالیی عظیم است که آشکارا بر سر
هور آوردهاند».
مسعود امیرزاده ،عضو هیئتعلمی دانشکده
علوم دانشگاه تهران و فعال محیطزیست
هم در گفت و گویش با «رسالت» این موارد را
ی کند.
تشریح م 
اووضعی کههورالعظیم گرفتارششدهراقبلازهر
چیز ،مثل همه کارشناسان به سالهای جنگ
و مداخالت توسعه محور ربط میدهد که سبب
شدهاراضی کشاورزیرازهکشی کنند،شیعیانی
ی کردندورژیمبعث
نیزرویاینتاالبهازندگیم 
درصدد کوچاجباریآنهابودواقدامبهدستکاری

آ گهی حصروراثت
آقای رضا شهرت گرجی پور نام پدر محسن به شناسنامه  6018صادره ازشادگان درخواستی به خواسته
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که  -مرحوم فاطمه شهرت معروف وند بشناسنامه
 22صادره ازنا در تاریخ  91/2/2در ازنا اقامتگاه -فوت ورثه اش عبارتند از:
 -1حسن معروف وند فرزند درویش به ش ش  4849375618صادره از ازنا برادر متوفی
 -2میرزا معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4848654491صادره از ازنا برادر متوفی
 -3سارا معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4848652626صادره ازازنا خواهر متوفی
 -4هاجر معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4849573614صادره از ازنا خواهر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندر امام خمینی (ره)
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم جمیله تقوی باستناد  2برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفترخانه شماره
 2دامغان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پال ک  3فرعی
از  1319اصلی واقع در بخش یک دامغان بعلت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند
مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت آ گهی می شود تا
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسنادمالکیت مذکور نزد خود
میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به
این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و
نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار 1400/5/2
مهدی جدیدی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399/12/6 -139960322002004267هیئت 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 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی نیروی انتظامی به
شناسه ملی  14003247176بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1391مترمربع
در قسمتی از پال ک شماره  201فرعی از  50و  51اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش  2حوزه
ثبت ملک زابل – اراضی قریه حیدرآباد از توابع اراضی شیطان شهر بنجار خریداری طبق سند عادی
از محمدحسین حیدری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 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.
حقوق ارتفاقی ملک :با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن
تاریخ انتشار نوبت اول - 1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم - 1400/5/17م الف 312
مهدی پهلوانروی-رئیس ثبت اسناد و امال ک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319012001149هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم لیدا ستوده نیا کرانی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه  1624صادره
از سیرجان در یکباب خانه و باغچه به مساحت  4899/49مترمربع پال ک  190اصلی واقع در کران
بخش  38کرمان خریداری از مالک رسمی آقای هدایت اله ستوده نیا کرانی 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 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 -1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم - 1400/5/17م الف 1129
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امال ک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021001666مور خ  1400/4/26هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سهرابی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 350
صادره از فیروزکوه در قسمتی از یک قطعه زمین دیمیزار به مساحت  16618/75مترمربع مشاع از
 140926مترمربع ششدانگ پال ک ثبتی مفروزی از  640فرعی از  107اصلی واقع در سله بن فیروزکوه
خریداری برابر مبایعه نامه عادی از عیسی سهرابی فرزند مالعلی 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 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 -1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17
سیده نسرین حجازی-قائم مقام رئیس واحد ثبتی فیروزکو

تاالبهای بینالنهرین کرد و بهتدریج در مسیر
خشکیدگی قرار گرفتند.
اوشرحمیدهد«،تمامیایناقداماتبهقدری
در ا کوسیستم منطقه ،پیامدهای بدی بهجا
گذاشته کهدر رتبهبندیفجایعمحیطزیستی،
بعدازخشکیدگیوپا کتراشیجنگلهایآمازون،
خشکیدگیتاالبهایبینالنهرینرامهمترین
فاجعه محیط زیستی قرن بیستم نامیدند و
متأسفانه دولت ما هم در این خشکیدگی سهم
داردوسدیرابررویرودخانه کرخهاحداث کرده
است،رودخانهای کهتاالبهورالعظیمراسیراب
ی کردامابااحداثسد،حقابهتاالبرا گرفتند.
م 
دایکهایمرزینیزدرهنگامجنگاحداثشدو
ماهممجبوربودیمبرایدفاعازخود،دایکهایی
را احداث کنیم که مزیدبرعلت شد اما بعدها با
زهکشی،اراضیتاالبیرابرایدسترسیبهمیدان
نفتیآزادگانخشکاندندواینمیداننفتیچیزی
جز تاالبهای هورالعظیم ما نیست».
سهم سدسازی و تأسیسات نفتی
اینها اقدامات داخلی و خارجی است که به
تضعیف ا کوسیستم هور و خشکاندن آن منجر
شده و در دور اول دولت تدبیر و امید که همه
تاالبهاخشکیدهبود،ایندولتدرصددبرآمدتا
بهمحیطزیستاهمیتبدهد.فشارهایبسیاری
هم برای رهاسازی تاالب هورالعظیم به ریاست
قبلیسازمانمحیطزیستتحمیلشدوشرکت
نفتنیزبهناچار،عقبنشینی کردووزارتنیروهم
بارهاسازیحقابه،خبراز احیایتاالبدادامابه
گفته«مسعودامیرزاده»ایناحیا«هرگزبهمعنای

واقعیا کوسیستمتاالبینبودهوایندوواژهاحیا
به لحاظ کارکردی و معنایی باهم متفاوتاند».
ا گرچه در آن هنگام ،بخشهایی از هور آبگیری
شد و پرندگان مهاجر که مدتها بود مسيرشان
را تغيير میدادند و به سرزمینهای دورتر کوچ
ی کردند ،باز آمدند و مهمان خوزستان شدند
م 
ولی وجود تشکیالت نفتی و احداث جادههای
متعددوآلودگیموادنفتیوحقابهای کهبهصورت
فاضالب جاری میشد ،این ا کوسیستم را دچار
تنش کرد و همواره این موارد در مسیر احیای
تاالب سنگاندازی کرده است و ا گر هورالعظیم
به مسیر طبیعی خود بازنگردد ،امکان زیست
و کنترل دما در خوزستان فراهم نخواهد بود و
ی کند که باید سازمانهای
«امیرزاده» تأ کید م 
دولتی به وظیفه خود عمل کنند و جامعه مدنی
صریح و شفاف مطالب ه گر باشد تا حقابه واقعی
آزاد شود و رسانهها نیز باید همچنان در مسیر
روشنگری گام بردارند.
منظورازروشنگرییعنیآنکه،تاالبهورالعظیم
امروزبهاینوضعیتدچارنشده،سال94-95هم
حالوروزشهمینبودهامادر آنبرهه،مقداری
آبگیریشدوزیستمندانتوانستندمستقرشوند
و ا کنون افکار عمومی مطالب ه گر است و فضای
مجازی هم به این جریان کمک کرده .همین
تاالب سالیان گذشته ،در سکوت و مظلومیت
چ کسهمدرنیامدودرحال
خشکیدوصدایهی 
چ کس
حاضر افکار عمومی حساس است و هی 
نمیخواهد طبیعت شکنجه شود .ما تاالب را
سالهاست به یکمیزان آب عادت دادهایم و

آ گهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول-برابرپروندهشماره400-9900021مطروحهدر نزدداورانموسسه
داوریدادآفریناناصالحورشدملکذیلاز طریقمزایدهبهفروشمیر سد-مشخصاتاموالغیرمنقول
موردمزایدهعبارتاستتمامیتعرصهواعیانییکبابساختماندوطبقهبصورتقولنامهایبهمساحت
عرصه  105مترمربع و اعیانی  210مترمربع واقع در ارومیه فلکه آبیاری زمین های قره آغاج خیابان محمودی
کوچه  4پال ک نوساز و مختصات جغرافیایی ( Y = 4154114 .06و  ) x = 501396 .22و با امعان نظر به مراتب
فوق و موقعیت محل و کیفیت اعیان -کاربری مسکونی و با لحاظ سایر عوامل موثر در قضیه ارزش تمامیت
عرصهواعیانیپال کفوقالذکربهمبلغ9/600/000/000ریالمعادلنهمیلیاردوششصدمیلیونریالتوسط
کارشناس تعیین و به تایید طرفین رسیده است مزایده راس ساعت 11صبح روز سه شنبه مورخه 1400/5/10
در محل ارومیه بلوار امین پال ک  36دفتر مشاور امال ک معین برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز
مانده به مزایده از مال مورد نظر با هماهنگی بازدید و سپس در محل مزایده حاضر و 5درصد کل مبلغ مزایده
فی المجلس اخذ که در صورت انصراف پس از قبولی در مزایده در حق موسسه داوری دادآفرینان اصالح و
رشد ضبط خواهد شد و الباقی مبلغ ظرف مدت مقرره در قانون حدا کثر تا یکماه اخذ و در ضمن مال متعلق
به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را ارائه نماید.
شهرامحافظ
				
تاریخانتشار1400/5/2
آ گهینوبتیسهماههاولسال1400ادارهثبتاسنادوامالکشهرستانراسک
دراجرایمواد11و12قانونثبتوماده59آییننامهقانونثبتاسامیاشخاصی کهنسبتبهامالکآنهاپذیرش
ثبتبعملآمدهوهمچنینپروندههایی کهدراجرایقانونتعیینتکلیفپذیرشدرخواستثبت گردیدهاست
بشرحذیلجهتاطالععمومآ گهیمیشود
پالک  344فرعی از  1اصلی آقای محمدحنیف بزرگزاده فرزند خدابخش ششدانگ یکباب خانه به مساحت
195/95مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازشهرسربازخیابانسرکشک
پالک 349فرعی از  -1اصلی آقای محمد مراد مزارزائی فرزند رضا ششدانگ یکباب مغازه به مساحت60/93
مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازشهرسربازخیابانوالیت
پالک886فرعیاز-2اصلیخانمبهنازملکرئیسیفرزندمحمدششدانگیکبابخانهبهمساحت1327/33
مترمربعواقعدر بخش14بلوچستانقطعهیکسرباز روستایدز
پالک302فرعیاز–109اصلیآقایعبداهلل کمالزئیفرزندعبدالغفور یکونیمدانگمشاعازششدانگیک
قطعهزمینبهمساحت10412/68مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایسرداب
پالک303فرعیاز109اصلیآقایحسین کمالزئیفرزندعبدالغفوریکونیمدانگمشاعازششدانگیکقطعه
زمینبهمساحت10412/68مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایسرداب
پالک303فرعیاز -109اصلیخانمسمیرا کمالزئیفرزندفقیرمحمدیکونیمدانگمشاعاز ششدانگیک
قطعهزمینبهمساحت10412/68مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایسرداب
پالک303فرعیاز -109اصلیآقایحسنشهدادیفرزنداللمحمدیکونیمدانگمشاعاز ششدانگیک
قطعهزمینبهمساحت10412/68مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایسرداب
پالک1فرعیاز-163اصلیآقایتاجبخشحملیفرزندشحنهششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت
27918/30مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایحاجیآباد کوشکور
پالک15فرعیاز-310اصلیخانم گلافروزآرامشفرزنددادرحمنششدانگیکبابخانهبهمساحت145/43
مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایصابرآباد
پالک 19فرعیاز -310اصلیآقایعلیآرامشفرزنددادرحمنششدانگیکبابخانهبهمساحت520/90
مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیکسربازروستایصابرآباد
پالک99فرعیاز-406اصلیدولتجمهوریاسالمیایرانبانمایندگیشبکهبهداشتودرمانسربازششدانگ
یکبابساختمانمحلخانهبهداشتبهمساحت287/22مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهیک
سربازروستایحاجیآباد کیشکور
پالک1896فرعیاز-31اصلیآقایعبدالباسطملکرئیسیفرزندعبدالغفورششدانگیکبابمغازهبهمساحت
87/36مترمربعواقعدر بخش14بلوچستانقطعهدوسرباز شهرراسکخیابانامامخمینی(ره)
پالک  1898فرعی از  -31اصلی آقای نظرمحمد بلوچ پور فرزند دادمحمد ششدانگ دوباب مغازه و زمین
متصل به آن به مساحت  218/51مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دو سرباز شهر راسک خیابان
امامخمینی(ره)
پالک 1899فرعی از  -31اصلی آقای غالم حیدر داودی فرزند پیرمحمد ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
95/25مترمربعواقعدر بخش14بلوچستانقطعهدوسرباز شهرراسکخیابانامامخمینی(ره)
پالک 1901فرعیاز -31اصلیآقایدلیر آسکانییار فرزندجمعهششدانگیکبابخانهبهمساحت318/57
مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهدوسربازشهرراسک کوچهمنشعبهازخیابانشهیدبهشتی
پالک2708فرعیاز-42اصلیآقایمحمدامینمزارزئیفرزندمحمدششدانگیکبابخانهبهمساحت1222/65
مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهدوسربازشهرپیشینخیابانقدس
پالک  2709فرعی از  -42اصلی آقای عارف در زمان فرزند امام بخش ششدانگ یک قطعه زمین محصور به
مساحت268/97مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهدوسربازشهرپیشینخیابانقدس
پالک2710فرعیاز-42اصلیآقایعمرانتیرکانفرزندالهدادششدانگیکقطعهزمینمحصوربهمساحت
73/85مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهدوسربازشهرپیشینخیابانقدس
پالک2711فرعیاز-42اصلیآقایعمرانتیرکانفرزندالهدادششدانگیکقطعهزمینمحصوربهمساحت
42/14مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهدوسربازشهرپیشینخیابانقدس
پال577فرعیاز-81اصلیآقاینیازدهقانیفرزندصالحششدانگیکبابخانهبهمساحت97/48مترمربع
واقعدر بخش14بلوچستانقطعهدوسرباز شهرپارود
پالک–531اصلیآقایبیکمحمدبلوچفرزندعیدوششدانگیکقطعهزمینمحصوربهمساحت999/69
مترمربعواقعدربخش14بلوچستانقطعهدوسربازروستایال شارکاهی
هرکس نسبت به امال ک مندرج در این آ گهی اعتراض دارد میتواند مطابق مواد 16و 17قانون ثبت مواد 74
و  86آئین نامه قانون ثبت و همچنین طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی
ثبتی که فاقد سابقه ثبت مصوبه  73/5/25بایستی ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار اولین آ گهی نوبتی
و نسبت به آ گهیهای اصالحی به مدت  30روز از تاریخ انتشار اولین نوبت آ گهی اعتراض خود را کتبا به
اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان سرباز تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از تاریخ تسلیم باید ظرف
مدت یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی محل وقوع ملک تقدیم و گواهی الزم را اخذ
و به اداره ثبت اسناد و امال ک سرباز تحویل نمایند واال پس از گذشت موعد مقرر و نرسیدن اعتراض حق
او ساقط خواهد شد و چنانچه بین معترض و مستدعی ثبت  ،دعوی در دادگاه مطرح است کسی که با
مستدعی ثبت طرف دعوی است در مهلت های مذکور باید گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت اسناد و امال ک
سرباز تسلیم نماید.
تاریخانتشار نوبتاول1400/5/2:
تاریخانتشار نوبتدوم1400/6/1:
سیدحمیدرضانظامی
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانراسک

حیوانات مستقرشدهاند اما حاال حقابه را قطع
کردهایم و گاومیشها و ماهیها یا جان دادهاند
و یا حیاتشان در معرض تهدید است.
ی گوید
امیرزادهدر خاللسخنانشاز دوعاملیم 
کهدرحالوروز کنونیتاالبسهمپررنگتریدارد:
«اولسدسازیو کنترلآبدر باالدستوسپس
تأسیسات نفتی که این تأسیسات ،کلی جاده
دسترسی دارند و ا کوسیستم را میشکنند و به
ی کنند کهبهاینعلت،
قطعات کوچکترتبدیلم 
تبخیرباال رفتهومقاومتا کوسیستمپایینآمده
است و پوششهای گیاهی را نابود کردهاند».
اینعضوهیئتعلمیدانشکدهعلومدانشگاه
تهرانوفعالمحیطزیستمعتقداست«:اثرات
مستقیموغیرمستقیمتأسیساتنفتیبسیار
گستردهاستونمیتوانیمهما کتشافاتنفتی
داشتهباشیموهمتاالبرازندهوپویانگهداریم.
ما در هورالعظیم قسمتهایی مربعی شکل
داریم که تأسیسات نفتیاند و مربعهایی
نیز آبگیری شدهاند که نامش را هورالعظیم
نهادهاندوهمانجایی کهتأسیساتنفتیقرار
دارد و جاده کشی کردهاند ،جزء تاالب بوده،
ی کها کوسیستمبههمپیوستهاستوبا
درحال 
جاد ه کشیهاوتأسیساتنفتی،بخشهاییاز
تاالبرا گرفتهایمووقتیدچار کاهشبارشو
خشکسالیمیشویم،اینا کوسیستمبهسمت
خشکیدگی و نابود شدن بهپیش میرود،
چون ا کوسیستم تا حدی تابآوری دارد و
وقتیمتحملتنشهایفیزیکیوانسانیهم
میشود ،در مقابل آن تنشهای طبیعی هم

مقاومتش کم خواهد شد» بر همین اساس
ی کنند،ا کتشافاتنفتی
کارشناسانتأ کیدم 
قابلتوجیهنیست.همانسال98باتوجهبه
سیالبهای گستردهاینامکانوجودداشت
کهسراسرهورالعظیمراآبگیریواحیا کنند،اما
این کار را نکردند ،نمیخواستند تأسیسات
نفتی در زیرآب فرورود .حتی ا گر بارشهای
فراوانی هم داشته باشیم بازهم فقط اجازه
میدهند بخشهایی از تاالب آبگیری شود تا
بدون توجه به تغییرات زیستبوم ،عملیات
حفاری و استخراج نفت را به سهولت ادامه
ی که ا گر حقابه واقعی اختصاص
دهند درحال 
پیدا کند و هورنشینان مستقر شوند ،هم
معیشت پایدار و هم کارآفرینی محقق خواهد
شد و ا گر هزینه و فایده کنند احیای تاالب و
اختصاص حقابه نسبت به ا کتشافات نفتی
توجیهپذیری بیشتری دارد.
چ گاهشرایط
تمامیاینهاموجبشدهتاالبهی 
طبیعی نداشته باشد و ا کوسیستم انسانی هم
به آن وابسته است و گاومیشهای بیرمقی
که تصاویرش روزهای گذشته در شبکههای
اجتماعی دستبهدست چرخیده ،مربوط به
هورنشینان است ،آنها که از همین راه گذران
ی کنندوتنشتاالب،ا کوسیستمطبیعی
زندگیم 
را دچار فروپاشی کرده و اجتماعات انسانی هم

مسعودامیرزاده:هورالعظیمنهتنها
قابلیت احیا دارد بلکه الزام ما به
احیاست.اگرهورالعظیمنباشد،ازشدت
ریزگردها،زیستندر خوزستانممکن
نیستوحتیسطحآبخوانهاپایینتر
میرود و مشکالت فراتر از این خواهد
رفت.اینتاالب،همدر تنظیمدماوهم
در تعادالتآبینقشداردومانعاز بروز
ریزگرد است و بخشی از زیست مردم
وابستهبههور استواحیایاینتاالب
منوط به آن است که حقابه طبیعت را
به رسمیت بشناسند

آ گهی نوبتی سه ماهه اول سال  1400واحد ثبتی خرم دره
برابرماده 12قانونثبتاسنادوامال کورعایتماده 59آییننامهقانونمذکور اسامیاشخاصی کهنسبت
به امال ک مجهول المالک واقع در حوزه ثبتی خرمدره بخش سه زنجان سه ماهه اول سال  1400یا سالهای
قبل درخواست پذیرش شده است جهت اطالع عموم بشرح ذیل آ گهی می شود
 -1خانم پروانه کالنتری فرزند ابوالفضل ش م  6150072304صادره از حوزه مرکزی ابهر اعیانی ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  124/77مترمربع تحت پال ک  1421فرعی از  38اصلی
 -2خانم الهه کالنتری فرزند حکمتعلی ش ش  9833صادره از حوزه  1شهری خرمدره اعیانی ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  40/86مترمربع تحت پال ک  15901فرعی از  38اصلی
-3آقایمیالدابراهیمیفرزند کریمشش4400113647صادرهاز شهرستانابهرششدانگیکقطعهزمین
به مساحت  143/41مترمربع تحت پال ک  18040مفروز و مجزی شده از  2473فرعی از  38اصلی
-4خانمآذر خلجیفرزندامامعلیشش  5823صادرهاز حوزه  3ابهرششدانگیکقطعهزمین مسکونی
به مساحت  454/50مترمربع تحت پال ک  18073مفروز و مجزی شده از  2544و  2551فرعی از  38اصلی
 -5آقای احمد پناهی فرزند رمضانعلی ش ش  103صادره از شهرستان خرم آباد  36شعیر مشاع از  96شعیر
ششدانگ به انضمام ثمن اعیان  48شعیر مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143/76
مترمربع تحت پال ک  18097مفروز و مجزی شده از  15178فرعی از  38اصلی
 -6آقای حسین عطائی فرزند موسی ش ش  7547صادره ازشهرستان خرمدره ششدانگ یک باب
ساختمان مخروبه به مساحت  267/88مترمربع تحت پال ک  18133مفروز و مجزی شده از  2564فرعی
از  38اصلی
 -7خانم سکینه کرمی زرندی فرزند خیراله ش ش  1520صادره زنجان سه دانگ و نیم دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  113/40مترمربع تحت پال ک  18147فرعی از  38اصلی مجزی
شده از  2514فرعی از  38اصلی
 -8آقای عالء الدین نوری شورابی فرزند محرابعلی ش ش  681صادره سجاس سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  54/34مترمربع تحت پال ک  18151فرعی از  38اصلی مجزی
شده از  2534فرعی از  38اصلی
 -9آقای سعید منصوری نیا فرزند ابوالفضل ش ش  3980157581صادره ازحوزه رزن شهرستان رزن
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  170مترمربع تحت پال ک  18160مفروز و مجزی شده از 5278
فرعی از  38اصلی
-10آقایناصربوئینیفرزندمیکائیلشش136صادرهاز حوزه3شهرستانابهرششدانگیکقطعهزمین
نهر متروکه به مساحت  12/20مترمربع تحت پال ک  18165فرعی از  38اصلی
-11خانمرقیهافشاریفرزندمحمدولیشش929صادرهاز خرمدرهششدانگیکبابساختمانمسکونی
به مساحت  126مترمربع تحت پال ک  18170مفروز و مجزی شده از  5276فرعی از  38اصلی
لذا به موجب ماده  16و  17ق  .ث اشخاصی که نسبت به امال ک فوق الذکر اعتراضی داشته باشند و یا
اینکه نسبت به آنها در دادگاه طرح دعوی نموده باشند بایستی از تاریخ نشر اولین آ گهی تا مدت  90روز
دادخواست واخواهی یا گواهی طرح دعوی در مراجع قضائی را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امال ک
شهرستان خرمدره تسلیم نمایند همچنین برابر ماده  86آ.ق  .ث به آ گهی های فوق کسانی که اعتراض
داشته باشند بایستی اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد خرمدره تسلیم نمایند و معترض باید ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم
را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
در غیر اینصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد ضمنا
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود مشخص خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/2
قنبری
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/4/12 -140060327002001467کالسه  1400114427002000068هیئت اول قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ابهرتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقای حسنخلیلیفرزندولیبهشمارهشناسنامه  6552صادره
از تهران در یکباب چهار دیواری به مساحت  2432/47مترمربع از پال ک  -121اصلی واقع در ابهر شریف
آباد جاده ترانزیت خریداری از مالک رسمی آقای ا کبر میرزاجانی 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 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 -1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17
رئیس ثبت اسناد و امال ک  -حسین کاظمی
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004001747مورخه  1400/4/8موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه منصور نامی فرزند
بخشعلی مورد تایید قرار گرفت
 -1ششدانگ یک باب خانه دو طبقه و محوطه به مساحت  74/65مترمربع به شماره پال ک فرعی 679
مجزی از پال ک  162از سنگ اصلی  43واقع در توتکابن بخش  18گیالن از مالکیت قنبر بهشتی به آدرس
شهرستان رودبار – شهر توتکابن -کوچه مارلیک  -2محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی می شود در صورتیکه 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 -1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم -1400/5/17م الف 316
رئیس ثبت اسناد رودبار -علیرضا ا کبری گیگاسری

مجبور به مهاجرت شدهاند و همیشه پس از
خشکسالی ،محیطزیست اولین قربانی است و
برداشتحقابهتاالبهانخستیناقدامیاست
کهانجاممیشودوبرخالفتاالبها کهبیزباناند
و مدافعان خوبی ندارند ،بخشهای شرب و
کشاورزی بهراحتی میتوانند حقابههای خود
ی گوید« :انتهای
را دریافت کنند« .امیرزاده» م 
صف ،محیطزیست ایستاده است و آنچه با کلی
چانهزنی نصیبش میشود ،حقابهای اندک
است و لکههایی از تاالبها بهصورت ظاهری
احیا میشود».
پیامدهای عدم احیای هورالعظیم
دولت باید آستین همت باال بزند و برای احیای
واقعی هورالعظیم و تاالبهای بینالنهرین
اقدامات بینالمللی ،منطقهای و حقوقی را در
دستور کار قرار دهد .این خواسته دوستداران
ی گویند ،دولتهایی که
محیطزیست است و م 
در باالدست دجله و فرات هستند ،چه سوریه و
ترکیه و چه در پاییندست که عراق حضور دارد،
باید اقداماتی را انجام دهند که به احیای هور
منجر شود ،وگرنه قابلیت زیست پذیری منطقه
بهشدتپایینمیآیدوتعادلدماییمنطقهبه
هم میریزد .از «امیرزاده» میپرسیم ،آیا تاالب
ی گوید«:نهتنها
هورالعظیمقابلیتاحیادارد؟م 
قابلیت احیا دارد بلکه الزام ما به احیاست .ا گر
هورالعظیمنباشد،از شدتریزگردها،زیستندر
خوزستانممکننیستوحتیسطحآبخوانها
پایینترمیرودومشکالتفراترازاینخواهدرفت.
هورالعظیم ،هم در تنظیم دما و هم در تعادالت
آبی نقش دارد و مانع از بروز ریزگرد است و بخشی
از زیست مردم وابسته به هور است و احیای این
تاالب منوط به آن است که حقابه طبیعت را به
رسمیت بشناسند».
سازمان محیطزیست وظیفه دارد حقابه
تاالب را از وزارت نیرو مطالبه کند و این
وزارتخانه هم طبق قانون موظف به تأمین
حقابه در نظام تخصیص و پس از اولویت
شرب و بهداشت است و ا گر قرار باشد بهصورت
مقطعی ،پاسخگوی مطالبه رسانهها و افکار
عمومی باشند و آب اندکی را در تاالب رها
کنند که ممکن است بهجای آب ،فاضالب
باشد ،این به معنای احیای تاالب نیست
و تأ کید فعاالن محیطزیست هم آن است
که باید حقابه واقعی هورالعظیم آزاد شود
تا امکان احیا به معنای واقعی کلمه فراهم
شود .آنها در مورد رهاسازی فاضالب بهجای
آب هم توضیح میدهند«:میزان فاضالب و
آلودگیهایش باید مشخص باشد و احتیاج
به محاسبه و کمی سازی دارد و طبیعت هم
واقعا معجزه گر است و وقتی تاالبها ،نیزار و
پوشش گیاهیداشتهباشند،آبراخودپاالیی
و تصفیه می کنند .هرچند که میزان آلودگی
نباید از حد مشخصی فراتر برود ،در غیر این
صورت،ا کوسیستمدربرابرآلودگیهایصنعتی
تاب آور نیست اما ا گر میزان آلودگی کم باشد،
ا کوسیستم میتواند خودپاالیی کند .بهتر آن
است که حقابه طبیعی و زالل در تاالب رها
شود ولی در این شرایط شاید کمی دشوار
باشد و در هرشکل باید آبی به هورالعظیم
برسد ،وگرنه باید منتظر فاجعهای عظیم
باشیم .در این سا لها که حقابه کمی هم
به تاالب دادهشده تا حدودی چشمههای
ریزگرد مهارشده است».

دو برابر کردن دبی خروجی سد ،مقدمه
بحرانی تازه
ا گر این تاالب احیا نشود ،شرایط زیستن در
خوزستان ناممکن است و عالوه بر نابودی زندگی
هورنشینان،ریزگردهاتادوردستهامحیطزیست
ی کنند ،اما این وسط دو برابر کردن دبی
را رها نم 
خروجی سد کرخه هم اقدام ریشهای و پایداری
نخواهدبود،ومگرمدیرعاملسد کرخهنمی گفت،
در شرایط فعلی بر سر دوراهی جان انسانها و یا
احیای محیطزیست قرار داریم؟ مگر محمدرضا
یزدانی پور از چهارضلعی تنش آبی و خشکسالی،
ی گفت؟ مگر
کاهش تولید برق و بیماری کرونا نم 
نمیگفت ما در شرایط خشکسالی و تنش آبی
شدیدی قرار داریم که ا گر تأمین آب هورالعظیم
را در اولویت برنامههای خود قرار دهیم با کاهش
شدید ذخیره پشت سد روبهرو خواهیم شد که
حتی قدرت تولید برق را از دست میدهیم که
حاصل آن قطعی برق طوالنیمدت و به خطر
افتادن جان مردم در گرمای خوزستان و بیماران
بستری در بیمارستانهاست؟ از قول یک منبع
آ گاه در وزارت نیرو هم با اشاره به افزایش میزان
خروجیآبرودخانه کرخهتاسقف۱۶۰مترمکعب
برثانیهشنیدهایم:حجمزندهوقابلاستفادهپشت
سد کرخه درحالحاضر بر اساس پایشهای روز
جاری ۷۶۰میلیونمترمکعباستوبااینحجم
از برداشت،تنها ۵۴روز باصفرشدنآبسد کرخه
فاصلهداریموبهروایت کارشناسانیهمچونمحمد
عنایتی که مسلط بر مسائل حوزه نیرو هستند ،تا
پایان شهریورماه سال جاری نسبت به متوسط
پنجاه سال اخیر ۴۰ ،درصد کمبود بارش خواهیم
داشت .نمیدانیم حرفهای او ممکن است به
گوش چند نفر برسد اما آنچه او گفته و انتقاداتی
که به عملکرد وزارت نیرو وارد کرده ،حکایت از
آن دارد که در صورت صحت پیشبینیهای
هواشناسیشاهدفرابحراندرپاییزامسالخواهیم
بود .سوءمدیریت سالهاست که در خوزستان
بازتعریف میشود و به اذعان عنایتی ،رهاسازی
کرخه اصرار بر اشتباهاتی است که وضعیت را به
اینجا رسانده است.
طبق آمار علی شهبازی ،معاون مطالعات پایه
و طر حهای جامع منابع آب سازمان آب و برق
خوزستان ،حجم مفید ذخیره آب در پشت سد
کرخه  ۷۵۰میلیون مترمکعب است که در حال
حاضر بیش از  ۷۰درصد آن رهاسازی شده است
یعنیموجودیآبپشتسد کرخه۲۲۵میلیون
مترمکعب است و شرایط باعث شده تا کسانی
که حقابه تعیینشده برای خشکسالی داشتند
مانند نیاز آب شرب مناطق پاییندست کرخه،
نیاز آبی احشام و حقابه تاالب ،با مشکل مواجه
ی گوید«،بهدلیلهمینمسائل
شوندوشهبازیم 
رهاسازی انجام شد اما باید با مدیریت مصارف،
بتوانیم جریان رودخانه را بدون به وجود آمدن
مشکل کاهشدهیمتاشرایطمطلوبیدرمخزن
برای سال آبی آینده داشته باشیم ».رهاسازی
یعنی برداشت از پسانداز آب و شهبازی تأ کید
ی کند«،درصورتعدمتغییررویکردهابهسمت
م 
الگوی مصرف بهینه ،اثرات خشکسالی چه
ازنظر کمیت و چه ازنظر تداوم بیشتر خواهد بود
و بازگشت به شرایط عادی طوالنیتر میشود».
واماخشکسالیمدیریتیدرحوزهتاالبهورالعظیم
هولنا کترازخشکسالیهایطبیعیاستوباید
برایتدوینراهکارهایپایدارواصولیفکری کرد
و خوزستان را نجات داد.
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1385/6/23-6/15965شهرداریابهربودهوقدمتساختآن15سالمیباشداسکلتبنابتنآرمهباسقفتیرچه
بلوکیونولیتیبودهونمایآنسنگتراورتنسفیدباپنجرههایآهنیمیباشدواحدهایمسکونیاینمجتمعهر کدام
دارایدوخوابوهالوپذیراییوآشپزخانهوسرویس کاملبودهودارایانشعابآبوبرقموقتمیباشدمجتمعاز
سمتشرقبه کوچههشتمتریواز سمتجنوببهبنبستچهار متریمشرفمیباشداز عمده کارهایباقی
ماندهاجراییبنا کفسازیپارکینگوطوقهچینیچاهواخذانشعاباتدائمآبوبرقو گازوتلفننصبنردهراهپلهو
اتمام گچ کاریپارکینگوطبقاتونصبواجرای کابینتهاوکمدهاوشیرآالتودربهایچوبیواتمام کارهایبرقی
ومکانیکیوغیرهمیباشدمجتمعجهتهرواحدداراییکبابپارکینگمسقفبودهوواحدهافاقدانباریمیباشند
عرصه ملک  150/50مترمربع بوده و اعیانی کل در هر طبقه  150/50مترمربع مجموعا درچهار طبقه  602مترمربع
میباشدملکفاقدآسانسورمیباشدپالکهایثبتیموردرهنبشرحذیلارزیابی گردید
 -1ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یک تفکیکی به شماره1/26301اصلی به مساحت 60مترمربع در
طبقهیک(ضلعغربی)باقدرالسهماز عرصهومشاعاتوسایرمشترکاتباحدوداربعه:شماال دیواریست
به طول 8/20متر به فضای ملک مجاور قطعه یک شرقا دیواریست به طول 6/72متر به فضای ملک مجاور
قطعه 26جنوبادر سهقسمت کهقسمتدومآنشرقیاستاولدیواریستبهطول 5/03متربهراهپلهدوم
دربودیوار استبهطول 1/57متربهراهپلهسومدیواریستمشترکبهطول 3/15متربهآپارتمانقطعهدو
غربا دیوار وپنجرهاستبهطول 8/29متربهفضایمعبرمجاور کهملکمذکور جمعابهمبلغ 2/700/000/000
ریالارزیابی گردیدهاست
-2ششدانگیکدستگاهآپارتمانقطعهدومتفکیکیبهشماره1/26302اصلیبهمساحت74/60مترمربع
در طبقه یک (ضلع شرقی) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه :شماال در سه
قسمت کهقسمتدومآنشرقیاستاولدیواریستمشترکبهطول 3/15متربهآپارتمانقطعهیکدوم
دربودیواریستبهطول 1/63متربهراهپلهسومدیواریستبهطول 5/03متربهراهپلهشرقادیواریستبه
طول8/08متربهفضایملک مجاورقطعه26جنوبادیوار وپنجرهاستبهطول8/20متربهفضایمعبرمجاور
غربادیوار وپنجرهاستبهطول 10/56متربهفضایمعبرمجاور کهملکمذکور جمعابهمبلغ3/730/000/000
ریالارزیابی گردیدهاست
-3ششدانگیکدستگاهآپارتمانقطعهسومتفکیکیبهشماره1/26303اصلیبهمساحت60مترمربعدر
طبقهدوم(ضلعغربی)باقدرالسهمازعرصهومشاعاتوسایرمشترکاتباحدوداربعه:شماال دیواریستبه
طول8/20متربهفضایملکمجاورقطعهیکشرقادیواریستبهطول6/72متربهفضایملکمجاورقطعه
 26جنوبادر سهقسمت کهقسمتدومآنشرقیاستاولدیواریستبهطول 5/03متربهراهپلهدومدربو
دیوار استبهطول 1/57متربهراهپلهسومدیواریستمشترکبطول3/15متربهآپارتمانقطعهچهار –غربا
دیوار وپنجرهاستبهطول 8/29متربهفضایمعبرمجاور کهملکمذکور جمعابهمبلغ 2/700/000/000ریال
ارزیابی گردیدهاست
-4ششدانگیکدستگاهآپارتمانقطعهچهارمتفکیکیبهشماره1/26304اصلیبهمساحت74/60مترمربع
در طبقه دوم ( ضلع شرقی) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه :شماال در سه
قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیواریست مشترک به طول 3/15متر به آپارتمان قطعه سه دوم
دربودیواراستبهطول1/63متربهراهپلهسومدیواریستبهطول5/03متربهراهپلهشرقادیواردیواریست
بطول8/08متربهفضایملکمجاورقطعه26جنوبادیوار وپنجرهاستبهطول8/20متربهفضایمعبرمجاور
–غربادیوار وپنجرهاستبهطول10/56متربهفضایمعبرمجاور کهملکمذکورجمعابهمبلغ3/730/000/000
ریالارزیابی گردیدهاست
-5ششدانگیکدستگاهآپارتمانقطعه پنجتفکیکیبهشماره 1/26305اصلیبهمساحت 60مترمربعدر
طبقهسوم(ضلعغربی)باقدرالسهماز عرصهومشاعاتوسایرمشترکاتباحدوداربعه:شماال دیواریست
بهطول 8/20متربهفضایملکمجاورقطعهیک–شرقادیواریستبهطول 6/72متربهفضایملکمجاور
قطعه-26جنوبادر سهقسمت کهقسمتدومآنشرقیاستاولدیواریست بطول 5/03متربهراهپلهدوم
درب و دیوار است به طول 1/57متر به راه پله سوم دیواریست بطول 3/15متر به آپارتمان قطعه شش – غربا
دیوار و پنجره است بطول 8/29متر به فضای معبر مجاور که ملک مذکور جمعا به مبلغ  2/520/000/000ریال
ارزیابی گردیدهاست
-6ششدانگیکدستگاهآپارتمانقطعهششمتفکیکیبهشماره1/26306اصلیبهمساحت74/60مترمربعدر
طبقهسوم(ضلعشرقی)باقدرالسهمازعرصهومشاعاتوسایرمشترکاتباحدوداربعه:شماال درسهقسمت
کهقسمتدومآنشرقیاستاولدیواریستمشترکبطول3/15متربهآپارتمانقطعهپنجمدومدربودیوار
استبهطول1/63متربهراه پلهسومدیواریستبه طول5/03متربهراه پله–شرقادیواریستبه طول8/08
متربهفضایملکمجاورقطعه26جنوبادیوار وپنجرهاستبهطول8/20متربهفضایمعبرمجاور-غربادیوار
وپنجرهاستبهطول 10/56متربهفضایمعبرمجاور کهملکمذکور جمعامبلغ 3/506/200/000ریالارزیابی
گردیدهاستوپالکفوقازساعت9الی12روزدوشنبهمورخ1400/5/18درادارهثبتاسنادوامالکابهر–شعبه
اجراءواقعدرابهر–میدانتمدنازطریقمزایدهبهفروشمیرسدمزایدهازمبالغمذکورنسبتبهپالکهایمذکور
شروعوبهباالترینقیمتپیشنهادینقدافروختهمیشود.الزمبهذکراستپرداختبدهیهایمربوطبهآب
برق گاز اعماز حقانشعابویاحقاشترا کومصرفدر صورتی کهموردمزایده دارایآنهاباشدونیزبدهیهای
مالیاتیوعوارضشهرداریوغیرهتاتاریخمزایدهاعماز اینکهرقمقطعیآنمعلومشدهیانشدهباشدبهعهده
برندهمزایدهاستونیزدر صورتوجودمازادوجوهپرداختیبابتهزینههایفوقاز محلمازادبهبرندهمزایده
مستردخواهدشدونیمعشروحقمزایدهنقداوصولمی گرددضمناچنانچهروزمزایدهتعطیلرسمی گرددمزایده
روز اداریبعداز تعطیلیدر همانساعتومکانمقرر برگزار خواهدشد.تاریخانتشار1400/5/2
حسین کاظمی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکابهر
آ گهیمزایدهاتومبیل
بهموجبپروندهاجرایی کالسهیکدستگاهاتومبیلپژو 206آریانمدل 1390بهرنگسفیدبهشمارهموتور
9002285وبهشمارهانتظامی369ج43/22متعلقبهآقایخدادادمالکیشیخآبادی کهطبقنظر کارشناس
رسمیبهمبلغ980/000/000ریالارزیابیشدهاز ساعت9الی12مورخ1400/5/17در ادارهثبتاسنادوامالک
ایذه واقع در بلوار زا گرس جنب فرمانداری شهرستان ایذه از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ
980/000/000شروعوبهباالترینقیمتپیشنهادینقدافروختهمیشودو کلیههزینههایقانونیبهعهدهبرنده
مزایدهاستونیمعشروحقمزایدهنقداوصولخواهدشدضمناچنانچهروز مزایدهتعطیلرسمیاعالم گردد
درویشی
مزایدهروز اداریبعداز تعطیلیدر همانساعتومکانمقرربرگزار خواهدشد.

