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شماره 10310

پدیده مهاجرت داخلی در کشور ما به مسئلهای اجتماعی بدل شده است

بازشناسیعواملمؤثردرمهاجرتهایروستا-شهری
گروه اجتماعی -ناهید خدابخشی
علل افزايش شهرنشينى عبارت است از
نامساعدبودنشرايطزندگىدر مبدأ کهباعث
مهاجرتبهشهرهامىشود.جاذبههاىعلمىيا
تصورىازمطلوبتربودنشرايطزندگىشهرى،
نامناسببودنمقرراتاجارهداریزمينهاى
کشاورزى،ناتوانىدررقابتبازميندارانبزرگ،
کمىدرآمدمشاغلدرمحلمبدأ،محدودبودن
امکاناتآموزشىوديگرامکاناتزندگى کهجزء
عوامل دافعه محل مبدأ به شمار میروند .در
کشورهایی کهترا کمجمعيتوسرعتافزايش
جمعيت زياد است شهرنشينى و اقامت در
مکانهاى صنعتى افزایشیافته و اين حالت
در کشورهایی که برنامهريزى اجتماعى
نداشته باشند شديدتر است .برآورد شده که
در  ۱۵سال آينده  ۱/۵ميليارد نفر بر جمعيت
شهرنشين کشورهاى درحالتوسعه افزوده
خواهد شد .در اين صورت تأمين مسکن،
اشتغال و امکانات کارى بسيار دشوار خواهد
بود .افزايش جمعيت و صنعتى شدن شهرها
موجببروزدشوارىهایىدردفعزباله،آلودگى
هوا،تأمينآبسالمو کافىومشکالتآمدوشد
خودروها مىشود که ا کنون در بسيارى از
کشورهاىدرحالتوسعه،مشکالتعديدهاى
ايجادنمودهاست کهسالمتىانسانهاوجوامع
را مورد تهديد قرار داده است.
مهاجرتهاى روستا ـ شهرى مهمترين عامل
افزايشنسبتشهرنشينىدر کشورهاىجهان
استومهاجرتهاىبينالمللىنيزبهاستقرار
بيشتر مهاجران در نقاط شهرى مىانجامد و
درصدجمعيتشهرىدر کشورهاىمهاجرپذير
را افزايش مىدهد.
گرچهميزانهاىرشدطبيعىدرنقاطروستایى
ً
معموال بيشازنقاطشهرىاستليکنمقايسه
نرشدساالنهکلجمعيت
آمارهاىمربوطبهميزا 
و جمعيت شهرى در جهان نشانگر فزونى
محسوس ميزان رشد جمعيت شهرى نسبت
ب ه کل جمعيت است .تبديل نقاط روستایى
بهشهروادغامآبادىهاىپيرامونىدر شهرها
نيز بهموازات مهاجرتهاى روستا ـ شهرى،
منجربهانتقالواستحالهجمعيتروستایىدر
ى کند.
شهرهاشدهوروندشهرنشينىراتسريعم 
بنابرايندربحثجمعيتوشهرنشينى،هدف،
توزيع متوازن جمعيت از طريق بهبود و ترويج
توسعهپايداردرمناطقجمعيتپذيرومناطقى
است کهجمعيتاز آنخارجمىشوندوهدف
جانبى کاهشعواملىاست کهمردمراوادار به
مهاجرتمىنمايد.کشورهابايداستراتژىهایى
را که رشد مرا کز کوچک و متوسط را تشويق
مىنمايد ب ه کارگیرند.
مهاجرتبهعنوانیکپدیدهجمعیتی ،گاهی

کند و آرام و گاه با عمومیت و شدت زیاد است.
مهاجرتدرمقایسهباسایرموضوعاتجمعیتی،
موضوعی است که همواره ذهن اندیشمندان
ت گذاران را به خود معطوف داشته و
و سیاس 
تالش برای شناخت دالیل آن همواره مورد
سؤال و پرسش محققان بوده است.
ً
در کشور ما پدیده مهاجرت داخلی ،خصوصا
مهاجرتبه کالنشهرها،بهمسئلهایاجتماعی
بدلشدهاست.اینمسئله کهمهاجرتباعث
چهتغییروتحولیدر جامعهمبدأومقصدشده
و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
جمعیتی کهمیتواندبرایخانوادههایمهاجر
داشته باشد ،چیست .در کنار آن همواره این
سؤالنیزمطرحاست کهدالیلمهاجرتافراداز
روستابهشهریااز شهریبهشهردیگرچیست؟
در این میان مهاجرت از منطقهای به منطقه
دیگریکپدیدهاجتماعی،فرهنگیواقتصادی
و محیط زیستی است که نتیجه مجموعهای
پیچیده از عوامل مختلف است .مهاجرت به
هر منطقهای ممکن است به دو گونه انجام
پذیرد .نوع اول اینکه خانواده با همه اعضای
خود بهطورکلی محل زندگی را ترک کنند و در
مکان دیگری سکونت گزینند؛ نوع دیگر این
است که خانواده در منطقه سا کن باشد و یک
یا چند نفر از افراد خانواده بهصورت فصلی یا
دائمی به مکان دیگر مهاجرت کنند .اینکه
چرا یک فرد محل سکونت خود را ترک کرده
و مهاجرت می کند ،در مطالعات به دالیل
مختلفی اشارهشده ،ازجمله انتقال شغلی،
جستوجوی کار بهتر ،تحصیل ،دستیابی به
مسکنمناسبتر،تبعیتازخانوار،انجامیاپایان
خدمت وظیفه ،پایان تحصیل ،ازدواج ،بروز
مخاطراتمحیطی(سیل،خشکسالی،زلزله)،
دسترسی به امکانات و تسهیالت بهداشتی و
رفاهی ،رفع فقر و بیکاری.
اینکهیکفردمهاجرتمی کندوتمایلداردمحل
زندگیخودراتغییردهدحقطبیعیاوست،اما
اینکهبهدلیلمشکالتوتنگناهایی کهدرمحل
سکونت وجود دارد ،مهاجرت می کند نشانگر
ت گذاریوبرنامهریزیبرایتوسعه
ضعفسیاس 
پایدار است.در همینرابطهتا کنونمطالعات
ً
نسبتاقابلتوجهیدرموردعلتپدیدهمهاجرت
در ایران صورت گرفته است .این مطالعات با
تکیهبرروشهایمختلفتوصیفیومدلسازی،
دالیل مهاجرتهای داخلی در ایران را وجود
مازادنیروی کاردربخش کشاورزی،اصالحات
ارضی ،تفاوت سطح توسعهیافتگی مناطق
مختلف کشور،تفاوتدر درآمدها،سنتهای
دست و پا گیر و بسته بودن محیط فرهنگی،
تفاوت در امکانات عمومی و رفاهی ،بیکاری
و اعتبارات دولتی تخصیصیافته به مناطق

آ گهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه ششدانگ یکباب خانه به شماره پال ک  67فرعی قسمتی از پال ک  7اصلی واقع در
قریه ماراللوکلیلو بخش  16اردبیل به مساحت  1650/49مترمربع بنام آقای آقامعلی پاشائی
مراللوتائیدوتحدیدحدودآنتا کنونبهعملنیامدهتحدیدحدودپال کمزبور در روز سهشنبه
مورخه  1401/3/17ساعت  10صبح به عمل خواهد آمد.بدینوسیله به مالکین و مجاورین اعالم
ی گردد در موعد مقرر در محل حاضر شوند ضمنا اعتراض بر تحدید حدود و حقوق ارتفاقی
م 
برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس به مدت  30روز خواهد بود.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
مالف 415
سعید نیکخو-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی
=======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره پال ک  12355فرعی مفروز از
 769/1فرعی از  120اصلی واقع در گرمی بخش  20اردبیل بشرح ذیل ثبت 10085صفحه 543
دفتر جلد  82بنام آقای حسن عباسپور فرزند عبدالحسین ثبت صادر و تسلیم گردیده سپس
ششدانگ پال ک فوق برابر سند رسمی شماره  8800مورخه  1380/4/18دفترخانه  26گرمی در
رهن بانک صادرات قرار گرفته و اجرائیه به کالسه  83/21نیز صادر گردیده و مازاد اول آن به
موجب دستور شماره  83/71مورخه  1383/6/18صادره از شعبه دادستانی گرمی بازداشت
گردیده است و وراث نامبرده به موجب حصروراثت شماره  910831مورخه  1391/7/11صادره
از شورای حل اختالف گرمی و برابر درخواست وارده به شماره  1401/837مورخه 1401/1/29
بانضمام دو برگ استشهاد محلی اعالم نموده که سند مالکیت مزبور بنا به دلیل اسباب کشی
و جابجایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت
اسناد و امال ک ا گهی میگردد که هر کس مدعی وجود سند مالکیت در پیش خود میباشد
و یا معامله ای اعم از قطعی رهنی و غیره انجام داده است ظرف مدت ده روز پس از انتشار
آ گهی به اداره ثبت گرمی تحویل نمایند .در غیر این صورت اداره ثبت گرمی پس از انقضای
مهلت مقرر در آ گهی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/2/22:
مالف 413
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی-سعیدنیکخو
=======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره پال ک  160فرعی از  150اصلی واقع
در قریه گیالرلو بخش  20اردبیل بشرح ذیل ثبت  26186صفحه  311دفتر جلد  170به شماره
سریال 712088الف 91/بنام خانش نوری پور ثبت صادر و تسلیم گردیده که بنا به دالیلی
مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت اسناد و امال ک
ا گهی میگردد که هر کس مدعی وجود سند مالکیت در پیش خود میباشد و یا معامله ای
اعم از قطعی رهنی و غیره انجام داده است ظرف مدت ده روز پس از انتشار آ گهی به اداره
ثبت گرمی تحویل نمایند .در غیر این صورت اداره ثبت گرمی پس از انقضای مهلت مقرر در
آ گهی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات
اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/2/22:
مالف 412
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی-سعید نیکخو
=======================================================
آ گهی مزایده اتومبیل
آ گهی مزایده اموال منقول
بهموجبپروندهاجرائی کالسهبایگانی9900185لهخانمنسیماحمدی کن کبودفرزندزینعلی
علیه آقای محمد زارعی فرزند همت علی که طبق سند ازدواج شماره  1209مورخ 1386/4/7
دفترخانه ازدواج شماره دو شهرستان نورآباد منعقد و تعداد چهارصد قطعه سکه طالی تمام
بهارآزادی طرح جدید به خانم نسیم احمدی کن کبود بدهکار میباشد و خانم احمدی کن
کبود بابت وصول طلبش یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره شهربانی 18ایران 373ط47
و شماره شاسی  443016و شماره موتور  12489291939مدل  1389رنگ سفید روغنی و دوگانه
سوز متعلقبهآقایمحمدزارعیرامعرفینمودهاند کهطبقنظر کارشناسرسمیدادگستری
بهشماره/8/1401ممورخ1401/1/29بهمبلغیکمیلیاردودویستوپنجاهمیلیونریالارزیابی
شده که مزایده از ساعت  9الی  12روز سه شنبه مورخ سوم خرداد ماه سال یک هزار و چهارصد
و یک در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان دلفان واقع در نورآباد خیابان ساحلی واحد اجرا
از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال
شروعوبهباالترینقیمتپیشنهادینقدافروختهمیشودوشرکتدر مزایدهمنوطبهپرداخت
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده اداره ثبت اسناد وامال ک میباشد و حضور
خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده الزامی میباشد و مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید .چنانچه مبلغ را واریز
نکند مبلغ ده درصد استرداد نمیشود و به خزانه دولت واریز خواهد شد و مزایده تجدید
میگردد همچنین کلیه بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق
مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مالف 20
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دلفان
رضا پوالدوندی
=======================================================

بیان کردهاند .آنچه در مطالعات بیشتر بر آن
تأ کید شده توجه به عامل درآمدها و از میان
برداشتنتفاوتهایشدیددرآمدیدرمناطق
مختلف کشور است.اینکهیکفرداز مکانیبه
مکاندیگربرایزندگیبهترتغییرمکانمیدهد
حق فردی اوست ،اما در این میان این سؤال
پیش میآید که آیا نمیتوان حق زندگی بهتر
را به فرد در مکانی که سا کن است داد؟ آیا در
صورت فراهمسازی حق زندگی بهتر در محل
سکونت بازهم خیل مهاجرت از روستا به شهر
یا از شهرهای کوچک به بزرگ را با همین روند
موجود خواهیم داشت؟
این حق هر شهروند ایرانی است (چه شهری
و روستایی) تا از ثروت ،درآمد و منافع توسعه
کشور سهمی داشته باشد .بنابراین این الزام
وجوددارد کهدالیلمهاجرتشناساییشدهو
آنمواردی کهمنجربهمهاجرتناخواستهافراد
شده با برنامهریزی مناسب و مطلوب کنترل و
مدیریتشود.اطالعاتوآمارسرشمارینفوس
ومسکندرسال1395حا کیازآناست کههنوز
ً
شدتمهاجرتبهشهرهاوخصوصا کالنشهرها
وجود دارد .بر اساس گزارش منتشرشده مرکز
آمارایرانتحتعنوان«گزیدهنتایجسرشماری
نفوس و مسکن سال  »1395نرخ شهرنشینی
کشور از رقم  71.4درصد در سال  1390به رقم
 74درصد در سال  1395رسیده است یعنی
توسعه شهرنشینی اتفاق افتاده است .در این
میاناطالعاتمنتشرشدهنشانمیدهدنرخ
رشدجمعیتروستایی کاهشوطیدوره1390
تا  1395منفی و به رقم  0.73درصد رسیده و
نرخ رشد جمعیت شهری نیز روند کاهشی
ی که
داشتهاماهنوزرشدمثبتیداشتهبهطور 
در دوره  1390تا  1395برابر با  1.97درصد بوده
است .به این معنا که طی دوره پنجساله  90تا
95بهجمعیتشهریاضافهشدهواز جمعیت
روستایی کاسته شده است( .البته الزم به
ذکر است که برخی روستاهای بزرگ به شهر
تبدیلشدهاند).
در کنار نرخ رشد شهرنشینی ،آمار سرشماری
نفوسومسکنسال1395نشانمیدهدتوزیع
جمعیت کشور برحسبمنطقهمتفاوتاست
و بیشترین جمعیت به ترتیب در استانهای
تهران(با16.6درصدسهمازجمعیت کل کشور)،
خراسان رضوی ( 8.1درصد سهم از جمعیت
کل کشور) ،اصفهان (با  6/ 4درصد سهم از
جمعیت کل کشور)وفارس(با6/1درصدسهم
از جمعیت کل کشور) بوده است.
بخشی از ترا کم جمعیت در استا نهای
کشور به دلیل جابهجایی و تحرک جمعیت
ی که بر
و مهاجرت اتفاق افتاده است ،بهطور 
اساس اطالعات مرکز آمار ایران در سال 1395

کل مهاجران کشور حدود  4/ 7میلیون نفر
بوده که حدود  3/ 9میلیون نفر یعنی حدود
 84/ 4درصد مهاجرتها با مقصد شهری و
 15/ 6درصد با مقصد روستایی بوده است.
در سال  1390تعداد مهاجران کشور حدود
 5/ 5میلیون نفر بوده که حدود  77/ 7درصد
مقصد شهری و 22/ 3درصد مقصد روستایی
داشتهاند .مالحظه میشود که طی دوره
پنجساله  1390تا  1395از میزان مهاجران
کشور حدود  826هزار نفر کاسته شده اما در
ً
کنارآنعمدتامقصدمهاجرانبهسویمناطق
شهریبودهاستوازمقصدمهاجرتروستایی
کاستهشدهاست.دراینمیاناطالعاتنشان
میدهداستانتهراندر سال95حدود20/2
درصدمهاجران کشوررابهخوداختصاصداده
که این رقم در سال  1390حدود  17/ 7درصد
بوده است .یعنی تعداد مهاجران به استان
تهران طی پنج سال افزایش داشته و حدود
 2/ 5درصد است و بهرغم آنکه طی دوره 1390
تا  95از تعداد مهاجران کشور کاسته شده اما
سهماستانتهراناز میزانمهاجرتهانهتنها
کاسته نشده بلکه به آن اضافهشده است.
بعد از تهران استان خراسان رضوی با 7/ 3
درصد و اصفهان با  6/ 8درصد قرار دارد .به
این مفهوم که شهرهای بزرگ مأمن مهاجران
ازمناطقمختلف کشوربودهاست.آنچهمسلم
استافزایشجمعیتشهرهایبزرگبهدلیل

آ گهی دعوت افراز
چون آقای سعید مقدم بقاء احدی از مالکین مشاعی پال ک  -1152اصلی واقع در بخش یک شهرستان
چابهار طبقدرخواستشماره 106/977مورخه 1401/2/21تقاضایافراز سهمیهخودرااز پال کمرقوم
با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1375را از این اداره نموده است و ذیل
تقاضایافراز خویشاعالمداشتهاند کهبهدیگرمالکینمشاعیدسترسینداردوآدرسآنهامشخص
نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی میگردد
و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند دعوت به عمل می آید تا در
ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/2/28در این اداره و یا در محل وقوع ملک مذکور حضور به
هم رسانند تا با حضور و نظارت آنها عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم حضور
مانع از عملیات افرازنخواهد شد.
سیدابوالقاسم ترابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان چابهار
=======================================================
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
برابررایشماره1400/12/21-140060325006002769هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکالیگودرز در تصرفات
مالکانهبالمعارضمتقاضیخانمتوراناداویفرزندعیسیبهش.ش1085با کدملی4171074738
صادره از الیگودرز ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت  80/39مترمربع مفروز و مجزی
شده از پال ک  2326فرعی از  76اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری
از مالک رسمی نصرت اله و عزت اله همگی عباس گودرزی (ورثه ولی عباس گودرزی) محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
اشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار 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 اول1401/2/22:
مالف 9049
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
سیدرضا بطحائی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
=======================================================
آ گهی المثنی سند مالکیت پال ک  9/17372واقع در بخش  4اندیمشک
خانم نسرین کوکال با تسلیم دو برگ استشهاد تنظیمی دفترخانه  271اندیمشک مدعی است که سند
مالکیت یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پال ک  9/17372واقع در بخش  4اندیمشک که با شماره
دفتر امال ک الکترونیک  139520317015003100به نام مشارالیه ثبت و سند مالکیت آن به شماره
چاپی  613555ب 94صادر و تسلیم گردید ،حسب اعالم متقاضی به علت جابجایی مفقود گردیده و
درخواست سند المثنی را نمودهاند .لذا به دستور تبصره ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب
جهت اطالع عموم یک نوبت آ گهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
نزد خود میباشد ،می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض کتبی خود را به
این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی سند
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اندیمشک-رضایی میرقاید
=======================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقای عبدالعظیم پوربهی دارای شناسنامه شماره 1963به شرح دادخواست به کالسه  1401/25از این دادگاه
درخواست گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانزینببهیفردبهش.ش1093در تاریخ
 1396/9/21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1عبدالعظیم پوربهی فرزند حسین به ش.م  3559917875فرزند متوفی
-2طاهر پوربهی فرزند حسین به ش.م  3490057252فرزند متوفی
 -3حسین پوربهی فرزند غالم به ش.م  3500514839همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
شورای حل اختالف چغادک
=======================================================

آ گهی موضوع ماده  2قانون و آئین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسکن
برابر رای شماره  918مورخ  1400/12/24هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایتاز تولیدوعرضهمسکنمستقردر ادارهثبتاسنادوامال ک کهریزکتصرفاتمالکانهوبالمعارض
آقای حسین وحدانی فرزند علی ا کبر به ش.ش  239کدملی/شناسه ملی  0682629367صادره
از بجنورد در ششدانگ به مساحت  61/40مترمربع به شماره پال ک  1فرعی از  89و  82اصلی واقع در
قلعه سنگی خریداری و متصرف از مالک رسمی علی رضا حسین محرز گردیده لذا به منظور اطالع
مردم و باستناد ماده قانون و آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسکن مراتب یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار آ گهی می گردد لذا در صورت
اعتراضظرفمدت 20روز از تاریخالصاقیاانتشار آ گهیمراتبدادخواسترابهمرجعقضاییظرف
مدت یکماه تقدیم و گواهی ارائه نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
سیدمحسن سادات حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کهریزک
=======================================================

برخالفتصورعمومیکهزرقوبرقشهری
را عاملی مهم در مهاجرت روستائیان
به شهر میداند ،بررسی حاضر ،نقش
ن کنندهتر
دافعههای روستایی را تعیی 
دانسته است .به نظر میرسد که
مهاجرانروستا-شهردراثردافعههای
روستایی است که مجذوب جوامع
شهریمیشوندنهاینکهجوامعشهری
ب کننده باشند
فینفسه مجذو 

مهاجرتبهآن؛مدیریتشهریوتوسعهپایدار
رابامشکلمواجهمیسازد.در صورتافزایش
بیرویه جمعیت و عدم برنامهریزی و ایجاد
زیرساختهایمناسباقتصادی،اجتماعی
و فرهنگی و محیط زیستی و توزیع متعادل آن
در سراسر نقاط کشور شاهد ترا کم بیرویه
جمعیتدر چند کالنشهربزرگخواهیمبود.
بروزایناتفاقحرکتبهسمتتوسعهاقتصادی

پایداررادشوارمیسازد.ازسویدیگرمهاجرت
روستائیانبهشهرتنهاتغییرمکانجغرافیایی
نیست،بلکهپیامدهاوآثار دیگرینیزبههمراه
دارد .با مهاجرت ،روستایی شغل کشاورزی را
رها می کند و بهجای آن به شغل و حرفهای که
ً
در شهر وجود دارد مشغول میشود (که عموما
خدماتیاست).بنابراینمهاجرتروستائیان
بهشهرهموارهباترکزمینوعدم کشتوتولید
محصوالت کشاورزی روبهرو است .یعنی فرد
روستایی کهپیشازمهاجرتتولیدکننده کاال و
محصول کشاورزیبودهپسازمهاجرتبهشهر
ف کننده کاالی بخش کشاورزی
به یک مصر 
تبدیل میشود .به مفهوم دیگر از دست رفتن
ف کننده کاال یکیاز
تولیدواضافهشدنبهمصر 
پیامدهایمهاجرتاست.ا گربهطورکلیتولید
بخش کشاورزی به طرز چشمگیری کاهش
ً
یابد ،طبیعتا برای تأمین تقاضا باید متوسل
به واردات محصوالت کشاورزی شد و افزایش
وارداتبرابرباخروجارزاز کشور وتهدیدامنیت
غذایی است .با مهاجرت جوانان ،در آینده
زادوولد در مناطق روستایی کاهش مییابد و
به دنبال آن جمعیت فعال در روستاها کاهش
مییابدوتولیدمحصولواقتصادروستایینیز
دچار افت میشود.
بهعقیدهآسیبشناساناجتماعیدرکنسل
جوانجوامعروستاییوسوقدادنتسهیالت
و امکانات روستایی در جهت انتظارات این

آ گهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه ششدانگ یکباب خانه به شماره پال ک  358فرعی قسمتی از پال ک  135اصلی واقع
در قریه ییلداشی بخش  20اردبیل به مساحت  195مترمربع بنام آقای رستم حقی تائید و تحدید
حدود آن تا کنون به عمل نیامده تحدید حدود پال ک مزبور در روز دوشنبه 1401/3/16ساعت 10
صبح به عمل خواهد آمد.بدینوسیله به مالکین و مجاورین اعالم میگردد در موعد مقرر در محل
حاضر شوند ضمنا اعتراض بر تحدید حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس به مدت  30روز خواهد بود.
مالف 414
تاریخ انتشار1401/2/22 :
سعید نیکخو-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی
=======================================================

رونوشت آ گهی حصروراثت
آقایجبار بهیفرددارایشمارهملی3500548040بهشرحدادخواستبه کالسه1401/26از ایندادگاه
درخواست گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانبرگلبهیفردبهش.ش4در تاریخ
 1390/12/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1کرم بهی فرد فرزند کرم به ش.ش  2019پدرمتوفی
 -2سبزگل با کیده فرزند رضا به ش.م  3500513883مادرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/22 :
شورای حل اختالف چغادک
=======================================================

آ گهی ابالغ صورت مجلس افراز
پیرو آ گهی دعوت به افراز شماره  1400/8/16- 109/3264مندرج در روزنامه رسالت به شماره
10176مورخ 1400/8/22چون پال ک 129فرعیاز  -2اصلی واقع در بخش 5سیستان شهرستان زهک
بهموجبصورتمجلسافراز شماره109/466مورخ1401/2/11موردعملافراز واقع گردیدهحدودو
مشخصات قطعه افرازی متعلق به سلطان بخت کیخا بشرح ذیل اعالم میگردد:
قطعه اول افرازی :ششدانگ یکباب مغازه مساحت کلی  34/60مترمربع پال ک  609فرعی از 129
فرعی از  -2اصلی مجزی شده از فرعی مذکور واقع در بخش  5سیستان شهر زهک خیابان سعدی
میباشد.
با حدود اربعه:شماال در دو قسمت اول به طول  55متر و دوم به طول  1/40متر درب و دیواریست به
خیابانشرقابطول4/70متردیواریستباقیماندهپال ک129فرعیجنوبابطول6/48متردیواریست
بهپال ک129فرعیغربابهطول5/30متردیواریستبهپال ک129فرعیحقوقارتفاقیندارددر سهم
و تصرف سلطان بخت کیخا قرار دارد .بها طبق ارزیابی  12میلیون ریال میباشد.
حدود و مشخصات قسمت باقیمانده پس از کسر قطعات افرازی قبلی و فعلی بشرح پرونده ثبتی
و در سهم سایر مالکین مشاعی قرار دارد.
لذا مراتب با اختیارات حاصله طبق ماده  5و  6آئین نامه قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب
 1357و  18آئین نامه اسناد رسمی الزم االجراء قانون ثبت آ گهی میگردد و به اطالع سایر مالکین
مشاعی پال ک مرقوم و اشخاص ذوی الحقوق و صاحبان و مالکان و کسانی که حق و حقوقی در این
ملک دارند می رسانند تا چنانچه طبق ماده  2قانون افراز و فروش امال ک مشاع چنانچه اعتراضی
نسبت به عملیات افرازی دارند میتوانند از تاریخ انتشار این آ گهی ابالغ افراز ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا به مراجع صالحه قضایی (محل وقوع ملک) تسلیم و گواهی الزم اخذ و به این
اداره ارائه نمایند واال حق او ساقط خواهد شد .در غیر این صورت پس از گذشت مدت قانونی و
ارائه گواهی الزم از مراجع قضائی توسط متقاضی مبنی بر نرسیدن اعتراض سند مالکیت افرازی
با حدود و مشخصات فوق بنام وی صادر خواهد گردید.
مالف 24
تاریخ انتشار1401/2/22 :

محمدرضا ایزدی مهر
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک
=======================================================

نسل ،ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از
طریق کارهایجنبیغیر کشاورزی،باال بردن
تسهیالتآموزشیدرجوامعروستایی،باال بردن
امنیتروستاهاازطریقکاهشاختالفاتمحلی،
کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهری ،ایجاد
محدودیتهاییدرجوامعشهریبرایاسکان
افراددرحاشیهشهرهاراهکارهاییاست کهباید
برای جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستائیان
به شهرها موردتوجه قرار گیرند.
حفظامنیتروستاها کهخالیازسکنهشدهاند،
نیازمند تأمین بودجه بوده و هزینههایی را
بر دولت تحمیل می کند .با کاهش تعداد
مردان در مناطق روستایی ،بخشی از زنان
روستایی که در سن ازدواج قرار دارند ،امکان
تشکیل خانواده برای آنان کاهش مییابد.
این موضوع برای زنان روستایی که شغل و
ثروت و دارایی برای تأمین مخارج زندگی خود
ندارند،فقروسرخوردگیوناامیدیرابههمراه
خواهدداشت.مواردبرشمرده گوشهایاز آثار
نامطلوبمهاجرتروستابهشهراست کههمه
این موارد این نکته را گوشزد می کند که برای
کنترل و مدیریت مهاجرت نیاز به برنامهای
مطلوبومنطبقباشرایطهرمنطقهاست.در
اینمیانآمایشسرزمینوشناساییامکانات
و ظرفیتها و کمبودهای موجود میتواند در
این راستا کمک مؤثری باشد .بحث آمایش
سرزمین از این جنبه حائز اهمیت است که در
حال حاضر به دلیل بحران آب مرثیه مهاجرت
ل گرفتهاستو گروهی
اجباریوترکوطنشک 
برایادامهزندگیبهاجبار مهاجرت کردهواین
مهاجرتازشرقبهغرب کشوربهدلیلبحرانآب
ل گرفتهاست.استانهایشرقی کشور که
شک 
شاملخراسانرضوی،سیستانوبلوچستانو
خراسانجنوبیهستنددرمعرضخشکسالیو
کمآبیبوده کهبراساسسرشماریسال1395
حدود10میلیونازجمعیت کشور(حدود12/5
درصدسهم)رادرخودجایدادهاند.اینکهچه
بخشی از این جمعیت مجبور به کوچ اجباری
هستندنیازمندتحقیقومطالعهاستامااین
احتمال وجود دارد که جابهجایی جمعیت
به دلیل خشکسالی و کمبود آب اتفاق افتد.
این مسئله برای روستاها پررنگتر از مناطق
شهری است چرا که آب برای روستایی عالوه
بر آشامیدن و بهداشت ،ایجادکننده درآمد
است .ا گر آبی نباشد کشاورزی و دامداری
وجودنداردواینموضوع،سرعت کوچاجباری
را افزایش خواهد داد.
بهزعم نگارنده مسئوالن باید به دنبال
طر حهای عملیاتی و کاربردی باشند و نباید
در میان مردم روستایی و کشاورز به دنبال
مقصر گشت .الزم است مسئوالن بخش

مدیریت آب چه در طرف تقاضا و چه در طرف
عرضه به برنامهها و عملکرد مدیریت خود
نقد سازنده وارد کنند که چقدر به نظرات
کارشناسیتوجه کردندوبرایبهوجودنیامدن
این شرایط چه عملکردی داشتند .مدیریت
نا کارآمدآبیباعثبروزمشکالتموجوداست.
بنابراینالزماستبرایجبراناینخطاهای
مدیریتی به دنبال راهکارهای کارشناسی و
علمی بود و از نقطه نظرات متخصصان برای
برونرفت از این بحران استفاده کرد .تنها راه
چاره ،برگشت به علم و تعقل و تدبیر است و
استفاده از نظرات کارشناسان متخصص و
تأمین مالی طر حهایی که بایستی بهسرعت
و ضربتی اجرایی شوند.
عوامل اجتماعی و فرهنگی ازنظر فراوانی
د و مین علت تبیین کنند ه مها جر ت
روستا – شهر است .هرچند دستهبندی
عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل
ً
است ولی مسلما روستائیان به دلیل نبود
مرا کز دانشگاهی و کمبود مقاطع تحصیلی
آموزشوپرورشبهخصوصدرمقطعمتوسطه
در روستاها ،به شهرها مهاجرت می کنند.
همچنین منشأ مهاجرتهای زنجیرهای
را در  2عامل اجتماعی و فرهنگی میتوان
ی که حدود  30درصد
جستجو کرد ،بهطور 
مهاجرتهای ناشی از عوامل اجتماعی و
فرهنگی بهواسطه تبعیت از اقوام و ارتباط
باشهر(شبکهمهاجرت)صورت گرفتهاست.
ازجمله عوامل اجتماعی که با کاهش آن
میتوانازمهاجرتهایبیرویهروستائیان
بهشهرهاجلوگیری کرد،اختالفاتمحلیدر
روستاهاست.عاملیادشدهحتیمیتواند
باعثمهاجرتهایدستهجمعیروستائیان
شود.عاملجمعیتشناسی که6/6درصد
عللمهاجرتروستا–شهرراتبیینمی کند،
میتواندبابهبودبسترهایعواملاقتصادی
یادشده ،خودبهخود حذف شود.
درمجموعمیتوان گفت کهنقشعواملدافعه
روستایی در مهاجرت روستا – شهر بیشتر از
سایر عوامل بهخصوص عامل جاذبه شهری
است .برخالف تصور عمومی که زرقوبرق
شهریراعاملیمهمدرمهاجرتروستائیانبه
شهرمیداند،بررسیحاضر،نقشدافعههای
ن کنندهتر دانسته است .به
روستایی را تعیی 
نظر میرسد که مهاجران روستا -شهر در اثر
دافعههایروستاییاست کهمجذوبجوامع
شهریمیشوندنهاینکهجوامعشهریفینفسه
ب کنندهباشند.درهرحالایرانازجمله
مجذو 
کشورهاییاست که باسیرروزافزونمهاجرت
روستانشینانبهشهرهامواجهاستوبامشکالت
وپیامدهایناشیازاینمهاجرت،دستوپنجه
نرممی کند.اینمهاجرانهمدر مبدأوهمدر
مقصد،مسائلومشکالتمتعددیمانندبروز
نابسامانیهای متعدد ناشی از فشار بر منابع
و امکانات محدود جوامع شهری ،بیکاری و
کم کاری ،کمبود فضای زیستی و آموزشی،
آلودگیهواومحیطزیست،سالخوردگیوزنانه
شدن نیروی کار کشاورزی ،تخلیه روستاها و
غیره را به وجود آورده است.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شیز پیمان رادمهر درتاریخ
 1401/02/15به شماره ثبت  656به شناسه ملی  14011108409ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:ارائهخدماتپیشخوان
دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات
مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر
دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
آذربایجانغربی،شهرستانتکاب،بخشمرکزی،شهرتکاب،محله
قره ناو  ،خیابان امام  ،خیابان کارگر  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 5991683637سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی
صادقیان به شماره ملی  2948837431دارنده  960000ریال سهم
الشرکه خانم صفا کیانی به شماره ملی  2949509101دارنده 40000
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی صادقیان به شماره
ملی  2948837431به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  4سال
و به سمت مدیرعامل به مدت  4سال آقای مجید صادقیان قراقیه
به شماره ملی  2949522505به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  4سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور
شرکتتوسطرئیسهیئتمدیرهبامهرشرکتمعتبروکلیهنامههای
عادیواداریباامضاءمدیرعاملبههمراهمهرشرکتمعتبرمیباشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تکاب ()1315583
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع پوشش کاغذ البرز سهامی
خاص به شماره ثبت  173و شناسه ملی  14003854843به استناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ1401/01/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای حسن سحرخیز به شماره ملی0044013132
به سمت مدیر عامل ونایب رئیس و آقای رامین عبداله زاده به کد
ملی2830718712بهسمتریئسهیئتمدیرهوخانمنفیسهشریف
رازیبهکدملی0491118503بهسمتعضوهیئتمدیرهبهمدت2سال
انتخابشدند.کلیهاسنادواوراقبهاداروتعهدآورشاملچکوسفته
وبرات با امضا مدیر عامل وریئس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت
ونامه های عادی واداری وقراردادها با امضا واحد مدیر عامل همراه
مهرشرکتمعتبرمیباشد.موسسهحسابرسیآرمانآروینپارسبه
شناسه ملی 10103538953به نمایندگی آقای محمود رجایی به کد
ملی4132418936وآقایفرهاداکبریبهکدملی3350040349به
ترتیب به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخابشدند.ترازنامهوصورتهایمالیسال1400بهتصویبرسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری ایوانکی ()1315911

