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دو شنبه  26اردیبهشت 1401

سال سیوهفتم

 14شوال  16 1443می 2022

شماره 10313

با انعقاد پیمانهای منطقهای باید همسایگان را به رعایت حقوق آبی دیگر کشورها ملزم کرد

دیپلماسیآب؛راهتقابلباطوفانخاک
گروه اجتماعی -شهین اسدی
«دولتترکیهکهباساختسدهایبسیاری
در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمههای
اصلیوفرات،از ورودآببه کشور سوریهوعراق
جلوگیری کردهاست،درحالساختسدایلیسو
با گنجایش 43میلیارد متر مکعب و ظرفیتی
معادل 3برابربزرگترین سد ایران یعنی کرخه
است .سدهای ساختهشده بر روی دجله و
ی گیرند و
فرات ،تمام آب این دو رودخانه را م 
خشکشدنتاالبهایمرکزیعراقوسوریه،
تبدیل تاالب هورالعظیم به بزرگترین کانون
بحرانیریزگرددرمنطقهدرگیری25استانغربی
و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش
چشمگیراینمسئله،نمونهایازارمغانحذف
حقابهدجلهوفراتاست».اینبرشیازاظهارات
محمد درویش -پژوهشگر محیطزیست در
سال  96است که کوشید از نابودی بیش از
شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی
عراق،سوریه،ایجاد کانونهایفرسایشبادی
و تولید گردوخا ک ،خشکی عراق و گردوغبار
برخاسته از این کشور بر روی ایران بهعنوان
بخشیازآسیبهایجبرانناپذیراقدامدولت
ترکیه با احداث سدهای گاپ بگوید .او هشدار
داد ،ا گر ساخت سد ایلیسو به پایان برسد ،کار
همهماتماماستوهمهنقاط کشوردرگیرریزگرد
خواهد شد؛ بنابراین ،ایران باید هر چه زودتر از
تکمیل این سد که تا سال  2019افتتاح خواهد
شد ،جلوگیری کند .اما عملکرد منفعالنه ما در
بحث دیپلماسی آب موجب شد 15 ،آبان ماه
سال گذشتهسدپرحاشیهایلیسودر سرشاخه
رود دجله رسما آبگیری شود .پسازآن بود که
کارشناسانهشداردادندترکیهدرحال گسست
شاهراهحیاتمحیطزیستیهمسایگانخود
در عراق  ،ایران و سوریه است .در همین حال
ن کهچگونهمیتوان
پرسشهاییبهمیانآمد،ای 
ترکیهرانسبتبهرعایتحقوقآبیهمسایگانش
ملزم نمود؟ بسیاری از پژوهشگران حوزه آب
تصریح کردند،برایحلاینمعضلفقطنباید
بهیکراهوشیوهبسندهنمودوشایدالزمباشد
از چند ابزار همزمان و در کنار هم برای حل یک
مسئله استفاده کرد .بسیاری از کارشناسان
معتقدند راهحل اساسی این مسئله با انعقاد
پیمان منطقهای مبتنی بر حقوق متوازن آب
میسر است که با یک رشته تبادالت اقتصادی
تضمین و منافع مشترک همه کشورها در آن
لحاظشدهباشد.برخیرسانههااینتحلیلرا
ارائه کردهاند که «ترکیه باید بداند ا گر قرار است
از سالحآبعلیههمسایگانخوداستفاده کند
بایدعمالبازارهایمصرفپرسوداین کشورهارا
نیزفراموش کندچرا کهنمیتوانازیکسوآبرابر
کشوریبستواز سویدیگراجناسوتولیدات
خودرابهراحتیدربازارهایمصرفاین کشورها
سرازیر کرد .به عبارتی به نظر میرسد ا کنون

کشورهای منطقه بهویژه ایران ،عراق و سوریه
که بهطور مستقیم و جدیتری از طر حهای
آبی ترکیه متأثر میشوند ،باید طرحی نو برای
مقابله با این خطر جدی دراندازند.این طرح
ط کردنحضور
بهطورمشخصمیتواندبرمشرو 
ترکیه در بازارهای مصرف پرسود این کشورها
در قبال تعدیل یا تغییر این سیاستهای آبی
استوار باشد».
وقتی اردوغان مسئولیت اقداماتش را
نمیپذیرد
رویکرد یکجانبه ترکیه در سدسازی بیرویه
رویدجلهوفرات،موجبخشکسالیدرعراقو
سوریهونقضقاعدهحقوقبشری«حقدسترسی
به آبوهوای سالم» میشود که در منشور
بینالمللیحقوقبشرتأ کیدشدهاستوبهعنوان
قاعده عرفی ،برای همه کشور الزماالجراست.
اینموضوعرادکتراحمد کاظمی-دکترایحقوق
بینالملل در قالب یادداشتی ارائه و تصریح
کرده این مسئله ازآنجهت حساسیت دارد
که از میان  23میلیون سکنه حوضه فرات تنها
ی کنندومابقییعنی44
31درصدآندرترکیهزندگیم 
درصددرعراقو25درصددرسوریهساکنهستند.
بنابراین نقض تعهدات بینالمللی از سوی
ترکیه چه راجع به سدهایی که روی دجله و
فرات ساخته و یا در حال احداث است و چه
راجع به سدهایی چون کارا کورت ،توزلوجا و
سویلمز که روی رودخانه ارس احداث کرده یا
در حال احداث است ،محرز است.
بههررویتأثیراتمخربسدسازیهایترکیه
بر وقوع پدیده ریزگرد و گردوغبار آشکار است و
باوجودانتقادهاومخالفتهانسبتبهاقدامات
مخرب اجتماعی و زیستمحیطی این کشور
در قالب پروژههای داپ و گاپ ،ترکیه پایه و
مبنای این اظهارات را غیرعلمی میخواند!
تأثیرسدسازیترکیهدر کاهشذخایرآبیعراق
و سوریه و در پی آن افزایش ریزگردها از مرزهای
غربی به سمت ایران موضوعی است که انتقا د
مقامات کشورمان از ترکیه را به دنبال داشته
است.البتهاین کشور هموارهمسئولیتخودرا
درقبالاینجریاننپذیرفتهومبدأریزگردهایی
که ایران را فرامی گیرد ،آفریقا و دیگر مناطق
خاورمیانه عنوان کرده است.
تازهترین وا کنش مقامهای ترکیه بهروزهای
اخیر برمی گردد که سخنگوی وزارت خارجه
این کشور،باردیگر گفتههایمسئوالنمادرباره
اثرگذاری ترکیه بر ورود ریزگردها و گردوغبار به
ایران را رد کرده است.
رایزنی با مسئوالن وزارت خارجه ترکیه
این اظهارات درحالی صورت پذیرفته که
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
کشورمان طی روزهای گذشته بابت همین
مسئلهدرمیاننمایندگانمجلسحضوریافت
تا از انفعال دولت قبل در رسیدگی به موضوع

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 اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004000621مورخه  1401/2/8موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیرودبار تصرفاتمالکانهاحسانالهعبدالهی
فرزند عزت اله مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت  148/05مترمربع به شماره پال ک فرعی  320مجزی از
پال ک  122از اصلی  2واقع در ال که بخش  20گیالن از مالکیت عباس عبدالهی و غیرو به آدرس شهرستان
رودبار-ال که محرز گردیده است.
لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتآ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراض
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.
مالف 115
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/26 :
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
================================================================
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 اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004000531مورخه  1401/2/1موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه توران احسانی
چمبلی فرزند ابراهیم مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت  188/61مترمربع به شماره پال ک
فرعی  2302مفروز از پال ک شماره  394باقیمانده از اصلی  19واقع در کلورز بخش  20گیالن از مالکیت
حسین مجتهدزاده رفیع و غیرو به آدرس شهرستان رودبار-کلورز -محرز گردیده است.
لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتآ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراض
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.
مالف 104
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/26 :
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان الهیجان
برابررایبهشماره14016031800500096مورخه1401/1/29هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیالهیجانتصرفاتمالکانهوبالمعارض
متقاضی شهرام منصوری کنسستانی فرزند حسین به ش.ش و کدملی  2580088326صادره از رشت-
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  127/97مترمربع به شماره پال ک فرعی
 4648مفروزی و مجزی شده از پال ک یک فرعی از اصلی  17واقع در قریه سوستان الهیجان بخش 14
گیالن به نشانی الهیجان خ شقایق نبش کوچه  24از مورد مالکیت نسقی آقای گل آقا زابلی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود و در صورتی که
اشخاصینسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولین
آ گهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تسلیم
اعتراضدادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور
و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/26 :
مالف 724
حسن عباس زاده
سرپرست ثبت اسناد و امال ک شهرستان الهیجان
================================================================
آ گهی مزایده ملک غیرمنقول (مرحله اول)
در اجرای مواد  137و  138قانون اجرای احکام مدنی ملک به مشخصات زیر از طریق مزایده به
فروش می رسد.
پال کهای ثبتی فروعات  1229و  1234از  140اصلی به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو ب-موقعیت
مکانی وضعیت و مشخصات فعلی-1 :پال ک  1229فرعی از  140اصلی :ملک (زمین)موصوف براساس
تعرفه طرفین واقع در حومه جنوب غربی روستای کش در محلی معروف به مزرعه سره-قطعه زمین
مورد بحث به مساحت  3356مترمربع متن عرصه تحت درختکاری ردیفی از انواع گونه های مثمره در
ردهسنیچهارسالگیبهصورتمحصور ازطریقسیمخاردار وپایهفلزیدر عرصهایدارایشیبنسبتا
مالیم و به صورت آبی زار (طبق مفاد سندمالکیت) و خارج از بافت روستا قرار دارد .جهات چهارگانه
ملک در طبیعت عبارتست از دو سمت شمال و جنوب به امال ک مجاور از شرق به  -احداثی و از غرب به
مسیل آبراهه و راه ششدانگ یک قطعه زمین آبی زار به مساحت  3356مترمربع پال ک  1229فرعی از
 140اصلی واقع در کش به شماره ثبت  12193صفحه 232دفتر 47که در مورخ دوم مردادماه سال 1384
شمسیسندمالکیتبنامآقایذکریا گرشاسبیصادر وتسلیم گردیدهاست-2.پال ک1234فرعیاز 140
اصلی ملک زمین موصوف براساس تعرفه طرفین واقع در حومه جنوب غربی روستای کش در محلی
معروف به مزرعه سره ششدانگ قطعه زمین مورد بحث به صورت زمین مزروعی در وضعیت دیمزار به
مساحت  2999/50مترمربع و به صورت غیرمحصور متن عرصه دارای شیب نسبی مالیم فاقد منبع آب
مستقل ملک خارج از بافت روستا قرار دارد .جهات چهارگانه زمین مورد تعرفه در طبیعت :از شمال و
جنوببهامال کمجاور شرقبهراهخا کیوغرببهامال کمجاور ج)بررسیاجمالیمستنداتپرونده
به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو اشاره شده است  -2ششدانگ عرصه و اعیان پال ک  1234فرعی از
 140اصلی به مساحت  2999/50مترمربع به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو
نظریه کارشناسی :کاربری زمین و خارج از بافت بودن و وضعیت منابع تامین آب مستقل و با حقابه
وضعیتحصار پیرامونیعوارضطبیعیوشیبزمین کیفیتومرغوبیتخا ک وباتوجهبهجمیعجهات
و عوامل تاثیرگذار در قضیه منجمله شرایط حا کم بر معامالت امال ک طبق عرف محل و نوعیت دیمزار
و آبی زار بودن ارزش روز عرصه و اعیان امال ک موصوف به شرح ذیل تقویم و اعالم میگردد-1.پال ک
 1229فرعی از  140اصلی به مساحت  3356مترمربع به از اءهر مترمربع ( )5300000ریال جمعا معادل
هفده میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و هشتصدهزار ( )17786800000ریال  -2پال ک 1234
فرعی از  140اصلی به مساحت  2999/50مترمربع به ازاء هر مترمربع  4000000ریال جمعا معادل یازده
میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون ()11998000000ریال
تاریخ و محل فروش مزایده روز چهارشنبه  1401/3/18ساعت  11صبح الی  12دفتر اجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان طالقان
متقاضیانخریدمیبایستی5روزقبلازروزمزایدهازمحلموردمزایدهبازدیدودرصورتتمایلبهخرید
در وقتتعیینشدهدر محلدفتراجرایاحکاممدنیدادگستریطالقانحاضروپساز برندهشدنده
درصدثمنملکموردمزایدهرافیالمجلسبهصندوقدادگستریپرداختنمایندومابقیثمنملک
را ظرف مهلت یکماه پرداخت نمایند در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی ثمن هزینه آ گهی کسر و
به حساب صندوق دولت واریز میشود هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار میباشد.
مالف 8409
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان طالقان -یوسف اسحاقی
================================================================

ریزگردهای ناشی از سدسازی ترکیه بگوید و
به نمایندگان مجلس اطمینان دهد که طی
 8ماه گذشته ،بارها با مسئوالن وزارت خارجه
ترکیه در این زمینه رایزنی کرده است.
امیرعبداللهیان از کار مهمی سخن گفت که
ظرف  4ماه انجام پذیرفت و برای نخستینبار
در طول تاریخ ،با ترکیه در حوزه مباحث آبی
نسبت به تشکیل کمیته مرزی مشترک توافق
شده است .وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال
جالل محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس
دربارهسدسازیهایبیرویهترکیهاینعبارت
رابه کار برد«:برایمادر ایرانقابلقبولنیست
کشورترکیهاقداماتیرادرحوزهسدسازیانجام
بدهد و نتیجه آن مشکالتی برای مردم ایران و
منطقه شود و همچنین در میزان ورود آب به
کشور تأثیر منفی بگذارد».
او تشریح کرد که در رابطه با این موضوع،
سهباردردیدارهایحضورینیویورکوتهران،
از وزیر امور خارجه ترکیه خواستم تا بهرسم
همسایگی توجه جدی در سدسازیها روی
رودخانه ارس داشته باشند .امیرعبداللهیان
تأ کید کرد:هیچقرارداددوطرفهایبینایرانو
ترکیهدرحوزهسدسازیوجودنداشتهبنابراین
مراتب اعتراض به ترکیه اعالم شد و وزیر امور
خارجه این کشور اعالم کرد که ما هیچ نیازی
به این آب نداریم و آب را در زمستان ذخیره و
ی کنیم.
در تابستان آن را رها م 
اما به فاصله چند روز پسازاین اظهارات بود

که سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار
بیانیهای کتبی به این مسئله وا کنش نشان
داد و این ادعا که سدها در ترکیه باعث ایجاد
طوفانهای شن و گردوغبار در جغرافیای ما
میشوند را غیرعلمی دانست« :طوفانهای
شنو گردوغبار تاحدزیادییکپدیدهطبیعی
است و این مسئله مورد قبول عموم است.
علت اصلی طوفانهای شن و گردوغبار در
ترکیه و ایران ،گردوغبار بیابانی است که از
آفریقاوخاورمیانه کهدومنبعمهم گردوغبار در
جهان هستند ،است .درواقع ،تخریب زمین،
جنگلزدایی ،بیابانزایی و خشکسالی ناشی
از تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش این
طوفانها میشود».
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تصریح کرد:
«این که سدهای ساخت ترکیه مشکالت
زیستمحیطی اخیر در ایران را به وجود آورده
و آلودگی هوای تهران را به اوج رساندهاند،
بهشدت در رسانههای ایران بازتاب پیدا کرده
و در دستور کار سیاستمداران این کشور قرار
گرفته است».
ن کهبرای جلوگیری
او در ادامه با اشاره به ای 
از طوفانهای شن و گردوغبار و کاهش اثرات
منفی آن ،هر کشوری باید ابتدا به وظیفه خود
عمل کند و در جهت استفاده پایدار از منابع
آبوخا ک اقدامات الزم را انجام دهد ،عنوان
کرد« ،ترکیه به موضوع آب از منظری کامال
ی کند و معتقد است که
بشردوستانه برخورد م 

آ گهی مزایده ملک غیرمنقول (مرحله اول)
در اجرای مواد  137و  138قانون اجرای احکام مدنی ملک به مشخصات زیر از طریق مزایده
به فروش می رسد.
ششدانگ پال کهای ثبتی -1پال ک  1229فرعی از  140اصلی به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو
ملک زمین موصوف براساس تعرفه طرفین واقع در حومه جنوب غربی روستای کش در محلی
معروف به مزرعه سره از طریق سیم خاردار و پایه فلزی در عرصه ای دارای شیب نسبتا مالیم و
به صورت آبی زار طبق مفاد سندمالکیت و خارج از بافت روستا قرار دارد .جهات چهارگانه ملک
در طبیعت عبارتست از:دو سمت شمال و جنوب به امال ک مجاور از شرق به -احداثی و از غرب به
مسیل آبراهه و راه مشخصات ثبتی به موجب مندرجات یک فقره سندمالکیت ابرازی به شماره
ترکه مالکیت /82-437553الف شامل بر :ششدانگ یک قطعه زمین آبی زار به مساحت 3356
مترمربع پال ک  1229فرعی از  140اصلی واقع در کش به شماره ثبت  12193صفحه  232دفتر  47که
در مورخ دوم مردادماه سال  1384شمسی سندمالکیت بنام آقای ذکریا گرشاسبی صادر و تسلیم
گردیده است-2.پال ک  1234فرعی از  140اصلی به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو ملک زمین
موصوف براساس تعرفه طرفین واقع در حومه جنوب غربی روستای کش در محلی معروف به
مزرعه زمین مزروعی در وضعیت دیمزار به مساحت  2999/50مترمربع و به صورت غیرمحصور متن
عرصه دارای شیب نسبی مالیم فاقد منبع آب مستقل ملک خارج از بافت روستا قرار دارد .جهات
چهارگانه از شمال و جنوب به امال ک مجاور شرق به راه خا کی و غرب به امال ک ششدانگ عرصه
و اعالن پال ک  1229فرعی از  140اصلی به مساحت  3356مترمربع به نام مالک آقای محمد بیگ
وردیلو اشاره شده است -2 .ششدانگ عرصه و اعیان پال ک  1234فرعی از  140اصلی به مساحت
 2999/50مترمربع به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو
کاربریزمینوخارجاز بافتبودنووضعیتمنابعتامینآبمستقلوباحقابهتعریفشدهوضعیت
حصار پیرامونی عوارض طبیعی و شیب زمین کیفیت و مرغوبیت خا ک و با توجه به جمیع جهات و
عواملتاثیرگذار در قضیهمنجملهشرایطحا کمبرمعامالتامال کطبقعرفمحلونوعیتدیمزار و
آبیزار بودنارزشروز عرصهواعیانامال کموصوفبهشرحذیلتقویمواعالممیگردد-1.پال ک
1229فرعیاز 140اصلیبهمساحت3356مترمربعبهاز اءهرمترمربع()5300000ریالجمعامعادل
هفده میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و هشتصدهزار ( )17786800000ریال  -2پال ک 1234
فرعی از  140اصلی به مساحت  2999/50مترمربع به ازاء هر مترمربع  4000000ریال جمعا معادل
یازده میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون ()11998000000ریال
تاریخ و محل فروش مزایده روز چهارشنبه  1401/3/18ساعت  12صبح الی  13دفتر اجرای احکام
مدنی دادگستری شهرستان طالقان
متقاضیان خرید می بایستی  5روز قبل از روز مزایده از محل مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل
به خرید در وقت تعیین شده در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طالقان حاضر و پس
از برنده شدن ده درصد ثمن ملک مورد مزایده را فی المجلس به صندوق دادگستری پرداخت
نمایند و مابقی ثبمن ملک را ظرف مهلت یکماه پرداخت نمایند در صورت انصراف و عدم پرداخت
مابقی ثمن هزینه آ گهی کسر و به حساب صندوق دولت واریز می شود هزینه های نقل و انتقال به
مالف 8408
عهده خریدار میباشد.
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان طالقان
یوسف اسحاقی
================================================================
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق محکوم علیه علیرضا راحت دهمرده فرزند مشتاق به شماره
ملی  3673557629ملزم به فروش پال ک ثبتی شماره  5فرعی از  1596اصلی واقع در شهر زابل
خیابان بسیج-بسیج 3گردیده لذا به تجویز ماده  4قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب
 1357/8/22و مواد  9و  10آئین نامه قانون یاد شده دستور فروش ملک فوق به درخواست محکوم
لها مهری دشتی سرحدی فرزند علی ا کبر به شماره ملی  3673604007به موجب دادنامه شماره
140029390000560223مورخه1400/3/5شعبهدومدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستان
زابلصادر گردیدهنظربهاینکهپال کثبتیشمارهفوقحسبنظریه کارشناسیبامشخصاتیکباب
خانهاز پال کثبتیشماره5فرعیاز 1596اصلیبهنشانی:شهرستانزابلبلوار بسیجانتهای کوچه
بسیج  3مطابق سند مالکیت شماره 985415ب 97/مورخ  1398/11/26مقدار سه دانگ مشاع از
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل با حدود و چهارگانه مندرج در این سند مالکیت به متراژ کلی
223/89مترمربع کهسهمسهدانگمقدار 111/94مترمربعبهنامخانممهریدشتیسرحدیصادر
گردیده است -2.طبق پایانکار شماره  20236مورخ  1386/8/14صادره از شهرداری زابل مقدار
 146مترمربع اعیان برای ملک فوق صادر گردیده است -3.با توجه به اینکه سندمالکیت مشاع
میباشد و همچنین براساس ضوابط طرح تفضیلی شهر زابل امکان تفکیک در پال ک فوق امکان
پذیرنمیباشد-4.برآورد کلساختمانفوقباتوجهبهمشاعبودناسنادطرفینوقدمتبناوسایر
عواملموثردر قیمت گذاریمبلغ(8/4000/000/000ریال)معادلهشتصدوچهلمیلیونتومانوسه
دانگبهمبلغ4/200/000/000ریالمعادلچهارصدوبیستمیلیونتومانحسبنظریه کارشناس
ارزیابیوبرآورد گردیدهلذاباتوجهبهتقاضایمحکوملهامهریدشتیسرحدیفرزندعلیا کبربه
شماره ملی  3673604007ششدانگ پال ک ثبتی شماره فرعی از  1596اصلی به مساحت 223/89
مترمربع از طریق مزایده در تاریخ  1401/3/11روز چهارشنبه راس ساعت  10صبح به فروش می رسد.
متقاضیان میتوانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند .ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع و به کسی
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او وا گذار میگردد همچنین کلیه هزینههای
مربوطهبهعهدهبرندهوانتقالسندبنامخریدار تابعمقرراتخواهدبودوخریدار میبایستمبلغ
 10درصد پیشنهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری زابل واریز نماید و مابقی
را ظرف مدت اعالمی حساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس
از تائید و تنفیذ مزایده توسط دادگاه صادر کننده رای نسبت به انتقال سند پس از انقضای مهلت
های قانونی به نام خریدار منتقل میگردد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان
مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ  10درصد پیشنهادی خریدار به
نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .تشریفات مزایده
با رعایت مواد  113به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده  129اجرا خواهد شد .به استناد ماده
 131قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار محکوم لها نیز میتواند نسبت به پرداخت
اقدام نماید و وجوه حاصله از فروش ملک مذکور پس از کسر عملیات اجرایی بن شرکاء به نسبت
به سهم مشاعی تقسیم میشود  .این آ گهی به تجویز مواد  114و  118و  120و  123و  138قانون اجرای
احکام مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر میگردد.
مالف 209
دادرس شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل-سیدنعمت اله حسینی نهاد
================================================================
اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب :آقای مهدی دارابی شغل آزاد
اقامتگاه و آدرس:مجهولالمکان
جنابآقایمهدیدارابیطالقهمسرشماخانممعصومهنقویباتوجهبهاینکهدرتاریخ1400/12/26
بامهلتیکماههپساز رویتدر روزنامه کثیراالنتشار رسالتبهتاریخچاپ 1401/1/15بهجنابعالی
فرصتحضور در دفترطالق 148کالردشتدادهشدهبودوبهدلیلعدمحضورتاندر مهلتقانونی
در غیاب شما به نمایندگی از سوی شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی کالردشت جاری و ثبت
گردید .این آ گهی صرفا جهت اطالع به شما میباشد.
مالف 1025
دفتر طالق  148کالردشت
سردفتر محمدکاظم کیادلیری
================================================================

دکتر احمد کاظمی:
یکی از مؤثرترین راهکارهای حقوقی،
شکایتبهدیوانبینالمللیدادگستری
است که الزمه آن وجود یک مبنای
معاهدهایبرایرضایتطرفینبهرجوع
بهدیوانمذکوراستکهچنینمعاهدهای
میانایرانیاسوریهیاعراقباترکیهوجود
ندارد و طبیعتا آنکارا نیز برای رجوع به
دیوان مذکور رضایت ندارد

آ گهی حصروراثت
آقای سلطانعلی شهرت رستمی فرزند نورمحمد به ش.ش  11142صادره از ایذه درخواستی
به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزندم مرحوم فرانک شهرت
رستمی به ش.ش  13صادره از ایذه در تاریخ  1388/11/4در تنگستان اقامتگاه غیردائم فوت
ورثه اش عبارتند از:
-1متقاضی با مشخصات فوق الذکر پدرمتوفی
 -2گلی تاج میری با کدملی  1841295353مادرمتوفیه
-3آرمان احمدی سرمیدانی با کدملی  1841487147همسر متوفیه و به جز نامبردگان فوق
ورثه دیگر ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دزپارت
شهرام صادقی
===============================================================
آ گهی موضوع ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  14016031712000038مورخ  1401/2/11هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت مسجدسلیمان تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای سیدرحمانعلی مرادی فرزند سیدصادعلی به ش.ش  496صادره از
اندیکا به شماره ملی  6639358042نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 19711/93مترمربع قسمتی از پال ک  -187اصلی قطعه  114قریه سیف آباد مسجدسلیمان لذا به
منظور اطالع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت مسجدسلیمان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی به
طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/26:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/11:
بی نیاز-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک مسجدسلیمان
==============================================================
آ گهی موضوع ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060317012000552مورخ  1400/10/27هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت مسجدسلیمان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم قربانی فرزند مهرعلی به ش.ش  4صادره از
فارسان به شماره ملی  5559811122نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
94787/1مترمربعقسمتیاز پال ک-12اصلیبخشششروستایپرنوشتهلذابهمنظور اطالع
عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت مسجدسلیمان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی به طرح دعوی را
به این اداره ارائه نمایند در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/26:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/11:
بی نیاز-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک مسجدسلیمان
==============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140160327002000050مورخه  1401/1/19کالسه 1400114427002000384
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/
خانم مهرعلی بیگلر چیقلو فرزند قدیرعلی به ش.ش  675صادره از خدابنده در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  123/36مترمربع از پال ک -36اصلی واقع در ابهر بخش سه
زنجان (ابهر حسین آباد باالتر از مسجد) خریداری از مالک رسمی (خود متقاضی) محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
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 1401/2/26:تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/10 :
داود مرسلی
سرپرست اداره ثبت ابهر
=============================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیشهرستانایرانشهرتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیان
محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
-1لذا مالکیت خانم فاطمه مالزهی محمدی به ش.ش  3124کدملی  5979101421صادره
ایرانشهر فرزند بداد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  560/85مترمربع قسمتی از پال ک
شماره  -416اصلی واقع در قطعه یک از بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت ملک ایرانشهر تائید
و رای خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/11 :
مالف 24/1401
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
================================================================

آبهایفرامرزیبهجایتضادبین کشورهای
ساحلی،عنصرهمکاریهستند.ترکیههمیشه
به قوانین بینالمللی پایبند است ».او در انتها
مطرح کرد«:ترکیهآمادههرگونههمکاریمنطقی
و علمی با ایران در این زمینه است».
درهمینحال،حسناحمدی-استاددانشکده
منابعطبیعیدانشگاهتهرانعلتاصلیگردوغبار
را ساخت بیش از  30سد بر روی رودخانههای
دجله و فرات عنوان کرده و گفته است :کشور
عراقدچار کمآبیشدهوطبقآمارهایاعالمشده
حجم آب ورودی دجله و فرات در مرز ترکیه و
عراق حدودا  93/20مترمکعب در سال است
که ا گر سد ایلیسوی در ترکیه را افتتاح کنند،
حجم آب ورودی به  ۹میلیارد در مترمکعب
میرسد ،یعنی  ۴۷درصد حجم آب ورودی به
ی کند.
عراق کاهش پیدا م 
احمدی در گفتوگو باایسنا بیان کرده است:
«طبقپیشبینیوبراساسمطالعاتسازمان
بینالمللدرزمینهآبا گرتاسال۲۰۴۰باهمین
روند کشورهایی همچون ترکیه و سوریه روی
دجلهوفراتسداحداث کنند،تمامآبدجلهو
ی کنندوآببهعراق
فراترانگهداریومصرفم 
نمیرسدبنابراینخشکسالیگستردهایاینکشور
ی گیردو۶۹۶هزارهکتار اراضی کشاورزی
رافرام 
فرات از چرخه تولید خارج میشود».
ی کند؟
چرا ایران شکایت بینالمللی نم 
براین اساس امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه
کشورمان،تصریح کردهاست کهنبایدبگذاریم
برخی از کشورها ازجمله ترکیه ،از فضای عدم
وجودیکسازوکار بینالمللیدر راستای تغییر
شرایط زیستمحیطی چه در ایران و چه در
عراق استفاده کنند.
وی دراینباره که چرا ایران از ترکیه شکایت
ی کند؟مطرح کرده:ا گرترکیهجزو
بینالمللینم 
کنوانسیون  1997نیویورک بود ،میتوانستیم
موضوع را پیش ببریم؛ اما آنچه امروز در اختیار
است ،از طریق تشکیل کمیته مشترک مرزی
و همچنین مناسبات و دیپلماسی دوجانبه
است که میتوان از این طرق این مسئله را
پیگیری کرد.
«اساسا یکی از دالیلی که ترکیه به کنوانسیون
نیویورک یا همان کنوانسیون استفاده غیر
کشتیرانیازجریانهایآبیبینالمللی()1997
نپیوسته است ،همین موضوع فرار از تعهدات
بینالمللی است چرا که این کنوانسیون
سازوکار طرح دعوا میان کشورهای عضو در
مجامع بینالمللی را پیشبینی کرده است.
دراین کنوانسیون کشورهایباالدسترودخانه
مانند ترکیه مکلف به بهره داری «عادالنه» و
«منصفانه»ازرودخانههایمشترکبینالمللی
و خودداری از «ضرر رساندن» به کشورهای
پاییندست رودخانه هستند ».این عبارت
قسمتیازیادداشتدکتراحمد کاظمی-دکترای

حقوق بینالملل است.
محدودیتهایی برای برخورد حقوقی
با ترکیه
پرواضحاست کهسدسازیهایترکیهدر قالب
پروژه گاپ ،از جهات متعددی قواعد حا کم بر
نالملل
نالمللمحیطزیست،حقوقبی 
حقوقبی 
ی کند.
بشروحقوقبینالمللاقلیتهارانقضم 
بااینحال احمد کاظمی معتقد است :از منظر
برخورد حقوقی با ترکیه ،محدودیتهایی
وجود دارد که این موضوع به یک معضل
بزرگتر یعنی نبود مکانیسم جامع ضمانت
ی گردد.
اجرا برای قواعد حقوق بینالملل برم 
درزمانبروزاختالفاتحقوقی،یکیازمؤثرترین
راهکارهایحقوقی،شکایتبهدیوانبینالمللی
دادگستریاست کهالزمهآنوجودیکمبنای
معاهدهایبرایرضایتطرفینبهرجوعبهدیوان
مذکور است کهچنینمعاهدهایمیانایرانیا
سوریهیاعراقباترکیهوجودنداردوطبیعتاآنکارا
نیز برای رجوع به دیوان مذکور رضایت ندارد.
بهعنواننمونهدر«پیمان1946روابطدوستانه
و همسایگی» عراق و ترکیه و توافقنامه 1980
آنکارا با بغداد که طی آن ترکیه متعهد شده
است دستکم دبی  500مترمکعب بر ثانیه رود
فرات را برای سوریه و عراق تأمین کند ،چنین
موضوعیدیدهنشدهاستوترکیهاینتوافقنامه
را ب ه کرات نقض کرده است.
اساسا همین موضوع باعث شده که ترکیه
نهتنها به رویکرد تنشزایانه آبی خود راجع به
دجلهوفراتوارسادامهدهدبلکهبامشارکت
در سدسازی در افغانستان بر روی رودخانه
هیرمند ،مشکالت آبی میان تهران و کابل را
تشدید سازد و تحت تأثیر این سدسازیها،
حتی حقابهای که در چارچوب توافقات
دوجانبهوحکمیت گلداسمیتومکماهون
میانایرانوافغانستانپیشبینیشدهاست،
تحقق پیدا نکند.
کاظمیدربخشدیگریازیادداشتخودتصریح
کرده :علیرغم این محدودیتهای حقوقی،
ازآنجا که مستندات فراوانی در خصوص قصد
عامدانهترکیهبرایاستفادهاز آببهعنوانیک
ابزار یا سالح علیه همسایگانش وجود داردو
با توجه به تبعاتی که تداوم این روند میتواند
بر روابط این کشور با کشورهای منطقه و
ثبات زایی در منطقه بگذارد ،اهمیت دارد که
در چارچوب دیپلماسی مشترک آبی  ،تهران،
دمشق و بغداد ،این رویکرد ترکیه را بهعنوان
تهدید صلح و امنیت بینالمللی در سازمان
ملل پیگیری و طرح نمایند تا بتوانند بر اساس
منشور ،زمینه دخالت شورای امنیت را فراهم
سازند.ا گرچهبهدلیلساختارورویکردسیاسی
شورایامنیت،امکانحصولبهنتیجهمطلوب
در اینروندنیزچندانقوینیستاماپیگیری
این موضوع ،ضمن حساس ساختن افکار
عمومی جهان بهعنوان یکی از ضمانتهای
اجرای قواعد حقوق بینالملل ،هر چه بیشتر
زمینهرابرایاجرایاقداماتمتقابل،مشترک
و سهجانبه ایران ،سوریه و عراق علیه ترکیه در
موضوع رودخانههای دجله و فرات و اقدامات
مشترکمیانایرانوارمنستانوحتیجمهوری
آذربایجانعلیهترکیهدر موضوعبهرهبرداریاز
رودخانه ارس فراهم میسازد.
درواقعدر کنارمذا کراتدوجانبهیاچندجانبهبا

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل
نظربهدستور مواد1و3قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب1390/9/20امالک
متقاضیانی کهدر هیاتموضوعمادهیکقانونمذکور مستقردر واحدثبتیبابلموردرسیدگیوتصرفاتمالکانهو
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش دو
اراضی واقع در امیرکال پالک -4192اصلی
 199فرعی:مهدی عیسی پور درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 326
مترمربع خریداری از زلیخا میرزائی محرز گردید.
اراضی واقع در آغوزبن پالک -4866اصلی
188فرعی:حسینعسگریحسن کالنسبتبهششدانگاعیانییکبابخانهبهانضمام16سیرو5مثقالو8نخودمشاع
از ششدانگعرصه کهباقیماندهعرصهآنمعادلپنجدانگو2سیرو8مثقالوقفهاللاحمرویکسیرو2مثقالو16
نخود آن ثلث باقی است در آن به مساحت  108/34مترمربع خریداری از سکینه سلحشور و غیره محرز گردید.
اراضی واقع در حاجی کال پالک -4867اصلی
 88فرعی از باقیمانده  8فرعی :زینب خاتون رضوی حمزه کالئی و رحیم شعبان نتاج هر یک نسبت به ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  483/85مترمربع خریداری از مسلم شکری محرز گردید.
اراضی واقع در حیدرکال پالک  -4869اصلی
 3068فرعی :محمدحسین جعفری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  56مترمربع خریداری از قاسم
اسماعیل پور نیازی محرز گردید.
 3069فرعی :محمدحسین جعفری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  65/35مترمربع خریداری از
سیدعباس مظلومی و غیره محرز گردید.
امالک متقاضیان واقع در بخش شش
اراضی واقع در درونکال پالک -27اصلی
842فرعی:محسندرزیدرونکالششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیبهمساحت219/50مترمربعخریداری
از روح اهلل علی گل زاده محرز گردید.
امالک متقاضیان واقع در بخش هفت
اراضی واقع در اله رودبار پالک  -16اصلی
2624فرعی :حسن شکرپور رودباری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  21/02مترمربع خریداری از سهراب
شکرپور محرز گردید.
 2625فرعی :حسن شکرپور رودباری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  19/40مترمربع خریداری از سهراب
شکرپور محرز گردید.
 2626فرعی :حسن شکرپور رودباری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  129/60مترمربع خریداری از سهراب
شکرپور محرز گردید.
امالک متقاضیان واقع در بخش هشت
اراضی واقع در کاردرکال پالک-57اصلی
 81فرعی :راضیه قلی پور سنگلجی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  1410مترمربع
خریداری از توران پهلوان محرز گردید.
امالک متقاضیان واقع در بخش ده
اراضی واقع در کروکال پالک -9اصلی
328فرعی:سیدمهدیهاشمی کروئیششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیدر آنبهمساحت165/10مترمربع
خریداری از زین العابدین هاشمی محرز گردید.
 329فرعی :سیدهادی هاشمی کروئی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  187مترمربع
خریداری از زین العابدین هاشمی محرز گردید.
امالک متقاضیان واقع در بخش یازده
اراضی واقع در خلیل کال (زرگرمحله) پالک  -37اصلی
 107فرعی:مجتبی کفشگر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که یک سوم از دو سهم از یازده سهم ششدانگ
عرصه وقف میباشد به مساحت  289/74مترمربع خریداری از مهدی حسینی خلیلی محرز گردید.
اراضی واقع در موزیرج پالک  -53اصلی
 5353فرعی:کوروش جعفرپور موزیرجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که  4سهم مشاع از 13
سهم ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت  228/31مترمربع خریداری از جعفرقلی جعفرپور محرز گردید.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین
نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و
در روستاها عالوه بر انتشار آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13
آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آ گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی تحدید حدود را
به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/26 :
مالف 1307603
سیدمهدی حسینی کریمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
=======================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر در دبیرخانه هیات تشکیل رای شماره  6037مربوط به تقاضای آقای علی
محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت  73فرعی از پالک  204اصلی واقع در بخش  12تهران تحت بررسی است.
پسازمطالعهپروندهو گزارش کارشناسی کارشناسرسمیدادگستریمنتخبهیاتواحرازاشتباهدرمساحت که78/80
مترمربع در پالک ثبتی مالحظه گردیده لذا سوابق ثبتی و رای صادره شماره 6037بشرح ذیل اصالح میگردد:
متصرفات متقاضی از پالک  73فرعی از  204اصلی به مساحت  82/80صحیح است.
رای اصالحی
با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره  4002852لذا مفاد رای صادره قبلی هیات به شرح زیر اصالح میگردد.
رایصادرهقبلیبارعایتاصالحاتفوققابلاجرامیباشدششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی از پالک73
فرعی از  204اصلی در بخش  12تهران بنام علی محمدی به ش.ش  58و کدملی  0492995052فرزند یداله محل
صدور شناسنامه شهرری به مساحت  82/80مترمربع تائید و حدود اربعه به شرح ذیل اصالح میگردد.
شماال بطول  8/80متر به باقیمانده پالک  204اصلی
شرقا بطول  9/20متر به باقیمانده پالک  204اصلی
جنوبا بطول  9متر به باقیمانده پالک  204اصلی
غربا بطول  9/20متر به گذر  5متری
ضمنا رای صادر شده در اجرای ماده  20آئین نامه اجرائی قانون اصالح مواد  147و  148قانون ثبت جهت طرح
در هیات نظارت صادر گردیده است.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری
سیدمهدی المعی
================================================================

ترکیه،بهنظرمیرسدمؤثرترینراهکار،تشکیل
یک کمیتهمشترکمیان کشورهایپاییندست
رودخانهها یعنی عراق ،سوریه و ایران است.
این کمیته میتواند در سطح بینالمللی
ابتکاراتی را ازجمله در مجمع عمومی سازمان
برایپاسخگوساختنترکیهانجامدهدوازسوی
دیگر در سطح منطقهای از اهرمهای مشترک
برایوادارساختنترکیهبهاحترازازامنیتیسازی
آبرودخانههایمشترکاستفادهنماید.ضمن
ن که با توجه به خألهایی حقوقی که وجود
ای 
دارد اهمیت دارد که سه کشور پیشنویس
قطعنامهایتکمیلیدرمجمععمومیسازمان
ملل در خصوص رودخانه فرامرزی و تعهدات
حقوق بشری و زیستمحیطی کشورهای
باالدسترودخانهوهمچنینمسئولیتکشورها
ی گیری
در خصوص پدیده گردوغبار ،برای رأ 
تهیه و پیشنهاد نمایند.
صرفا تمرکز بر پروژه گاپ؟
به عقیده برخی از صاحبنظران ،دیگر
کار از کار گذشته و ایلیسو یک پروژه تمامشده
است.حجتمیانآبادی-پژوهشگردیپلماسی
آب(هیدروپلیتیک)درتحلیلاینمسئلهعنوان
کردهاست«:ماهنوز اقداماتهیدروپولیتیکی
ی کنیم فقط یک
ترکیه را نشناختهایم ،فکر م 
سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل
ی کند .کسی نگران سدهایی که روی
ایجاد م 
ارس ساخته میشود نیست .کسی نگران
سدسازیهای ترکیه در افغانستان علیه ایران
نیست» او در گفتوگو با پیام ما ،به اعتراضات
ی گوید:
فعاالنمحیطزیستدراروپااشاره کردهوم 
«زمانی که ترکیه تصمیم به اجرای پروژه گاپ
گرفت،سه کشورآلمان،اتریشوسوئیستصمیم
گرفتنددر اینابرپروژهسرمای ه گذاری کنند،اما
اینتصمیمآنهابااعتراضات گستردهمردماین
کشورها روبهرو شد تا جایی که این سه کشور
اعالم کردند از مشارکت در این پروژه منصرف
شدهاندوسرمایهخودراازپروژهبیرون کشیدند.
مردماین کشورهاازتبعاتانسانیومحیطزیستی
اجرای این پروژهها در کشورهای پاییندست
آ گاهشدهبودندودر زمانمناسبنسبتبهآن
اعتراض کردند،امادر کشورما کهاینپروژهتأثیر
مستقیمبرحیاتبخشعمدهایاز کشوردارد،
نه کسی خبردار شد و نه وا کنشی نسبت به آن
نشاندادهشد.نهمسئوالناقدامجدیدراین
زمینهداشتندونهتشکلهایمحیطزیستیدر
مقطعمناسبوا کنشدرستنشاندادند»او
بهوا کنشهایی کهاینروزهانسبتبهآبگیری
سدایلیسومیشودانتقاداتیداردومعتقداست
وقتی۱۱سالپیشمردمآلماننسبتبهساخت
این سد اعتراض کردند ما وا کنشی نسبت به
آننداشتیم«:چرادانشگاههایآمریکادر سال
 ۲۰۰۰و  ۲۰۰۱در خصوص پروژه گاپ و تبعات
ساختسدهایترکیهدراینپروژهبر کشورهای
سوریه و عراق و ایران مطالعه کردهاند و نتایج
آن موجود است ،اما ما کاری انجام ندادهایم؟
گاپ یکی از  10ابرپروژه آبی ترکیه است که در آن
 ۲۲سد ساخته میشود.
ایلیسو یکی از این  ۲۲سد است .دو ابرپروژه
ترکیه گاپ و داپ روی آبهای مرزی ایران
هستند اما چرا از این پروژهها ما فقط روی گاپ
و از  ۲۲سد فقط روی ایلیسو تمرکز کردهایم و به
آن وا کنش نشان میدهیم؟»

آ گهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیاتتعیینتکلیفمستقردر ثبتاسنادوامالکشهرستانسنندجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیان
ذیلتائید گردیدهلذابدینوسیلهمشخصاتامالکدردونوبتبهفاصله15روزجهتاطالععمومدرروزنامه کثیراالنتشار
ومحلیآ گهیمیگردد.درصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
نمایندوپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمودهو
گواهیاخذوتحویلادارهثبتنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضسندمالکیت
طبق مقررات صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بخش 11
-1ششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهنامآقایحسینفرجیفرزندمحمدکریمبهش.ش373صادرهسنندج کدملی
 3730923935تحت پالک  1956فرعی از  3اصلی بخش  11کالترزان به مساحت  3553مترمربع که از نسق آقای صالح
هوشنگی و غیره به آدرس سنندج روستای سراب قامیش زمین مشهور به دره قوالخی
-2به مقدار  15/8182497562شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی و باغ به نام آقای حسین فرجی
فرزند محمدکریم به ش.ش  373صادره سنندج کدملی  3730923935تحت پالک 1965فرعی از  3اصلی بخش 11
کالترزان به مساحت  78949مترمربع که از نسق آقای صالح هوشنگی و غیره به آدرس سنندج روستای سراب قامیش
زمین مشهور به دره قوالخی
-3ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای حسین فرجی فرزند محمدکریم به ش.ش 373صادره سنندج
کدملی 3730923935تحت پالک  1966فرعی از  3اصلی بخش  11کالترزان به مساحت  36805مترمربع که از نسق
آقای صالح هوشنگی و غیره به آدرس سنندج روستای سراب قامیش زمین مشهور به دره رسبان
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/11 :
مالف 1577
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/26:
رئیس ثبت منطقه یک سنندج-بهنام قباد
=======================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400/12/28 -140060327009002537هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکخرمدرهتصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر امیرخانی فرزند امیرعلی به ش.ش  858صادره از خرمدره در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  361/29مترمربع از پالک  70اصلی واقع در بخش  3شهرستان
خرمدره خریداری از مالک رسمی آقای امیرعلی امیرخانی و سهم خود متقاضی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواست
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 اول1401/2/11:

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/26 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامالک

=======================================================
آ گهی مزایده
آ گهی مزایده ملک غیرمنقول (مرحله اول)
در اجرای مفاد نیابت اعطایی از سوی شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس
تهران و مواد  137و  138قانون اجرای احکام مدنی ملک به مشخصات زیر ازطریق مزایده به
فروش می رسد.
پال کهای ثبتی فروعات  40فرعی از  139اصلی و  51فرعی از  139اصلی و  1118فرعی از  140اصلی
پال ک  40فرعی از  139اصلی به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو ملک زمین موصوف براساس
تعرفهطرفینواقعدر حومهجنوبغربیروستای کشمشرفبررودخانهشاهروددر محلیمعروف
به مزرعه جلگه قطعه زمین مورد بحث به صورت تپه ماهور و در وضعیت دیمیزار به مساحت 4022
مترمربعبهصورتغیرمحصور در عرصهایباشیبباالتراز دهدرصدفاقدراهدسترسیومنبعتامین
آب مستقل و با مجاری آبرسانی جهات چهارگانه زمین مورد تعرفه در طبیعت عبارتست از :شماال
اراضی شرقا به مسیل رودخانه (دره) غربا ادامه بلندی ها جنوبا حریم رودخانه شاهرود  -2پال ک
 51فرعی از  139اصلی ملک زمین موصوف واقع در حومه جنوب غربی روستای کش در محلی
معروف به مزرعه جلگه سنگ-قطعه زمین مورد بحث به مساحت  4647/8مترمربع به صورت
محصور از طریق فنس کشی و پایه فلزی در عرصه ای داری شیب نسبتا مالیم فاقد منبع تامین آب
مستقل و عرضه به صورت دیمیزار تعدادی نهال از گونه های مثمره گردو به صورت دست کاشت
در متن عرصه غرس شده است .جهات چهارگانه به زمین مورد تعرفه در طبیعت که از سه سمت
شرق+جنوب و غرب به راه خا کی و از سمت شمال به زمین مزروعی مجاور  -3پال ک  1118فرعی
از  140اصلی ملک زمین موصوف واقع در حومه جنوب غربی روستای کش در محلی معروف به
مزرعه سره قطعه زمین مزروعی مورد بحث به مساحت  1800مترمربع به صورت محصور از طریق
فنس کشی و پایه فلزی در عرصه ای دارای شیب نسبتا مالیم فاقد منبع تامین آب مستقل عرصه به
صورت دیمیزار تعدادی درخت مثمره به صورت پرا کنده در حاشیه عرصه غرس شده است جهات
چهارگانه زمین مورد تعرفه در طبیعت شماال به راه خا کی شرقا به ملک مجاور غربا به راه خا کی
جنوبا به ملک به نام مالک آقای محمد بیگ وردیلو
د-نظریه کارشناسی :دیمیزار و خارج از بافت بودن و فقدان منابع تامین آب مستقل و وضعیت
حصار پیرامونی عوارض طبیعی و شیب زمین کیفیت و مرغوبیت خا ک-1:پال ک  40فرعی از 139
اصلی به مساحت  4022مترمربع ارزش هر مترمربع  1200000ریال جمعا معادل چهارمیلیارد و
هشتصد و بیست و شش میلیون و چهارصدهزار ()4826400000ریال -2پال ک  51فرعی از 139
اصلی به مساحت  4647/8مترمربع ارزش هر مترمربع  2400000ریال جمعا معادل یازده میلیارد
و یکصد و پنجاه و چهارمیلیون و هفتصد و بیست هزار ( )11154720000ریال -3پال ک  1118فرعی از
 140اصلی به مساحت  1800مترمربع ارزش هر مترمربع  4500000ریال جمعا معادل هشت میلیارد
و یکصدمیلیون  810000000ریال
تاریخ و محل فروش مزایده روز چهارشنبه  1401/3/18ساعت  10صبح الی  11دفتر اجرای احکام
مدنی دادگستری شهرستان طالقان
متقاضیان خرید می بایستی  5روز قبل از روز مزایده از محل مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل
به خرید در وقت تعیین شده در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طالقان حاضر و پس
از برنده شدن ده درصد ثمن ملک مورد مزایده را فی المجلس به صندوق دادگستری پرداخت
نمایند و مابقی ثمن ملک را ظرف مهلت یکماه پرداخت نمایند در صورت انصراف و عدم پرداخت
مابقی ثمن هزینه آ گهی کسر و به حساب صندوق دولت واریز میشود هزینه های نقل و انتقال
به عهده خریدار میباشد.
مالف 8410
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان طالقان
یوسف اسحاقی
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