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گروه اجتماعی -مرضیه صاحبی
برگههای تقویم را ورق میزنیم 16 ،روز پیش در
 26خردادماه ،رئیس دولت با سفر به اصفهان و حضور در
جلسه شورای اداری این استان از لزوم توجه به شفافیت
برای رفع مسئله زایندهرود می گوید 27 .خردادماه ،به
فاصله یک روز پسازاین سفر ،مهدی طغیانی -نماینده
مردماصفهاندر مجلسشورایاسالمی،وضعیتموجود
حوضه آبریز زایندهرود را با عدم شفافیت در حکمرانی آب
پیوند میزند .او در یک گفتوگوی اینستا گرامی ،تأ کید
میکند کهماامروزنمیدانیمچه کسیتاچهمیزانازحوضه
ی کند ،اما کوهها و ارتفاعات
آبریز ،آب برداشت یا مصرف م 
و اراضی شیبدار و درههای سرسبز نشان میدهد ،میزان
برداشت در باالدست وحشتنا ک است و دلیل آنهم نبود
شفافیت و نابودی مدیریت یکپارچه زایندهرود است .اول
آذرماه ،چند روز پس از تجمع مردمی بیسابقه در اصفهان
 ،1400بازهم مهدی طغیانی ،در گفت وگوی اینستا گرامی
با صفحه جدال ،از شفافیت بهعنوان حلقه مفقوده در
ی کند.
حل بحران حوضه آبی زایندهرود ،کارون و دز یاد م 
 23دیماه و این بار علی یوسفی -استاد دانشگاه صنعتی
منتقد نبود شفافیت در برداشتهاست که به
اصفهان،
ِ
عدم حا کمیت قانون ،بیعدالتی و تبعیض منجر شده
ی گوید ،با در نظر گرفتن میزان مصارف باالدست
است و م 
ت از آبهای زیرزمینی در جدول
سد زایندهرود و برداش 
منابع و مصارف ساالنه ،باید شفافیت و کنترل برداشتها
در دستور کار قرار گیرد.
اینهابرشیازاظهاراتیاست کهآشکارمیسازد«،شفافیت»
پایهواساسحکمرانیآباست.امابهراستیاین کلیدواژه
که بر تحقق آن پافشاری میشود ،همان حلقه گمشده در
زایندهروداست؟پرسشی کهماروزهاوهفتههادرجستجوی
پاسخ آن بودیم و بعضی بهرغم آ گاهی و تسلط بر موضوع،
از پاسخ امتناع ورزیدند .بعضی ترجیحشان سکوت بود
اما باالخره این طلسم توسط بعضی دیگر شکسته شد و
گفتنیها را گفتند.
موانع شفافیت چیست؟
«اصالح کمبود منابع آب و یا کاهش مشکالت در فالت
مرکزی ایران ،به تحقق شفافیت و عدالت بستگی دارد و
باید در اولویتبندی مدیریت آب ،برای هر دو حوزه منابع
ومصارف،سرلوحهامور قرار گیرد»،بیانیدقیقاز زباندکتر
«حمیدرضاصفوی»،استادتمامدانشکدهمهندسیعمران
دانشگاهصنعتیاصفهان کهدر گفتوگوبا«رسالت»شرح
میدهد«:ازدههاسالپیشبارگذاریهاییدربخشفالت
مرکزی،بهویژهحوضهآبریززایندهرودصورتپذیرفتهوپس
از سرمای ه گذاری در بخش صنایع بزرگ ملی ،بهتدریج با
جابهجاییحقآبههاو کاهشمنابعآبسطحیوانتقالاز
داخلبهخارجحوضه،بهناچارآبزیرزمینیبهعنوانمنبع
استراتژیکغیرقابلاحیابهشکلبیرویهموردبرداشتقرار
گرفت.مطابقآمارهابالغبردوازدهمیلیاردمترمکعباضافه
برداشتازمخازنآبزیرزمینیاینمنطقهصورت گرفته که
این موضوع باعث پیشروی شوری و کاهش کیفیت منابع
آب و البته در رأس آنها فرونشست زمین بهویژه در مناطق
شهریشدهاست.بیتردیدحاصل کمبودمنابعآباعماز
سطحی و زیرزمینی؛ تعارض منافع و مشکالت اقتصادی،
اجتماعی و محیط زیستی در باالدست و پاییندست
است و تمامی این موارد سبب شده که مدیران بهمنظور
برقراری مصالحه میان انواع مصرف کنندگان ،به سمت
عدم شفافیت حرکت کنند».
بخشعمدهایازحقآبهمحیطزیستیرودخانهزایندهرودو
تاالب گاوخونی کهحدود313میلیونمترمکعباستبهغیر
وا گذاروبخشیازحقآبه کشاورزاندرپاییندسترودخانه
زایندهروددرناحیهشرقاصفهانبهباالدستوا گذارشدهو
اینهاموانعشفافیتاست کهدکتر«صفوی»در صحبتبا
ٔ
درزمینه
«رسالت»توضیحمیدهد«:اینموضوعسببشده
حقوقآب،مشکالتقانونیرقمبخورد.اماآبی کهاز داخل
آ گهی مزایده

شماره 10351

به بیرون حوضه انتقال دادهشده و یا طر حهای انتقالی که
قراراستبارگذاریرابیشتر کندبامخالفتشدیدنمایندگان
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و سازمانهای
مردمنهاد و طرفداران محیطزیست و نیز کشاورزان روبهرو
شدهاست.بنابودآبی کهبهخارجحوضهزایندهرودانتقال
دادهشده ،از بیرون حوضه وارد و فقط زایندهرود در نقش
ی که عمال به انتقالدهنده
حلقه واسط عمل کند ،درحال 
منابع خود به خارج از حوضه تبدیلشده است».
دسترسی آزاد به اطالعات الزم است
«رضوان السادات شریف نیا» ،کارشناس آب و کنشگر
محیطزیست در پاسخ به ما و با تبیین عوامل بازدارنده
شفافیت ،از نخستین گام برای ورود به حل تعارض آب
میگوید .به این معنا که ذینفعان با آ گاهی و شناخت
صحیح از ابعاد مسئله ،موضوع را صرفا از زاویه منافع خود
نبینند« :یکی از جنبههای شناخت مسئله ،اطالعات و
دادههای انداز ه گیری شده و بهدستآمده از نظارت کمی
و کیفی منابع آب است».
اینطور به نظر میرسد که برای عدم انتشار اطالعات
مصارف ،مالحظاتی در میان است اما «شریف نیا» تصور
ی کند دلیلی برای پنهان کردن تخصیصها و مصارف
نم 
وجود داشته باشد و با توجه به حساسیت نوع مصارف
صنعت و پساب آن بر محیطزیست و سالمت جامعه و
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات الزم است
اطالعات کمی و کیفی برداشتها و پسابهای صنعتی،
همچنین دفع پسماندها و مدیریت آالیندههای هوا در
دسترس عموم قرار گیرد.
این موارد بههیچعنوان در ردهبندی اطالعات خصوصی
ی گیرد و تکتک افراد جامعه حقدارند که
و دولتی قرار نم 
مواردیادشدهرامطالبه کنند.قانونانتشار ودسترسیآزاد
بهاطالعات(مصوب1387/11/6مجلسشورایاسالمی)
ی کند که هر فرد ایرانی حق دسترسی
با صراحت بیان م 
آزاد به اطالعات عمومی را دارد و در ادامه همین قانون
اشارهشده ،اطالعاتی که در خصوص بروز و وجود خطرات
سالمتومحیطزیستاستنمیتوانددرطبقهبندیاسرار
دولتی قرار گیرد .حتی برای اجرای این قانون یک سامانه
هم طراحیشده است.
ریشهیابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست
حال اینکه ،نهتنها پیگیری سازمانهای مردمنهاد برای
موظف کردن وزارت نیرو به اجرای قانون بیثمر بوده بلکه
مکاتبات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (متولی
اجرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات ) ،مجلس شورای
اسالمی و قوه قضائیه با وزارت نیرو برای اجرای این قانون
هم بیپاسخمانده و همچنان بخش عمدهای از اطالعات
کمی و کیفی منابع آبی ،مجوز طر حها و تخصیصها در
اطالعات طبقهبندیشده این وزارتخانه محبوس است.
جزئیات مطالبه گری سازمانهای مردمنهاد و نامههای
دستگاههایمختلفبهوزارتنیرودرنامهای کهبهامضای
نزدیکبه200تشکلمحیطزیستیومیراثفرهنگیرسید
برای کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی ( متولی
رسیدگیبهشکایاتازسهقوه)ارسال گردیدهاست.تخطی
از قانون در دستگاه اجرایی و نا کارآمدی نهادهای نظارتی
صرفامختصحوضهزایندهرودنیستو«شریفنیا»تصریح
ی کند« :ا گر دسترسی برای عموم و متخصصان مستقل
م 
فراهم باشد ،امکان فعالسازی مکانیسمهای نظارت
مردمی فراهم میشود .اما در وضعیت فعلی ،شاهد بروز
م گیریهایمقطعینادرستهستیمو
پیامدمنفیتصمی 
چونریشهیابیمسئلهدرفضایغیرشفافممکننیست،
گرهای هم بازنخواهد شد .مسئوالن محلی هم بهخوبی
میدانند کهدرقبالتصمیماتنادرستبااثراتبلندمدت
بازخواستنمیشوندچونمستنداتیدردسترسنیست،
بنابراین مدیریت خود را بر مبنای راضی نگهداشتن موقت
ذینفعان و فرافکنی در بحرانها قرار میدهند».
اینجاست کهنمایندگانمجلسمیتوانند،عالوهبروظایف

آ گهی مزایده مال غیرمنقول (رهنی)
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت سه هزار و هفتصد و سی و سه
مترمربع به شماره پالک شانزده فرعی از  55اصلی واقع در قریه کشکلستان دهستان خرم آباد بخش سه ثبت
تنکابن به نشانی تنکابن-نعمت آباد -خ شهید فرامرز یوسفی-خ شهید عنایت اله منصور کیائی که حدود و
مشخصات آن به شرح ذیل است:شماال به طولهای  17/30و  3/75متر و  15/70متر درب و دیواریست به خیابان
احداثی شرقا به طول  121متر دیواریست به باقیمانده قریه جنوبا به طول  26/50دیواریست به باقیمانده قریه
غربا به طول  124/30متر دیواریست به باقیمانده قریه که ذیل ثبت  26651صفحه  550دفتر  112به نام آقای
نصراله امیری الری دارای سابقه ثبت است .پالک مذکور طبق سند رهنی شماره  476806-86/4/3در رهن
بانک پارسیان قرار گرفته و بستانکار در قبال وصول طلب تقاضای صدور اجرائیه نموده است .پالک مذکور
طبق نظر کارشناس پالک مذکور در حال حاضر به صورت یک قطعه زمین به مساحت فوق بوده و مشتمل بر
سه دستگاه بنای احداثی میباشد و بنای اول مسکونی بوده و دارای زیربنای اول به صورت مسکونی است
و دارای زیربنای تقریبی  160مترمربع بوده مشتمل بر سه خواب هال و پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی
میباشد .از مصالح مصرفی اسکلت سازه ای بتن مسلح دیوار بلوک سیمانی درب و پنجره چوب و آلومینیوم کف
سرامیک و سربندی و پوشش :چوب و فلز و ایرانیت تشکیل میگردد.قدمت تقریبی این بنا بالغ بر  15سال تعیین
میگردد .بنای دوم به مساحت تقریبی  60مترمربع بوده و مشتمل بر سونا خشک جکوزی سرویس بهداشتی
و انباری میباشد این بنا از مصالح مصرفی دیوار بلوک سیمانی و سربندی و پوشش فلز و ایرانیت تشکیل
میگردد .بنای سوم که به صورت سرایداری مورد استفاده قرار می گرفته و دارای زیربنای تقریبی  100مترمربع
میباشد .این ملک از امتیازات آب برق گاز برخوردار بوده و فضای باقیمانده آن نیز عالوه بر محوطه سازی
مناسب یک واحد پارکینگ سرپوشیده با اسکلت فلزی و یک دستگاه آالچیق نیز مشاهده میگردد درخصوص
اجاره مدرکی ارائه نگردیده است و طبق اعالم بانک تا تاریخ  1401/6/4بیمه پارسیان میباشد .پالک مذکور
طبق نظر هیات سه نفره کارشناسان به مبلغ یازده میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و چهارصدهزار تومان
ارزیابی گردید که پالک مذکور در روز سه شنبه مورخه 1401/4/28از ساعت 9الی  12در شعبه اجرای ثبت تنکابن
از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .حق حراج و نیم عشر برعهده
بدهکار پرونده است .بدهیهای آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب اشترا ک و مصرف برعهده برنده مزایده
است.بدهیهایداراییوشهرداریبرعهدهبرندهمزایدهاست.شرکتدر مزایدهمنوطبهپرداختدهدرصد
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت  5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند .مبلغ مذکور
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
مالف 1401/09
تاریخ انتشار1401/4/11 :
هادی مالحسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت به شماره مسلسل 977648
آقای کورش دائمی اول به استناد قیم نامه شماره  0068940000163428مورخ  1400/5/20شعبه  8دادیاری
دادسرایعمومیوانقالبناحیه 25تهرانباارائهاستشهادمحلیمصدقتوسطدفترخانه73چالوستقاضای
صدورسندمالکیتالمثنیششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیبهمساحت379مترمربعپالک1121فرعی
از  2اصلی واقع در قریه آبرنگ بخش یک قشالقی کالرستاق که ذیل ثبت 18059صفحه  157دفتر جلد  100که بنام
خانم حرمت خانم فراغتی به شماره سریال  977648سابقه ثبت داشته است را نموده است که در اثر جابجایی
مفقودشدهاست.لذادر اجرایماده120آییننامهقانونثبتمراتبدر یکنوبتبهتاریخذیلآ گهیمیگردد
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ
انتشار آ گهیاعتراضخودراهمراهاصلسندمالکیتیاسندمعاملهبهادارهثبتمحلارائهورسیددریافتنماید.
چنانچهپساز اتماممدتمقرر اعتراضارائهنگرددویادر صورتاعتراضاصلسندمالکیتیاسندمعاملهارائه
نگردد این اداره مطابق مقرر اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/4/11 :
مالف 10624
علیرضا براری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان چالوس
==========================================================
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یکباب خانه پالک  -1/1535اصلی ثبت و صادر و مع الواسطه
به آقای محمد علی پور منتقل شده است طبق سند رهنی شماره  43/4/7-105961دفترخانه  13در قبال مبلغ
1815500000ریالدر رهنبانک کشاورزیقرار گرفتهوطبقنظر کارشناسرسمیبهمبلغ9900000000ریالارزیابی
شدهوپالکفوقدارای160مترمربعاعیانیو300مترمربعمساحتدر یکطبقهباقدمتحدودا25سالواسکلت
آجریسقفطاقضربینمایداخلی گچونمایبیرونیآستریسیماندارایانشعاباتآبوبرق کهبرابر گزارش
مامور اجرا در تصرف مالک میباشد.پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1401/4/26در اداره ثبت
اسناد و امالک زابل واقع در خیابان فردوسی از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ 9900/000/000
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشدبهعهدهبرندهمزایدهاستونیزدر صورتوجودمازادوجوهپرداختیبابتهزینههایفوقاز محلمازاد
بهبرندهمزایدهمستردخواهدشدونیمعشروحقمزایدهنقداوصولمیگردد.ضمناچنانچهروز مزایدهتعطیل
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/4/11 :
مالف 436
مهدی پهلوانروی و معصومه میری
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل
==========================================================
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یکباب خانه پالک  -1/3547اصلی ثبت و صادر و مع الواسطه
به آقای حسین کول منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 105960دفترخانه  13در قبال مبلغ 3734500000
ریال در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  22500000000ریال ارزیابی شده و
پالکفوقدارای 579مترمربعاعیانیو 363/11مترمربعدر دوطبقهباقدمتحدودا12سالونیماسکلتفلزی
و در هر طبقه  2واحد مجزا نما سفال و طاق ضربی سقف دارای انشعابات آب و برق که برابر گزارش مامور اجرا در
تصرف مالک میباشد.پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1401/4/26در اداره ثبت اسناد و امالک
زابل واقع در خیابان فردوسی از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ  22500000000ریال شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق گاز
اعماز حقانشعابویاحقاشترا کومصرفدر صورتی کهموردمزایدهدارایآنهاباشدونیزبدهیهایمالیاتی
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 نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/4/11 :
مالف 437
مهدی پهلوان روی و معصومه میری
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل
==========================================================

زایندهرود
وشفافیتگمشده!
شفافیت؛ گام اول برای تدوین الگوی توسعه است

قانونگذارینقشنظارتیبرعملکردنهادهایاجراییداشته
باشند.نمایندگانحقدارندبهاطالعاتطبقهبندیشده
دولتیواحتماال بخشیازاطالعاتنظامیهمدسترسیپیدا
کنند«.شریفنیا»معتقداست:ا گرسازمانهایمردمنهادو
گروههایمطالبه گرباهمکاریرسانههابتوانندنمایندگان
مجلسرابهصحنهبیاورند،باسرعتبیشتریچرخههای
معیوب و فسادزا کنترل میشود.
دکتر «حمیدرضا صفوی» نیز بر این عقیده است که هر
اقدامی در جهت بهبود مدیریت آب در حوضه زایندهرود ،
تنها نمیتواند توسط قوه مجریه انجام شود ،قوه مقننه
و قضائیه و گروههای مردمنهاد و حقآبه بران هم اضالع
دیگری از این چندضلعی هستند که باید به حکمرانی آب
در حوضه زایندهرود کمک کنند .اما در این پازل ،نقش
ن گذاری
نمایندگان مجلس بسیار مهم است .بحث قانو 
باهدف عدالت در استفاده از آب ،یا قانون توزیع عادالنه
آب مصوب سال  1361که بر اساس شرایط کنونی کشور،
نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است .موضوع اصالح
ساختارها نیز در مقوله حکمرانی آب مستلزم وضع قوانین
در مجلس شورای اسالمی است و باید مرکز پژوهشها و
کمیسیونهای تخصصی که در این حیطه ایفای نقش
ی کنند ،بسیار فعالتر از گذشته وارد شوند.
م 
ا گر حا کمیت کشوری و محلی (استانهای ذینفع ) عزم
راسخی برای حل مسئله پیدا کند و نهادهای نظارتی بر
اجرای قوانین نظارت کنند و مشارکت عمومی در سطوح
م گیری و اجرا محقق شود ،میتوان
تصمیمسازی ،تصمی 
در جهت حل مسئله آب گام برداشت و آنگاه اعتمادسازی
ن گونه که «شریف نیا» ،کارشناس
ی گیرد .اما هما 
شکل م 
ی که یک نهاد خود را متولی همه امور
ی گوید ،درصورت 
آب م 
بداندوسازوکارپاسخگوییوجبرانخسارتوجودنداشته
باشد« ،هیچ راهکاری» حتی اتصال به منابع آبی اقیانوس
هم نمیتواند از تعارضات اجتماعی کم کند.
ایننقطهنظراترامیتواندرمقابلدیدگاه«یوسففرهادی
بابادی» ،کارشناس منابع آب و فعال محیطزیست ،قرار
دارد ،چرا که مطابق برداشت او ،ریشه تعارضات اجتماعی
و اعتراضات آبی در اصفهان ،شفافیت نیست .تفسیر

آ گهی ابالغ اجرائیه کالسه 140104022675000337/1:بدینوسیله به ساناز زراعتگری بدهکار پرونده
کالسه 140104022675000337/1کهبرابر گزارشادارهپستشناختهنگردیدهایدابالغمیگردد کهبه
موجبپروندهاجرایی کالسه  140100343مبلغ  1867700854ریالبابتمهریهاز اموالمرحوممحمد
زراعتگریبهخانممهینساالریبدهکار میباشید کهبراثرعدمپرداختوجهبستانکار درخواستصدور
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح میباشد لذا
طبق ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آ گهی
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر میگردد
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آ گهی دیگری
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/4/11:
مالف 439
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل
مهدی پهلوانروی و معصومه میری
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای غالم محمد دهبانی احدی از ورثه مرحوم سعید دهبانی به استناد دو برگ استشهاد محلی که به
امضاءشهودو گواهیدفتراسنادرسمیشماره 16سراوانرسیده مدعیاست کهسندمالکیتششدانگ
یکباب منزل به مساحت  440/86مترمربع پال ک  8538فرعی از -2387اصلی واقع در کوچه منشعبه از
خیابانامامخمینیبخش6بلوچستانشهرستانسراوانموردثبتالکترونیک139820222005001334
دفترامال کبنامآقایسعیددهبانیفرزندغالممحمدصادر وتسلیم گردیده کهبهعلتجابجاییاثاث
منزل مفقود گردیده است .درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک
ماده  120آئین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود
را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی
قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود نسبت به صدور سندمالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/4/11:
مالف 118
غالمرضا نورا
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سراوان
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای غالم محمد دهبانی احدی از ورثه مرحوم سعید دهبانی به استناد دو برگ استشهاد محلی که به
امضاءشهودو گواهیدفتراسنادرسمیشماره 16سراوانرسیده مدعیاست کهسندمالکیتششدانگ
یکباب منزل به مساحت  185/79مترمربع پال ک  8471فرعی از -2387اصلی واقع در کوچه منشعبه از
خیابانامامخمینیبخش6بلوچستانشهرستانسراوانموردثبتالکترونیک140120222005000623
دفترامال کبنامآقایسعیددهیانیفرزندغالممحمدصادر وتسلیم گردیده کهبهعلتجابجاییاثاث
منزل مفقود گردیده است .درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک
ماده  120آئین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود
را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی
قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود نسبت به صدور سندمالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/4/11:
مالف 117
غالمرضا نورا
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سراوان
==========================================================
آ گهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین و تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060313053000179مورخه  1400/11/20موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای علی بابائی فرد به ش.ش  304کدملی  2750825441صادره ارومیه فرزند عوض علی
در  2176سهم مشاع از  10821/45سهم ششدانگ به مساحت ششدانگ  10821/45مترمربع به شماره
پال ک  163فرعی از  8اصلی واقع در آذربایجان غربی بخش  14ارومیه و اداره ثبت اسناد و امال ک وفق
مقررات پس از کسر مالکیت جالل مجلل امام زاده اقدام خواهد نمود .فلذا 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 اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/26 :
عیسی عباسی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه  2ارومیه
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمرضا شامانی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفترخانه شماره 2
دامغان رسیده مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ پال ک  2فرعی از  1321اصلی واقع در بخش
یک دامغان به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است.
لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت 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 انتشار1401/4/11:
مهدی جدیدی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایمجیدقاسمیمقدمباتسلیمدوبرگاستشهادیهمحلیمصدقمدعیاستسندمالکیت0/75دانگ
مشاعاز ششدانگپال ک161فرعیاز 42اصلیواقعدر بخش5ارومیهباذیلثبت139820313001018709
بنام مجید قاسمی مقدم ثبت صادر و تسلیم گردیده ارومیه و سند مفقود گردیده لذا مراتب برابر تبصره
یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا هرکس مدعی مالکیت و یا وجود سند
مالکیت مذکور در نزد خود میباشد ازتاریخ آخرین نوبت این آ گهی به مدت  10روز اعتراض کتبی خود
را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض
برابر مقررات پس از تقاضا سند المثنی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/4/11:
علی عبدل زاد اوصالو
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک ارومیه
==========================================================

باریک بینانه این کارشناس منابع آب در گفتوگو با ما،
آن است که «ا گر منظور از شفافیت ،دسترسی به اطالعات
فنیورسمیاست،در سطحتشکیالتی،جنبش کشاورزی
به بسیاری از اطالعات محرمانه دسترسی دارد .بهعنوان
نمونه بعد از ابالغ مصوبات جلسه شورای امنیت کشور در
رابطه با زایندهرود 15 ،مهرماه  1398جمعی از کشاورزان
اصفهانبهصورتسازمانیافتهبهآبگیرپروژهبن–بروجن
حمله میکنند و حتی اتومبیل پیمانکار این پروژه را به
ی کنند .آیا این اقدامات
آتش کشیده و آبگیر آن را تخریب م 
مخرب بعد از مصوبه شورای امنیت کشور که بر حفظ
امنیت پروژه تأ کید می کنند ،بدون اطالع کشاورزان از
مصوبه بوده است؟»
اظهارات «یوسف فرهادی» بیانگر آن است که حتی
اعتراضات آبی اصفهان با آنچه در دیگر نقاط کشور رخ
میدهد از یک سنخ نیست« :در بسیاری از نقاط کشور
معترضین بیسازماناند و بعضا دارای کمترین امکان
دسترسیبهاطالعاترسمیهستند،بهاینمعنا کهجامعه
متوجه اجحاف است اما مکانیسمی که این اجحاف بر او
تحمیل میشود برای او ناشناخته است؛ اما در اصفهان با
یک جریان منسجم تشکیالتی روبهرو هستیم که بخش
مهمیازجریانتصمیمسازدردرونقدرتاست.دسترسی
مردموجامعه کشاورزیبهاطالعاترسمیدراستانهایی
غیر از اصفهان با افشا گری به دست میآید اما در اصفهان
نمایندگانجامعه کشاورزیبهاطالعاتبسیاریدسترسی
دارد .در همسایگی اصفهان یعنی چهارمحال و بختیاری،
کشاورزاندر کوهرنگ کمتراطالعیدررابطهبامنابعومصارف
حوضهدارندواطالعات،عموماازطریقافشا گریدرفضای
مجازیبهدستمیآید.مثالمیزنمدر موضوعانتقالآب
خلیجفارسبهاستانچهارمحالوبختیاری ،کمتر کسیاز
اینمطالعاتویااخبارمطلعاستامادراصفهانتشکیالت
کشاورزی به اسم و آدرس ،میزان برداشت بخشهای
ف کننده آب را میشناسد و بعضا در صورت
مختلف مصر 
ی کند».
اضافه برداشت مطالب ه گری م 
با این وصف ،اعتراضات آبی اصفهان چه دلیلی دارد؟
مسئله از دید «فرهادی» ،بازنمایی غیرواقعی و عامدانه

از وضعیت برای منافع بیشتر است و «وظیفه جنبش
محیط زیستی در جریاناتی که بازنمایی غلط از واقعیت،
ی کند ،این است که با نقد رادیکال
حقیقت را مخدوش م 
به ریشه بپردازد .بسیاری بیرغبت نیستند که مسئله آب
را به تضاد بین اقوام و یا استانها تقلیل دهند .یک کنشگر
محیط زیستی باید با افشا کردن این بازنمایی دروغین،
شیوه حکمرانی آب در کشور را مورد نقد قرار داده و الگوی
توسعه حا کم بر کشور را تبیین کند .در این شرایط است که
کشاورزمتوجهمیشودبرایحلبحرانآبنهدخیلبستن
بهپروژههایانتقالیتوسطوزارتنیروونهمطالبهخسارت
نکاشت از جهاد ،بلکه نقد ساختار حکمرانی آب و اقتصاد
سیاسیونقدنگاهدولتمردانبهتوسعهپاسخگوینیازامروز
اوست.فراموشنکنیمباعمومیشدنبحثفرونشست که
به کمک بیبیسی فارسی کلید خورد؛ از سوی رسانهها و
مدیرانایناستانعلتفرونشستنهبرداشتهایغیرمجاز
ازمنابعآبزیرزمینیازطریقهزارانچاهمجازوغیرمجازدر
اطراف زایندهرود که تأخیر در اجرای پروژههای انتقال آب
کارونودز معرفیشد.البتهدر اصفهانجریانهایمترقی
نیز وجود دارد اما منظورم در اینجا جریانهای تشکیالتی
است که پول ،رسانه و صدادارند .این جریانات قبل از آنکه
معترض باشند پیمانکاران اعتراض هستند».
باآنکه«،یوسففرهادی»،پیوندیمیاناعتراضاتباعدم
شفافیت قائل نیست ،اما «رضوان السادات شریف نیا»،
کارشناس آب و کنشگر محیطزیست ،از پیامدهای عدم
شفافیت و عدم رعایت قانون دسترسی آزاد به اطالعات
ی گوید که موجب
(کمی و کیفی ،مطالعات و مجوزها ) م 
شده تخلفات گسترده در تخصیص ،شکل قانونی به خود
بگیرد ،برداشتهای غیرمجاز هم وضعیت را وخیمتر کرده
است.بایستیبهطور شفافوضعیتمنابعبرایذینفعان
مشخصشده و از مصارف تمامی بخشها ،با مشارکت
م گیری ،کاسته شود .این تصور
نمایندگان آنها در تصمی 
که بخشی از آب بران بر بخش دیگری محقتر هستند و یا
میتواناز یکتاریخیبهبعدتمامیتخصیصهارالغو،یابا
انتقالآبازمنبعدیگریمسئلهرابهتعویقانداختراهگشا
نیست.باز شدناین کالفدرهمپیچیدهباابزار شفافیتو

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
برابررایشماره1401/2/27-140160327009000234هیاتاول/دومموضوعقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبتملکخرمدرهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمدمحمدیفرزندایوب
بهش.ش923صادرهاز ابهردر ششدانگیکبابساختمانبهمساحت100/85مترمربعاز
پال ک  759فرعی از  38اصلی واقع در بخش  3خرمدره خریداری از مالک رسمی (پرویز
و عفت کالنتری) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله15روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضی
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
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/26 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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
برابررایشماره 1401/2/25-1401603270012000381کالسه1400114427002000487هیات
اول/دومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکابهرتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعلی
نوروزی فرزند عظیم به ش.ش  7005صادره از ابهر در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  32/39مترمربع از پال ک  1985فرعی از  122اصلی واقع در ابهر بخش  3زنجان
(ابهر شناط خیابان بهشتی کوچه دست بس)خریداری از مالک رسمی (خود متقاضی
و مهدی نوروزی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله15روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضی
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
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/26 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت ابهر
==========================================================
آ گهی ماده  3قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آستانه اشرفیه
نظر به اینکه در اجرای ماده  3و غیره قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد
و مدارک عادی و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالکیت نمودهاند و پرونده مورد
نظر در هیات موضوع قانون مذکور مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند
مالکیت گردیده است .لذا به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع عموم آ گهی میگردد.
ردیف:1برابررایبهشماره140160318006001059هیاتیکقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه
اشرفیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی (حسین پورحلم گوهری) فرزند علی ا کبر
به ش.ش  11به کدملی  2739469098صادره از آستانه اشرفیه به صورت ششدانگ
یکباب خانه و محوطه به مساحت 200/28مترمربع به شماره پال ک  17747فرعی از 91
اصلی قسمتی از پال ک  6فرعی از اصلی بخش  14گیالن واقع در آستانه اشرفیه-میدان
سیدجالل الدین اشرف خریداری از مالک بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی
محرز گردیده است.
لذاهرکساعماز مجاورینوصاحبانحقوقومالکینمشاعنسبتبهاصلوحدودمفروزی
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2
ماهاعتراضخودرابهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.متعرضبایدظرف
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا متعرض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند
اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/25:
مالف 271
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آستانه اشرفیه
رامین باقری مطلق
==========================================================
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  1400/11/16-1790هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت امین آزاد فرزند نادعلی به ش.ش 5
صادرهاز بهار در ششدانگیکقطعهزمینمزروعیآبیبهمساحت43335/24مترمربع
پال ک  68فرعی از  221اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک بهار اراضی جمشیدآباد
خریداریمعالواسطهاز مالکرسمیآقایحمزهعلیامینآزادمحرز گردیدهاست.لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود و در صورتی که
اشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز 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 قضائی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
		
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11 :
مالف 54
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/26 :
جالل حدادی-رئیس ثبت اسناد و امال ک
==========================================================

مشارکت ذینفعان در همه سطوح امکانپذیر است.
نبود شفافیت ،به اختالف یا نزاع بین استانی نیز دامن زده؛
اختالفاتی که شاید مانع شناسایی دقیق دالیل خشکی
ی که عزم جدی برای حل
زایندهرود شده است و تا هنگام 
ریشهای مسئله وجود نداشته باشد؛ پس از معترض شدن
بخشی از جامعه ،صرفا برای برطرف کردن نیازهای همان
بخش دستورات عاجلی داده میشود و بهاینترتیب،
اعتراضاتاز بخشیبهبخشدیگریمنتقلمیشودوهمه
ذینفعانمدعیخواهندبود کهدرحقآنهابیعدالتیشده
است .این حس بیعدالتی منجر میشود که هر بخشی هر
آنچه بتواند از حوضه برداشت کند و بهنوعی تراژدی منابع
مشترک شکل بگیرد .اما «رضوان السادات شریف نیا»،
ی گوید« :ا گر بتوان
کارشناس آب و کنشگر محیطزیست م 
برای همه ذینفعان ارزشها و منافع مشترکی تعریف کرد،
م گیریبرایآنسهیمباشند،میتوان
ی کهدرتصمی 
بهنحو 
بهآیندهامیدوار بود.درگذشتههموزارتنیروتالشدر حل
مناقشاتداشتهامااینوزارتخانهوزیرمجموعههایآنبرای
ل گیری آن سهیم
تسهیلگری چنین مناقشاتی که در شک 
ی که نهایتا
بودند ،توانمند و قابلاعتماد نبودند .بهطور 
ساختارهای جدید ایجادشده برای مشارکت ،کارآمدی
چندانی در حل مناقشات نداشت .گروههای متخصصی
برای تسهیلگری این تنازعات باید وارد عمل شوند که
وابستگی مالی و سازمانی به وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی و
صنعت نداشته باشند».
منابع روی کاغذ هم کمتر از مصارف است
درکنارتسهیلگریبایستیظرفیتهایشفافیت،پاسخگویی،
نظارت ،مجازات و جبران خسارت در بخشهای مختلف
باالتر برود و از همه مهمتر ،رفع ابهام در مورد میزان منابع
ی کند.
و مصارف است که به حکمرانی صحیح آب کمک م 
برپایهاظهارات«مهدیطغیانی»،نمایندهمجلسقراربود
در دوره ریاست جمهوری خاتمی ،آب از کوهرنگ سه به
زایندهرود منتقل شود و ازآنجا به یزد برود ،اما اینکه چقدر
از اینآببرایشرباستوچقدرشبرایصنعتمیرود،
مشخص نیست.
ا گرچه دکتر «حمیدرضا صفوی» ،استاد تمام دانشکده

آ گهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آ گهی قبلی و مطابق ماده  14قانون ثبت تحدید حدود ملک آقای سیدسجاد
موسوی دولت آبادی فرزند میرحسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر
بنای احداثی به مساحت  272/38مترمربع دارای پال ک  533فرعی از  376اصلی
واقع در قریه جمشیدآباد بخش  2ثبت عباس آباد راس ساعت  9صبح مورخ 1401/5/2
تحدید حدود به عمل خواهد آمد .لذا مراتب به متقاضیان و کلیه مجاورین و صاحبان
حقوق ارتفاقی اعالم و اخطار میشود که در وقت مقرر در عملیات تحدیدی شرکت
نمایند بدیهی است در صورت عدم حضور هر یک از متقاضیان یا نماینده قانونی آنها
مورد تقاضا طبق ماده  15قانون ثبت و تبصره ذیل آن تحدید خواهد شد .ضمنا دارندگان
حق اعتراض میتوانند وفق ماده  20قانون ثبت و ماده  74و  86آئین نامه اصالحی آن
ظرف مهلت  30روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این
اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به مرجع ذیصالح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه
نمایند .در غیر این صورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی گواهی عدم
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه را ارائه نمایند .این اداره وفق مقررات نسبت به
ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/4/11:
مالف 1401/7152
ابراهیم حسین زاده
سرپرست ثبت اسناد و امال ک شهرستان عباس آباد
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایمحمدرحیممندوزهیبهشمارهملی5979422056باستناددوبرگاستشهادمحلی
که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  -36ایرانشهر رسیده مدعی است
که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل دارای پال ک  230فرعی از  -394اصلی واقع در
بخش 5بلوچستانشهرایرانشهربهشمارهچاپی 607030ذیلثبت 11150صفحه 416دفتر
 57بنام آقای محمدرحیم مندوزهی صادر و تسلیم گردیده که به علت اسباب کشی منزل
مفقود گردیده و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب به استناد
تبصره یک ماده  120آیین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر
این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه شود نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 47/1401
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
==========================================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه شهرستان ساری منطقه یک
برابر رای شماره  140160310001000299مورخه  1401/3/10که در هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
منطقه یک ساری تصرفات مالکانه خانم سلیمه سلطان تویه فرزند محمدتقی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت  157مترمربع قسمتی از پال ک
 3428اصلی واقع در قریه شریف آباد بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی
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 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 .کالسه پرونده 1400/831
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/25 :
مالف 1343969
سیدکاظم موسوی بشلی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک شهرستان ساری
==========================================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی نوشهر
نظربهدستور مواد1و3قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مصوب  1390/9/20امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد.
امال ک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پال ک  31اصلی بخش  2ییالقی
 427فرعی آقای سیدمحسن موسوی کندوان فرزند میرحسن نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی (کاربری باغ) به مساحت  243/76مترمربع خریداری بدون
واسطه/با واسطه از فرزاد متاجی نیم وری
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
روزنامهمحلی/کثیراالنتشار در شهرهامنتشرودر روستاهاعالوهبرانتشار آ گهیرایهیات
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 درمحل تا دو ماه اعتراض خود
را به دادگاه 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
گواهیتقدیمدادخواستبهادارهثبتمحلتحویلدهد کهدر اینصورتاقداماتثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگرددیامعترض گواهیتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلارائهنکندادارهثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .بدیهی است برابرماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی
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
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود
واحد ثبتی آ گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/25:
مالف 1342440
صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نوشهر
==========================================================

ی گوید«:تابلوی
مهندسیعمراندانشگاهصنعتیاصفهانم 
منابعومصارفدرحوضهموجوداستوساالنهبهروزرسانی
ی کند :مسئله بر سر آن است که منابع
میشود ،اما تأ کید م 
حتی روی کاغذ هم نزدیک به  300میلیون مترمکعب کمتر
از مصارف است ،بهاینعلت که قرار بود آبهای انتقالی
مثل تونل سوم کوهرنگ هم وارد شود و چون وارد نشده و
سدتونلسومهنوز پساز گذشتدودههبهاتمامنرسیده
بنابراینازظرفیتومیزانحجمموردبرنامهریزیدرتونل3
استفاده نمیشود و این خطایی است که در تابلو منابع و
مصارف وجود دارد .از سویی در مورد میزان اجازه برداشت
از منابع آب زیرزمینی ،به علت کاهش شدید این منابع،
ن کنندهآبموجود
دیگرآنپتانسیلبهعنوانیکمنبعتأمی 
نیست و با مشکالتی که طی چند سال گذشته در رابطه با
تبعات برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی به وجود آمده
کهدر رأسآنفرونشستزمیناست،آنچهدر قالبجدولی
تحت عنوان منابع و مصارف ارائه میشود ،قابلاستفاده
تفاوت منابع و مصارف هرسال تکرار
نیست و منفی بودن ِ
و بهصورت تجمعی به امروز رسیده است».
دکتر «صفوی» رعایت اصول اولیه در حوزه حکمرانی آب و
اولویتبندی مصارف و مدیریت شفاف همراه با عدالت را
ضروری میخواند و با نگاهی به آمار آورد طبیعی و انتقالی
به حوضه زایندهرود توسط تونلهای اول و دوم کوهرنگ
ی گوید«:در اینبخشهانیزاعدادوارقام
وچشمهلنگانم 
دقیقی موجود نیست .بهویژه آنکه ،از آبهای انتقالی ،در
بین راه بهصورت غیرمجاز برداشت میشود و مسئله مهم
آن است که بیالن بندی و یا بودجهبندی منابع آب را به
دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیمبندی کردهایم و این
یک اشتباه بزرگ است و در اغلب حوضههای آبریز کشور
این اشکال وجود دارد .حالآنکه بیالن بندی باید تلفیقی
باشد،یعنیهمزمانآبسطحیوزیرزمینیرادر معادالت
در نظربگیریم،چرا کهبایکدیگراندرکنشدارند.ا گربادقت
کافی،متوجهاینمسئلهنباشیم،مرتکباشتباهشدهوفکر
ن گونه
ی کهای 
ی کنیمآبزیادیدر دسترساست،درحال 
م 
نیست .بخشی از آب سطحی در طول مسیر به رودخانهها
و آبهای زیرزمینی وارد و آنها را تغذیه می کند .وقتی
رودخانهها را بهصورت فصلی داشته باشیم و دبی آنها
کاهشپیدا کند،طبیعتاتغذیهآبهایزیرزمینی کمترشده
و در بیالن بندی با مشکل مواجه خواهیم شد».
بر این اساس بهغیراز شفافیت در مصارف و میزان برداشت
از منابعآبزیرزمینی،بایدبرداشتاز منابعآبسطحینیز
مشخصشدهوبررویبیالنبندیومنابعآبدرارائهاعداد
و ارقام بهاندازه کافی دقت و شفافیت وجود داشته باشد.
مسئله«درحوضهزایندهرودفقطآبی کهدررودخانهجریان
دارد نیست .منابع و مصارف مشتمل بر آبهای سطحی و
زیرزمینی بر هم اثر دارند ».عبارتی که «شریف نیا» با اشاره
به آن ،به نکته دیگری گریز میزند« :در زمان برنامهریزی
برایطر حهایانتقالآببسیاریازمسائلازجمله کاهش
آوردرودخانه،توسعهدر باالدست،اثرمضاعفانتقالآببر
تقاضادر پاییندستوپیچیدگیهایفنیدر مدتاجرای
طرح دیده نشده است .بنابراین وزارت نیرو از عهده تأمین
ی که وزارت نیرو
تعهداتی که ایجادشده برنمیآید .درصورت 
بهعنوانتنهانهادمتولیتخصیص،اطالعاتنزدیکبهواقع
را از منابع و مصارف و تخصیصهایی که در سالهای اخیر
تعیینشده منتشر کند ،باید آماده پاسخگویی باشد که به
نظرمیرسدتمایلیندارددرچنینموقعیتیقرار گیرد.البته
بخشی از مصارف ،شامل برداشتهای غیرمجاز بهویژه از
آبهای زیرزمینی غیرقابلشناسایی است ».به هرشکل
ضرورت دسترسی به اطالعات برای عموم و ایجاد سازوکار
نظارت مردمی در اینجا مشخص میشود .در حال حاضر
جوامع محلی درگیر ،صرفا با مشاهده بخشی از ماجرا نظیر
بررسی جریان در مقاطع مختلف رودخانه سعی در پیدا
کردن جواب معما دارند که مشخص است این شیوه جز
افزایش تنش اجتماعی حاصلی ندارد.

آ گهی تحدید حدود عمومی
آ گهی تحدید حدود عمومی امالک مربوط به حوزه ثبتی شهرستان راسک واقع دربخش ده بلوچستان قطعه یک آشار و
بخش چهارده بلوچستان قطعات  1و  2سرباز دراجرای ماده  14قانون ثبت بشرح ذیل آ گهی میگردد:
پالک 1237فرعی از  -1اصلی آقای عبداهلل کریم زائی فرزند خیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 1616/81مترمربع واقع در بخش  10بلوچستان قطعه یک آشار شهر آشار
پالک 1238فرعی از  -1اصلی خانم عایشه اسکانی فرزندغالم محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 1616/81مترمربع واقع در بخش  10بلوچستان قطعه یک آشار شهر آشار
()1401/5/8
پالک  366فرعی از  -1اصلی آقای عدنان مزارزئی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 341/96
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای گوازدر
پالک  367فرعی از -1اصلی آقای عدنان مزارزئی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 278/61
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای گوازدر
پالک123فرعیاز -18اصلیآقایمحمدمزارزئیفرزندعثمانششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت54722/39
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای ترند خوشاب راه سری
()1401/5/9
پالک  394فرعی از  -20اصلی آقای محمدیعقوب اربابی فرزند نصیر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  663/12مترمربع
واقع دربخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای کدان
پالک 124فرعیاز -22اصلیخانمحمیدهمحمدزادهفرزندحسنششدانگیکبابخانهبهمساحت 364/63مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای هونک
پالک  125فرعی از  -22اصلی آقای شوکت علی محمدزاده فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 488/57
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای هونک
پالک  125فرعی از  -22اصلی آقای شوکت علی محمدزاده فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 525/86
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای هونک
پالک 127فرعی از-22اصلی آقای حسن محمدزاده فرزندآلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت  1955/52مترمربع واقع
دربخش 14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای هونک
()1401/5/10
پالک215فرعیاز -79اصلیآقایرحیمدادمالزئیفرزندحسینششدانگیکقطعهباغبهمساحت1845/94مترمربع
واقع دربخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای انزاء
پالک215فرعیاز -79اصلیآقایرحیمدادمالزئیفرزندحسینششدانگیکقطعهزمینبهمساحت1002/39مترمربع
واقع دربخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز روستای انزاء
پالک 1فرعی از  -173اصلی آقای ولید محتشمی فرزند محمدمراد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 20077/23
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز زراعت آدیپان
()1401/5/11
پالک  1931فرعی از  -31اصلی آقای محمدبهروزی فرزند بلوچ ششدانگ یکباب خانه به مساحت  250/52مترمربع واقع
دربخش  14بلوچستان قطعه دو سرباز شهر راسک کوچه منشعبه از خیابان شهید بهشتی
پالک  2712فرعی از  -42اصلی خانم مهری ملک زرنما فرزند عزیز ششدانگ یکباب خانه به مساحت  321/56مترمربع
واقع دربخش  14بلوچستان قطعه دو سرباز شهر پیشین خیابان قدس
پالک255فرعیاز -74اصلیآقایادهمنباتزئیفرزندمحمدحسنششدانگیکبابخانهبهمساحت210/71مترمربع
واقع دربخش -14بلوچستان قطعه دو سرباز روستای جنگل
پالک256فرعیاز -74اصلیآقایعبدالمالکنباتزئیفرزندمحمدحسنششدانگیکبابخانهبهمساحت384/92
مترمربع واقع دربخش  14بلوچستان قطعه دو سرباز روستای جنگل
()1401/5/12
پالک  1فرعی از -571اصلی آقای عبدالغنی شه بخش فرزند سکندر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  948/91مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دو سربازروستای زرکستگ
پالک2فرعیاز -571اصلیآقاینظامالدینشهبخشفرزندسکندر ششدانگیکبابخانهبهمساحت717/14مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دو سرباز روستای زردبن کستگ
پالک  3فرعی از -571اصلی آقای عبدالغفور شه بخش فرزندسکندرششدانگ یکباب خانه به مساحت  587مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
پالک 4فرعی از  -571اصلی آقای رضا شه بخش فرزندسکندرششدانگ یکباب خانه به مساحت 1191/25مترمربع واقع
در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
پالک 5فرعی از -571اصلی آقای اسماعیل شه بخش فرزندسکندرششدانگ یکباب خانه به مساحت  759/43مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
پالک  6فرعی از  -571اصلی آقای مجیب شه بخش فرزند عبدالغفور ششدانگ یکباب خانه به مساحت  318/55مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
پالک  7فرعی از -571اصلی آقای انور شه بخش فرزندسکندر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  947/67مترمربع واقع
در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
پالک  8فرعی از  -571اصلی آقای محمدرفیع کریمی صالح فرزند جیهند ششدانگ یکباب خانه به مساحت 637/47
مترمربع واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
پالک  9فرعی از  -571اصلی آقای ناظم شه بخش فرزندسکندر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  1367/83مترمربع
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه دوسرباز روستای زردبن کستگ
()1401/5/13
تحدید حدود امالک فوق در وقت اداری موعد مقرر در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد و مطابق ماده  14قانون ثبت
به مالکین و صاحبان امالک مجاور پالکهای فوقالذکر اعالم میگردد تا در وقت اداری روز مقرر مندرج دراین آ گهی در
محل حضور بهم رسانند و چنانچه صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند
تحدید حدود امالک فوق مطابق ماده  15قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین به عمل خواهد آمد و چنانچه مطابق
ماده  20قانون ثبت و مواد  74و -86آئین نامه ثبت هر یک از مجاورین یا صاحبان حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشند
باید اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تقدیم و رسید دریافت نمایند و ظرف مدت  30روز از تاریخ تسلیم اعتراض به
ادارهثبتاسنادوامالکدادخواستخودرابهمرجعذیصالحقضاییمحلتقدیمو گواهیمربوطهرااخذوبهادارهثبت
اسناد و امالک راسک ارائه نمایند واال حق او ساقط و عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه خواهد یافت.
مالف 283
تاریخ انتشار1401/4/11 :
شناسه آ گهی 1337555
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان راسک
==========================================================
آ گهی وجود سند نزد احدی از وراث
فقدان سند مالکیت
برابر درخواست شماره  140121710018001804مورخ  1401/1/31آقای محمدرضا کالنتری دارانی به موجب وکالتنامه به
شماره  72259مورخ  1401/5/10دفترخانه  324تهران و وکالتنامه شماره  25805مورخ  1400/12/15دفترخانه  1000تهران و
وکالتنامهشماره 15563مورخ 1400/12/17دفترخانهرسمی 981تهراناز طرفوراثمالکمحمدمحمدشمیرانیباارائه
گواهی حصروراثت و سایر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت حصه موروثی خود را نمودند و عنوان دارند اصل
سند مالکیت به شماره چاپی  763527مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  420مترمربع تحت پالک 659
فرعی از  312اصلی واقع در مرتع خوشامیان بخش  2شهرستان عباس آباد که در ذیل ثبت  6342صفحه  127دفترجلد 33
بنام آقای محمد محمد شمیرانی سابقه اثر داشته و نزد احد وراث به نام خانم ژاله محمد شمیرانی قرار داشته و از ارائه
آن خودداری مینماید و با ارسال اخطاریه به آدرس ابرازی از سوی دیگر وراث اخطار به ابالغ قانونی گردید .لذا به
استناد تبصره  3ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آ گهی میگردد و از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت
 10روز چنانچه دارنده سندمالکیت بدون مجوز قانونی سند را تسلیم ننماید نسبت به صدور سند المثنی اقدام و سپس
نسبت به سهم وراث سند مالکیت صادر خواهد شد.
مالف 1401/7155
تاریخ انتشار1401/4/11 :
ابراهیم حسین زاده
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد
==========================================================

