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شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی 
خســارت های میلیــاردی بــر صنعت طیــور وارد کرد و 
مرغــداران گالیه منــد از ورود واکســن بعــد از آلودگی 
مرغداری ها هســتند.به گزارش ایرنا، فعاالن عرصه صنعت 
طیور و مرغــداران آن را به مانند ســیلی خانمان برانداز 
توصیف می کنند که همه ســرمایه ۲۰-۳۰ ســاله آنان را 
نابود کرده است.آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بعد از شیوع 
در خراســان جنوبی ســواالت زیــادی را در اذهان مطرح 
کرده اســت، اینکه چرا به منظور پیشگیری زودتر واکسن 
آنفلوآنزای پرندگان وارد خراسان جنوبی نشد و آیا درست 
است که یک واحد طیور شــیوع این ویروس را دیر اعالم 
کرده است.خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
بیرجند گفت: در هفته های گذشته بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان واحد های مرغ تخم گــذار، بوقلمون و حتی 
واحد های مرغ گوشتی خراسان جنوبی را درگیر کرده است 
و آمار باالیی از تلفات داشــته ایم. خیریه رئیس کمیسیون 
کشــاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اگر شیوع 
ویروس از کنترل خارج شود، پخش آن در سایر واحد های 
طیور نیز صورت می گیرد، ادامــه داد: بیماری  آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان بیشتر از طریق پرندگان وحشی مهاجر 
به استان ما منتقل می شود.او افزود: وقتی که در زمستان 
هوا سرد می شــود، پرندگان وحشــی به مناطق گرمسیر 
مهاجرت کرده و در طول مسیر در تاالب ها برای استراحت 
فرود می آیند و در این فاصله ممکن است ویروس آنفوالنزا 
را منتشــر کنند.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
بیرجند با بیان اینکه در ســال های قبل این استدالل که 
خراســان جنوبی جزو استان های پاک اســت و علی رغم 
درخواست دامپزشکی اســتان واکسن آنفوآنزای پرندگان 
به اســتان اختصاص پیدا نکرد، بیان کرد: اما مســئله این 
است که اگر واکسن به اندازه کافی در کشور موجود بوده، 
چرا به خراســان جنوبی ســهمیه ای اختصاص ندادند.او با 
اشــاره به اینکه کانون های آلوده در اسرع وقت باید تلفات 
غیرمتعارف خــود را اعالم می کردند تا کانون های آلودگی 
کنترل می شد، گفت:اما مسائلی مطرح است که کانون های 
آلودگی، چون آشــنایی با این بیماری نداشته اند چند روز 
دیرتــر به دامپزشــکی تلفات غیر متعارف خــود را اعالم 
کرده اند و این مسئله باعث گســترش آلودگی در منطقه 

شده است.
خیریه رئیس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانی 
بیرجند، بیان کرد: با توجه به شیوع این ویروس مشکلی که 
ممکن است به وجود آید کمبود مرغ و تخم مرغ در استان 
است که به سایر نقاط کشور نیز منتقل خواهد شد.خیریه 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: 
پیش بینــی می شــود که شــیوع آنفلوآنزای  فــوق حاد 
پرندگان حــدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان خســارت و 
آســیب اقتصادی وارد کند.او افزود: با توجه به مشــکالت 
اقتصادی پیش آمده برای واحد های زنجیره صنعت طیور 
از بانک ها درخواست اســتمهال وام های این واحد ها برای 
مدت یک ســال را داریم.خیریه با اشاره به آسیب هایی که 
شــیوع کرونا بر واحد های مرغ مــادر و کل صنعت طیور 
وارد کرد، اظهار کرد: در این زمینه در ســتاد تنظیم بازار 
موضوع پرداخت خسارت مطرح شد، ولی تاکنون خسارتی 
به واحد ها پرداخت نشده اســت.خیریه گفت: انتظار ما از 

همه بانک های دولتی در شرایط شــیوع  آنفلوآنزای فوق 
حاد پرنــدگان همکاری و هماهنگی با واحد های آســیب 

دیده و درخواست پیگیری یک خط اعتباری ویژه است.
پور شمسیان مدیرعامل یکی از واحد های مرغ تخم گذار 
خراسان جنوبی بیان کرد: سرمایه ۳۰-۴۰ ساله ما با شیوع 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یک شــبه بر باد رفت و حال 
نوبت دولتمردان است که چگونه می خواهند این مشکل را 
رفع کننــد.او افزود: ویروس  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در سال ۹۶ در ۱۳ استان کشور نمایان و ۲۶ میلیون قطعه 
مرغ معدوم شــد.پور شمسیان تصریح کرد: دامپزشکی در 
آذرماه اطــالع داده بود که  آنفلوآنزای  فوق حاد پرندگان 
وارد استان شده است، ولی اطالعی ندادند که در برابر این 

ویروس باید چه کنیم.
او گفت: اینکه در ســال های گذشته خراسان جنوبی به 
لحاظ ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاک بوده است 
دلیل موجهی برای عدم ورود واکســن به اســتان نیست 
چرا که واکسیناســیون اقدامی در جهت پیشگیری است. 
پورشمسیان بیان کرد: وقتی در سال ۹۶ ویروس آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در کشــور مشاهده شــده است چرا از 

همان زمان به خراسان جنوبی واکسن نداده اند.
پور شمسیان مدیرعامل یکی از واحد های مرغ تخم گذار 
خراسان جنوبی گفت: بعد از اینکه برخی از طیور ما آلوده 
به این ویروس شدند، دامپزشکی ظرف ۲۴ ساعت واکسن 
را تأمیــن کرد کــه در حقیقت فایده چندانی نداشــته و 
مصداق نوشــداروی بعد از مرگ ســهراب بود.او همچنین 
از عدم امکان انجام آزمایش psr در مورد آنفلوآنزای فوق 
حــاد پرندگان در بیرجند گالیــه کرد.فروزانفر مدیرعامل 
یکی دیگر از شــرکت های فعال در حوزه صنعت طیور در 
خراسان جنوبی نیز با اشــاره به آسیب های شیوع ویروس 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: در شــرایط فعلی تنها 
بایــد به راهکار های جبران خســارت و موضــوع بیکاری 
نیرو های فعال در واحد های صنعت طیور، باشــیم.او افزود: 
پیشــنهاد من این اســت که راه جبران خسارت از طریق 
صندوق بیمه بخش کشــاورزی نباشــد چرا که زمان بر و 

طوالنی مدت خواهد بود.بذرکاران مدیرعامل واحد تولیدی 
تولید شــانه تخم مرغ در بیرجنــد اظهار کرد: همان طور 
که بســیاری از واحد های صنعت طیور از شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان آسیب دیده اند، ما نیز خسارت دیده ایم.

او افزود: ما قباًل به برخی از اســتان های کشور شانه تخم 
مرغ می فرســتادیم، ولی در حال حاضر به واسطه رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی نمی توانیم این اقدام را انجام 
دهیم و در داخل استان نیز خریداران بسیار کاهش یافته 
است.قاسمی نماینده بانک کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
برای جبران خسارت واحد های آسیب دیده جهت اعطای 
تســهیالت از محل منابع داخلی بر اســاس ظرفیت طرح 
و منابع در خدمــت تولیدکنندگان و فعاالن صنعت طیور 
هســتیم.او با اشاره به اینکه آســیب های وارده به فعاالن 
صنعت طیور بیش از یک ســیل در اســتان بوده اســت، 
بیان کرد: از این جهت پیگیری یک خط اعتباری ویژه برای 
واحد های تولیدی آسیب دیده از سوی استانداری ضروری 
به نظر می رسد.قاســمی ادامه داد: تمدید پرداخت اقساط 

وام ها نیز طبق روال قبلی انجام خواهد شد.
 بخشی معاون بیمه ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه بیمه محصوالت کشاورزی در ایران بیمه 
هزینه تولید و نه بیمه ارزش محصول اســت، اظهار کرد: 
در مورد طیور، بیمه از مبدأ تولید اجباری اســت در مورد 
بیمه تکمیلی هم در صورت خواست مرغداران در خدمت 
آنان هستیم.او با اشاره به اینکه بسته به نوع خسارت مدت 
زمان بررسی و زمان پرداخت خسارت فرق می کند، گفت: 
اگر مســتندات خسارت کامل باشــد ما نیز در اسرع وقت 
خســارت را پرداخت خواهیم کرد.بخشــی بیان کرد: به 
عنوان مثال در حال حاضر در مورد دام ســبک و سنگین 
ظرف یک هفته خسارت پرداخت می شود.عجم رئیس اداره 
طیور دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه موضوع 
تشخیص دیرهنگام بیماری و نبود آزمایشگاه psr در خود 
دامپزشــکی در حال بررسی است، گفت: در مورد واکسن  
آنفلوآنزا  نیز در ســال های قبل به ۱۲ اســتان داده شد و 
ما نیز درخواســت داده بودیم، ولی متأسفانه با درخواست 

ما موافقت نشــد، چون ما جزو ۱۲ اســتان آلوده نبودیم.
او افــزود: البته پیش بینی ما این اســت در شــرایط پاک 
بودن خراســان جنوبی به لحاظ  آنفلوآنزا حتی اگر امکان 
واکسیناســیون نیز فراهم می شــد تنها حدود پنج درصد 
واحد ها اقدام به واکسیناســیون طیور می کردند.شکرابی 
معاون منابع بیمه ای تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
در صورت معرفی از ســوی اداره کار ما برای بیمه بیکاری 
موقت کارگران واحد های طیور آسیب دیده از  آنفلوآنزای 
پرندگان مشکل خاصی نداریم.او با بیان اینکه بیمه امکان 
پرداخت ســهم ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی را در مورد 
بیمه کارگران واحد های تولیدی آســیب دیــده را ندارد، 
اظهار کرد:، اما می توانیم واحد های طیور آســیب دیده را 
در مورد سهم بیمه کارفرمایی بدهکار کنیم و بعد مساعد 
شدن شــرایط به صورت تقســیط از آنان دریافت کنیم.

اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی تصریح کرد: شــیوع  آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان آســیب های اقتصــادی زیادی را بــه واحد های 
تولیدی صنعــت طیور در خراســان جنوبی وارد کرد.او با 
اشاره به اینکه درخواست ما تسریع روند پرداخت خسارت 
به واحد های آســیب دیده از ســوی بیمه است، ادامه داد: 
روند تأیید خسارت باید به مدیریت جهاد کشاورزی اعالم 
شــود.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی بیان کرد: امیدواریم بانک کشاورزی و سایر 
بانک ها در خصوص اعطای تســهیالت و تأمین سرمایه در 
گردش واحد های طیور آسیب دیده همکاری الزم را داشته 

باشند.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  معــاون  تیمورپــور 
خراسان جنوبی گفت: حتی در موضوعاتی، چون سیل نیز 
مدیریت بحران محل اعتباری بــرای تخصیص ندارد و از 
محل های دیگر، چون بیمه پیگیر موضوع می شود.او افزود: 
متأســفانه برخی از فعاالن اقتصادی مــا وارد بحث بیمه 
نمی شوند و یا اطالعات کافی از شیوه پرداخت خسارت از 
سوی بیمه ندارند که در این زمینه باید فرهنگ سازی کرد.

تیمورپور بیان کرد: در مورد صنعت طیور خراسان جنوبی 
نه تنها نیاز استان که نیاز بسیاری از استان های دیگر را نیز 
تأمین می کرده است که نشان از ضرورت پیگیری خسارت 
واحد های آسیب دیده است.اصغرزاده مدیرکل دامپزشکی 
خراســان جنوبی گفــت: آزمایش PSR ویژه تشــخیص 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان چند روزی است در بیرجند 
انجام می شــود.او با اشاره به معدوم شدن ۸۵۸ هزار پرنده 
و مرغ بر اثر آنفلوآنزای  فوق حاد افزود: متأســفانه یکی از 
واحد ها دیر شیوع ویروس در واحد خود را به ما اعالم کرد.

اصغرزاده بیان کرد: متأســفانه برخی از واحد های صنعت 
طیور بیمه و واکســن سایر بیماری ها را جدی نمی گیرند، 
ولــی االن حرف از ایــن می زنند چرا قباًل به ما واکســن 

آنفلوآنزای فوق حاد داده نشده است.
خراســان جنوبی قطب تولید گوشــت مرغ و تخم مرغ 
اســت و بی شــک اگر مســئوالن و متولیان امر در اسرع 
وقت به مشــکالت و خسارات ناشی از آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان رســیدگی نکنند در آینده ای نــه چندان دور با 
مشــکل کمبود محصوالت مرتبط با طیور در بازار مواجه 
خواهیم بود. موضوعی که به همراه خود تبعات اجتماعی و 

نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.

نوش دارو بعد از مرگ پرندگان!

سیل آنفلوآنزایی بالی جان صنعت طیور
ماجرای ذرت های آلوده وارداتی، زخمی کهنه که دوباره سر باز کرد

حامالن آفالتوکسین ایران را ترک کردند؟

سرنوشــت ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده به ســم آفالتوکسین که از سال ۹۲ در 
انبار های بندر امام خمینی )ره( گوشــه نشــین شدند، به کجا رسید؟به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، ذرت یکی از خوراکی های مورد عالقه بسیاری از 
مردم است که بسیاری از غذا ها مصرف می شود، البته به صورت مکزیکی، پفیال 
و حتی برای خوراک دام و طیور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.چند سالی است 
که وقتی نام ذرت به گوش می رسد، طعم سم آفالتوکسین و هراس از آن در دل 
عالقمندان به این نوع غله آشــوب به پا می کند، چراکه خبر ورود محموله های 
آلوده به این نوع سم به کشور همه جا پیچیده بود.هرازگاهی هم خبر می رسید 
که این ذرت های آلوده وارد بازار مصرف شــدند و برای تولید محصوالت مختلف 
از مورد استفاده قرار گرفته اند، اما وقتی رسانه ها و خبرنگاران پیگیری می کردند، 
معلوم می شــد که این خبر ها از جنس شایعه هستند و هدف عامالن انتشار این 
اخبار چیزی جز ایجاد آشــوب و ترس در دل مردم نیســت.قصه از آنجا شروع 
شــد که کشــتی های حامل ۲۰ هزار تن ذرت دامی در ســال ۱۳۹۲ از کشور 
هندوســتان و کشتی های حامل ۱۲۰ هزار تن از این محصول در سال ۱۳۹۵ از 
کشور برزیل در بندر امام خمینی )ره( پهلوگیری کردند و تخلیه شدند و همچون 
سایر کاال های اساسی به انبار های ذخیره سازی کاال انتقال یافتند.اما از آنجائیکه 
اداره استاندارد خوزستان در قالب مسئولیت و وظیفه ای که درخصوص کاال های 
وارد شده به استان دارد، آزمایشات الزم از جمله؛ آزمون آفالتوکسین را بر روی 
محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت انجام داد و آلوده بودن این محموله به آفالتوکسین 
)ماده ای سرطانزا( را تایید کرد، از وارد شدن آن به چرخه تولید جلوگیری بعمل 
آورد.برخــی تصمیم گرفتند این محصول را برای خوراک دام اســتفاد کنند، اما 
آزمایشــات مربوطه از سوی اداره دامپزشکی استان خوزستان نشان داد به دلیل 
اینکه سم آفالتوکسین بر سالمت دام ها و فرآورده های دامی تاثیر می گذارد با این 
اقدام موافقت نشد، عده ای نیز تصمیم داشتند ذرت های آلوده را برای تولید الکل 
به کارخانه مربوطه انتقال داده و مورد استفاده قرار دهند، اما این موضوع هم به 
دلیل خطرات و مضرات احتمالی نیز مــورد تایید قرار نگرفت.در این ماجرا هم 
پای جان و ســالمت مردم و دام ها در میان بود و بحث متضرر شدن شرکت های 
واردکننده اهمیت ماجرا را بیش از پیش می کرد تا اینکه مراحل قانونی الزم برای 
بازگشــت ذرت ها به مبدا و معدوم ســازی به روش مناسب نیز پیگیری شد، اما 
بازهــم بی نتیجه ماند. اما وجود ذرت دامی آلوده آن هم به مقدار ۱۴۰ هزار تن 
در انبار های بندر امام خمینی )ره( به مدت ۴ الی ۷ ســال عالوه اشغال مکان به 
وسعت زیاد، سبب آفت زدن آن ها نیز شده بود.چندی گذشت و این بار خبر هایی 
در خصوص معدوم ســازی یا خروج آن ها از کشور به گوش رسید، اما بازهم این 
خبر تکذیب شــد، اما مگر برای تعیین تکلیف محموله ای آلوده چقدر زمان نیاز 
است؟ سالمت مردم برای مسئوالن مالک است یا هزینه هایی برای مرجوع کردن 
محموله ها به کشــور مبدا؟علیرغم خبر های رنگارنگــی که یکی پس از دیگری 
تکذیب می شــدند، این بار خبر رســید که ذرت های آلوده بار ســفر بسته اند و 
سوار بر کشتی دست تکان می دهند و با بازگشت به کشور های مبدا به مهمانی 
۷ ساله پایان داده اند. به همین منظور پیگیری این موضوع از سوی سازمان های 
متولی در دستورکار خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان قرار گرفت و بحمداهلل این 
بار خبر هایی خوشــی برای مخاطبان و مردم ایران زمین به ارمغان آورده است.

یک منبع آگاه در بندر امام خمینی )ره( به خبرنگار ما گفت: براســاس آخرین 
گزارش های دریافتی، ذرت های آلوده از ســوی چندین کشور خارجی خریداری 
شده اند و برنامه ریزی ها برای انتقال آن ها در چندین مرحله و با چندین کشتی 
در دستور کار دستگاه متولی انجام شده است، ضمن اینکه مقرر شده بخشی از 
آن ها برای تولید الکل در داخل کشــور مورد اســتفاده قرار گیرند.او درخصوص 
میزان ذرت های مرجوعی بیان داشــت: تاکنون طــی ۲ مرحله ۶۴ هزار و ۵۰۰ 
تن از این محصول آلوده بارگیری و صادر شــده است و برای مابقی در حال اخذ 
مجوز برای الکل ســازی هســتند، ضمن اینکه مرجوع آن ها باید چندین فروند 
کشــتی انجام شود.به منظور بررسی دقیق تر موضوع با سایر دستگاه های متولی 
تماس گرفتیم، اما گفتند به دلیل اینکه این موضوع حساسیت بین المللی دارد، 
امکان پاسخگویی از سوی مسئوالن استان خوزستان نیست و سخنگوی گمرک 
کشور می تواند اطالعات دقیق در این زمینه ارائه دهد.به هرحال امیدواریم میزان 
مرجوعی در کمترین زمان ممکن از انبار های بندر امام خمینی )ره( خارج شده تا 
نفس انبار ها نفس بکشند و خیال عالقمندان به ذرت و فرآورده های آن از خروج 
این محصول از کشــور راحت شود و مقداری که قرار است به الکل تبدیل شود، 

با تحقیقات کامل صورت گیرد تا ضرر و زیانی متوجه مصرف کنندگان نشود.

عملیات اجرایی مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی شهرکلمه
 آغاز شد

گروه شهرستانها: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از اجرای 
مخزن ذخیره آب سد کلمه خبر داد و خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی مخزن 
ذخیــره آب به ظرفیت یک هزار متر مکعب شــهرکلمه آغاز شــد.عبدالحمید 
حمزه پور افراد تحت پوشــش این طرح را ۷۳۵ خانوار دانست و بیان کرد: مدت 
زمان اجرای طرح یک ســال است که آب این مخزن از طریق سد ارغون کلمه 
تامین می شــود.وی، با بیان اینکه برای اجرای مخزن ذخیره آب شهرکلمه ۷۰ 
میلیارد ریال می باشــد تصریح کرد: یکی از مناطق مشکل دار استان بوشهر در 
حوزه تامین آب آشامیدنی شهرکلمه و روستاهای همجوار آن است که با افتتاح 
سد ارغون و خط انتقال آن آب آشامیدنی این منطقه با جمعیت ۲ هزار و ۵۰۰ 

نفر تامین می شود.

اطالعیه فرمانداری ارومیه درباره مفقودی ۵ نفر 
در مرز ایران و ترکیه

فرمانداری ارومیه درباره مفقودی ۵ نفر در مرز ایران و ترکیه اطالعیه ای صادر 
کرد.به گزارش ایسنا به نقل از فرمانداری ارومیه در این اطالعیه آمده است: پیرو 
اخبار منتشره در رسانه ها درخصوص مفقود شدن ۵ نفر از اهالی روستای کوران 
در مرز مشترک با کشور ترکیه و اظهاراتی مبنی بر ریزش بهمن که در خارج از 
حوزه استحفاظی خاک جمهوری اسالمی ایران و در عمق یک کیلومتری خاک 
ترکیه اتفاق افتاده اســت؛ بالفاصله از طریق مبادی مربوطه مرزی ایران با طرح 
موضوع با نیروهای مرزی ترکیه، درخواست بررسی و اقدام عاجل برای جستجوی 
مفقودین به عمل آمده و اکیپ هایی از نیروهای مرزی ترکیه به محل حادثه اعزام 
و پس از ســاعت ها جستجو متاسفانه هیچ گونه آثار و عالئمی از مفقودین یافت 
نشــد.همچنین طی هماهنگی های الزم توسط دستگاه های متولی، نمایندگان 
خانواده هــای مفقودین برای اقــدام الزم در خاک ترکیه حضور یافتند.نیروهای 
امدادی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز از همان آغاز آماده اعزام به محل 
حادثه بوده و پیگیری های رسمی جهت اتخاذ تدابیر الزم برای جستجو، یافتن و 
استرداد مفقودین احتمالی به عمل آمده و کماکان رایزنی های دیپلماتیک برای 

جستجوی موثر اتباع ایرانی در ترکیه در حال انجام است.

کارخانه گلناز کرمان تعطیل می شود
مدیرعامل کارخانه گلناز کرمان گفت: این کارخانه ۳۸ ساله به دلیل کمبود 
مــواد اولیه، پایان هفته جاری تعطیل می شــود. فرزاد علیجانی در گفت وگو  با 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم اینکه کارخانه گلناز کرمان از سال ۶۱  
با تولید روغن خوراکی در جاده چوپار شهرستان کرمان فعالیت خود را آغاز کرده 
است، گفت: متاسفانه این کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه، در این روز ها دچار 
چالش جدی شده است و با وجود ۳۰۰ کارگر، پایان این هفته، آخرین روز های 
فعالیت خود را می گذراند و به دنبال آن کارخانه تعطیل می شــود.او افزود: نیاز 
کارخانه به مواد اولیه، بیش از ۸۵۰ تن در روز است که در مجموع، ماهانه ۸۵۰ 

تن سهمیه به کارخانه تعلق می گیرد.

گزارش

اخبار کوتاه

شرایط واگذاری بیش از ۱۱۰۰ فقره انشعاب فاضالب 
در هرند اصفهان مهیا شد

گروه شهرســتانها: مدیر آبفا منطقه جلگه گفت: با احداث تصفیه خانه 
فاضالب، ایستگاه پمپاژ و اجرای بیش از ۲۴ کیلومتر شبکه فاضالب  در شهر 
هرند، هم اکنون  متقاضیان می توانند با درخواست نصب انشعاب تحت پوشش 

دفع، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضالب قرار گیرند.
محمدعلی عباسی با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب از ۱۴ سال پیش در 
دســتور کار قرار گرفت تصریح کرد: در طی دو سال اخیر با اصالح و بازسازی 
بیش از ۴۲ نقطه از شــبکه فاضالب در این شــهر، بستر بهره مندی مردم از 
خدمات شبکه فاضالب فراهم شد.وی اجرای شبکه فاضالب را در هرند بسیار 
ضروری برشمرد و تصریح کرد: به دلیل بافت زمین سطح آبهای زیر زمینی در 
این شهر بسیار باالست بطوریکه در شهرک مهدیه، در عمق یک الی دو متری 
به آب می رســیم.مدیر آبفا جلگه دفع بهداشــتی فاضالب را یکی از مطالبات 
مردم دانســت و اظهار داشت: برخی از نقاط در شهرهرند به گونه ای است که 
بایــد هفته ای یکبار به دلیل جنس خاک چاه فاضالب را تخلیه کنند، که این 

امر هزینه قابل توجهی را به ساکنان این مناطق تحمیل می کند.
عباســی به نقل از برخی از شــهروندان گفــت: در صورتیکه چاه در موعد 
مقرر تخلیه نشــود درکوچه و خیابان سرازیر می شود که نه تنها باعث آسیب 
رساندن به ساختمانها و منازل مسکونی می شود بلکه آلودگی زیست محیطی 
ایجاد کرده و بیماریهای بســیاری نیز به دنبال دارد.وی با اشاره به اجرای ۲۴ 
کیلومتر شــبکه فاضالب در شهر هرند خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ۸۰ 
درصد شبکه فاضالب شهر هرند اجرا شده و تنها ۸ کیلومتر دیگر باقی مانده تا 
اجرای شبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد و طی دو سال اخیر بیش از ۱۲۰ 
حوضچه فاضالب در شــهر هرند بازسازی، هم سطح و مرئی سازی شده است.
عباســی با اشاره به استقبال مردم شهر هرند از نصب انشعاب فاضالب تصریح 
کرد: در حال حاضر امکان فنی واگذاری هزار و ۱۰۰ فقره انشعاب فاضالب به 
متقاضیان وجود دارد این در حالیست که زمینه های واگذاری انشعاب فاضالب 
به متقاضیان به صورت اقســاطی نیز فراهم شده است. مدیر آبفا جلگه تصریح 
کــرد: فرایند تصفیه در تصفیه خانه فاضالب هرند به روش لجن فعال که یکی 
از پیشرفته ترین روشــهای تصفیه در دنیا محسوب می شود انجام می گیرد و 

پساب آن در نهایت در اختیار کشاورزان برای کشت غیر مثمر قرار می گیرد.

احیای فرش راور کرمان با ۱۰۰۰ شغل برکت
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از احیای فرش راور کرمان 
با طرح های اشتغال زایی این بنیاد خبر داد.امیرحسین مدنی با اعالم این مطلب 
و با اشــاره به حضور فعال و پررنگ بنیاد برکت در شهرستان راور افزود: تا به 
امروز ۴۹۰ طرح اشــتغال زایی در رسته فرش دستبافت در راور به بهره برداری 
رســیده که باعث ایجاد یک هزار و ۴۷ فرصت شــغلی در این شهرستان شده 
است. وی اظهار داشــت: میزان حجم سرمایه گذاری کل برای راه اندازی ۴۹۰ 
طرح اشــتغال زایی برکت در راور ۴۴۱ میلیارد ریال است.به گفته مدیرعامل 
بنیاد برکت، ۴۶۲ طرح اشــتغال زایی این بنیاد در شهرســتان راور به بانوان 
اختصاص پیدا کرده است.مدنی خاطرنشان کرد: شبیه سازی، تقلب بافی، تغییر 
فرهنگ و نداشتن صرفه اقتصادی باعث شده بود بافت فرش در راور کرمان با 
رکود مواجه شــود که طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت باعث بازگشت رونق 
به این حوزه شده و در حال حاضر بسیاری از زنان و جوانان شهر به قالی بافی 

مشغول هستند.
وی بــا تاکید بر تکمیل زنجیره تولید فــرش راور به عنوان یک برند گفت: 
بنیاد برکــت در حوزه های تامین مواد اولیه، معرفی پشــتیبان، ارائه خدمات 
جانبی و بازاریابی محصول نهایی جهت تشــکیل و تکمیل زنجیره تولید فرش 
در راور فعال اســت. در همین راســتا و برای اولین بــار، دو کارگاه رنگرزی و 

پرداخت قالی در این شهر آغاز به کار کرده اند. 
مدیرعامل بنیاد برکت ادامــه داد: همچنین چهار کارگاه قالی بافی در راور 
مشــغول به فعالیت هســتند که یکی از این کارگاه ها توســط یکی از اساتید 
دانشگاه فرش این شهرستان راه اندازی شده و افراد مشغول در این کارگاه هم 
فارغ التحصیالن و دانشــجویان همین دانشگاه هستند. در این کارگاه عالوه بر 

بافت، مرمت و پرداخت قالی هم انجام می شود.

تاســیس شرکت سهامی خاص شــیالن علم صنعت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ به شماره ثبت ۵۴۴۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۴۵۵۹۷ ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی 
اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستان ها مخصوص دام عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال تولید محصوالت 
کشــاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشــاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری 
دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی تولید، تهیه، ترکیب و فروش خوراک دام تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان ورود 
هرنوع فراورده بیولوژیک نظیر سرم وواکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی ترخیص و ساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک وعرضه و فروش درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله 
شــهرک ارین، کوچه ۲ شهرک آرین، خیابان فن آوری، پالک ۰، طبقه دوم کدپستی ۷۱۹۷۶۸۷۸۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲,۱۹۹۵,۱۲۷ 
مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ نزد بانک کشاورزی شعبه کوشکهزار با کد ۱۹۹۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیات مدیره آقای حمیدرضا 
کشاورز به شماره ملی ۲۲۸۱۶۵۵۰۴۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسین منصوری به شماره ملی ۲۲۸۲۶۱۳۳۴۱ و به سمت رئیس هیات مدیره به 
مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت ۲ سال خانم رقیه خدایاری به شماره ملی ۲۲۹۱۷۶۰۸۹۰ و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت ۲ 
سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء حمیدرضا کشاورز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ایرج محمدی جابری به شماره ملی ۵۴۸۰۰۵۹۳۰۰ 
به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال آقای اسداله شاکری شهر خفری به شماره ملی ۶۵۵۹۵۳۶۴۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه کثیراالنتشار 
مردم ســاالری جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )۱۰۸۲۸۷۵(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 139960318003004525 – 1399/7/5

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای هامون محمدزاده ســیاکش فرزند هادی به شــماره ملی ۲۶۶۰۱۳۹۹۱۱ نسبت به ششدانگ خانه و 
محوطه به مســاحت ۳۰۰ مترمربع به شــماره پالک ۱۳۹ فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک ۱ فرعی از ۱۴ اصلی واقع درسیاه کش 

بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی ابراهیم آئین محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1001 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱399/۰9/۰2-۱3996۰3۱8۰۰3۰۰62۰3 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی محســن فرجود فشالمی فرزند حسین به شماره ملی ۲۶۶۹۴۵۴۰۳۸ نسبت به ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت ۳۰/۲۳ متر مربع به شماره پالک ۲۸۳۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۲۷۱ فرعی از ۶۲ اصلی واقع 
در کالشم بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی رضا واقعی کالشمی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه 

دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1007 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱3996۰3۱8۰۰3۰۰76۵3 و ۱399/۱۰/23-۱3996۰3۱8۰۰3۰۰76۵4 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی ۱-کامران فلکی خلیل سرائی فرزند سیاوش به شماره ملی ۲۶۶۹۶۱۲۴۰۷  ۲-نوراله نوری نیا فرزند 
حبیب اله معروف به هیبت اله به شماره ملی ۲۶۶۸۶۱۹۰۸۴ مشاعا و بالسویه نسبت به ششدانگ یک زمین به مساحت ۳۹۸۱ 
متر مربع به شــماره پالک ۶۵۵ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۱ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در پیش حصار بخش ۲۴ 
گیالن از مالکیت رســمی حســن رمضانی راد محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
 می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 1009 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۰۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱399/۱۰/2۰-۱3986۰3۱8۰۰3۰۰7۵63 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سجاد علیزاده فرزند توکل به شماره ملی ۱۶۷۱۹۹۶۲۸۳ نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت ۲۸۲/۴۰ متر مربع به شماره پالک ۳۴۷ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۲ فرعی 
از ۷۵ اصلی واقع در آالله گوراب بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی دولتعلی مهرورز آالله گورابی محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1011 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۰۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابررای شماره ۱399/6/24-۱3996۰3۱8۰۰3۰۰4246

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای شــادبرطاهرنژاد زیدهی فرزند همدعلی به شــماره ملی  ۲۶۶۹۶۵۹۴۴۶نسبت به ششدانگ زمین 
مشــتمل براعیانات احداثی به مساحت ۴۰۰۰/۳۱ مترمربع به شماره پالک ۷۹۸ فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره ۲۱ فرعی 

از۹۵ اصلی واقع درزیده بخش۲۴گیالن از مالکیت رسمی همدعلی طاهرنژاد زیدهی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1004 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۱۱/۱۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱399/۱۰/۰7-۱3996۰3۱8۰۰3۰۰72۱7 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی غالمرضا علیزاده ماوردیانی فرزند علیرضا به شماره ملی ۲۶۶۸۴۹۸۶۸۶ نسبت به ششدانگ زمین مشتمل 
بر خانه و دوباب انباری و محوطه به مساحت ۲۰۳۳ متر مربع به شماره پالک ۱۸۹ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳۸ فرعی 
از ۷۶ اصلی واقع در ماوردیان بخش ۲۴ گیالن به نشانی: ماوردیان-کوچه بوستان ۱۱ از مالکیت رسمی علیرضا علیزاده محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1006 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۰۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱3996۰3۱8۰۰3۰۰76۵6 و ۱399/۱۰/23-۱3996۰3۱8۰۰3۰۰76۵۵ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی ۱-کامران فلکی خلیل ســرائی فرزند سیاوش به شــماره ملی ۲۶۶۹۶۱۲۴۰۷  ۲-نوراله نوری نیا فرزند 
حبیب اله معروف به هیبت اله به شماره ملی ۲۶۶۸۶۱۹۰۸۴ مشاعا و بالسویه نسبت به ششدانگ یک زمین به مساحت ۸۵۰ متر مربع 
به شماره پالک ۶۵۴ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در پیش حصار بخش ۲۴ گیالن از مالکیت 
رسمی حسن رمضانی راد محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود و در صورتی که 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1010 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960329021000141 مورخ 1399/10/3

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سمنان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ مصطفی قیصری فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۷۷۲ صادره از 
سمنان در ششدانگ هر یک از ۳ قطعه مستثنیات شامل یک باب اغل به مساحت ۳۰۰ مترمربع و یک باب استخر به مساحت 
۲۸۰ مترمربع و یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ۶۰۰۰ مترمربع و به انضمام قنات و چشــمه واقع در آن پالک ثبتی 
۱۸۸اصلی موسوم به قنات و مزرعه و چشمه آقا محمود واقع در بخش ۶سمنان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای/

سید حسین خاتمی فرزند سید هاشم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۲۰

روانبخش قنبری - رئیس ثبت اسناد و امالک تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۰۵


