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بازگشایی بازارچه های مرزی خراسان جنوبی وعده چند 
ســاله مسئوالن است که در حد حرف و شعار باقی مانده و 
هنوز شاهد فرصت ســوزی ها و از بین رفتن موقعیت های 
اشــتغال در مرزها هســتیم.به گزارش مهر، مناطق مرزی 
مهمترین ظرفیت برای توسعه مبادالت منطقه ای به شمار 
می روند و اقتصاد آن می تواند نقشــی اساسی در پیشرفت 
اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم و 
موارد مشابه داشته باشد.خراسان جنوبی با داشتن بیش از 
۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و در اختیار داشتن 
چهار معبر مرزی رســمی دارای موقعیتی استراتژیک برای 
حمل و نقل کاال به آن سوی مرزها و تجارت فرامرزی است.

اما اواخر ســال ۹۳ کشور همسایه یعنی افغانستان فعالیت 
در ســه مرز خراســان جنوبی را به حالت تعلیق در آورد و 
ســرانجام قفل تعطیلی بر سه معبر مرزی خراسان جنوبی 
زده شــد و طی این مدت تنها معبر مرزی و رســمی فعال 
مرز ماهیرود بود که نقش شــاهراه تجاری با افغانســتان و 
دیگر کشــورها را برای خراســا ن جنوبی ایفا کرد و استان 
از فرصت های دیگر مرزها بی بهــره ماند.تعطیلی مرزهای 
استان ســبب خاموش شــدن چراغ بازارچه های مرزی و 
بیکاری مرز نشــینانی شد که داد وســتدهای مرزی ممر 
درآمدشــان بود و طی ســال های اخیر اگر چه برای بهبود 
معیشــت مرزنشــینان اقداماتی صورت گرفــت اما باز هم 
جبــران ضرر و زیــان تعطیلی ها مرزهــا را نکرد.حال اگر 
چه زمینه ها و زیرســاخت ها در تمامی ایــن معابر فراهم و 
خراســان جنوبی آمادگی تجارت از هر چهار معبر را دارد 
اما هنوز صحبت مســئوالن در زمینه بازگشــایی سه معبر 
مرزی که طی ماه های اخیر اعالم شده در حد حرف و شعار 
باقی مانده و در عمل رونقی در مرزها وجود ندارد و شــاهد 

فرصت سوزی ها و از بین رفتن اشتغال در مرزها هستیم.
استاندار خراسان جنوبی مهر ماه سال جاری در آخرین 
نشســت شــورای مبادالت مرزی چنین اعالم کرد: از نظر 
ما هر چهار معبر مرزی اســتان باز است و امکان تجارت و 
مبادالت مرزی در آنها وجود دارد.به گفته مالنوری فعالیت 
در بازارچه های مرزی اســتان به همت تجــار و بازرگانان 
ایران و افغانستان بســتگی دارد و تجار با توجه به شرایط 
پیــش آمده مراودات خود را توســعه دهند.وی با تاکید بر 
اینکه یکی از رویکردهای اصلی اســتان فعال ســازی مرز 

مشــترک با کشور افغانستان اســت، بیان داشت: اقدامات 
جدی را در راســتای تقویت و توسعه زیرساخت های مرزی 
در دســت انجام داریم تا عالوه بر مرز ماهیرود، معبرهای 
دوکوهانه شهرستان نهبندان، گلورده شهرستان درمیان و 
یزدان شهرســتان زیرکوه را هم فعال کنیم.به گفته وی به 
لحاظ ســازمانی و اداری هیچ مشــکلی در مبادالت مرزی 
در خراســان جنوبــی نداریم و تجار با توجــه به وضعیت 
مرز تالش بیشتری داشته باشــند و مراودات و پیگیری ها 

جدی تر از قبل باشد.
در همیــن ارتباط مدیر کل گمرکات خراســان جنوبی 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به موقعیت استراتژیک 
خراسان جنوبی اظهار داشــت: پایه ریزی کار در مرزهای 
خراســان جنوبی با کشور افغانســتان و فعالیت بازارچه ها 
بوده است.حســن رحیمی زاده با بیــان اینکه مرز ماهیرود 
در ابتدا بازارچــه و در ادامه به گمرک ارتقا یافته اســت، 
بیان داشت: در حال حاضر چندین هزار نفر در بازارچه های 
اســتان و گمرک ماهیرود فعالیت دارند و حتی مرز یزدان 
که غیر فعال بوده و به تازگی بازگشــایی شــده اســت در 

حدود ۱۸۰ میلیون دالر صادرات داشــته اســت.مدیرکل 
گمرکات خراســان جنوبی ادامه داد: با فعالیت دوباره آنها 
امیدواریم اشــتغال ارزآوری رونق بیشــتری داشته باشد.
به گفتــه وی در حال حاضر ما آمادگــی تبادالت تجاری 
در مرزها و بازارچه های خراســان جنوبی را داریم و کشور 
همســایه باید در این زمینه ورود کند.وی افزود: رســانه ها 
باید در این زمینه مطالبه گری داشته باشند و توقع می رود 
همانند استان همجوار مســئولین استان ما برای رایزنی با 
والی فراه و والیت هم مرز با خراسان جنوبی اقدام کنند تا 
کار در مرزها ســرعت گیرد.مدیر کل گمرکات در ادامه با 
بیــان اینکه گمرک و بازارچه به معنای صادرات و صادرات 
به معنای ارزآوری اســت، بیان داشت: وجود گمرک و مرز 
عالوه بر اینکه در ارزآوری تأثیر گذار و نقش آفرین اســت 
در تولید و حمایت از تولید اســتان نیز مؤثر اســت.وی در 
ادامه افزود: به عنوان مثال کارخانه کاشــی، سیمان و … 
هیچگاه تعطیل نشــده اند چرا که به واسطه صادرات تقاضا 

برای تولید داشته اند.
مدیرکل گمرکات خراســان جنوبی با بیان اینکه در دو 

بازارچــه مرز دوکوهانه و گلــورده غرفه ها را آماده و مرتب 
تحویل داده ایم، گفت: ایران برای شــروع خرده فروشی در 
این دو بازارچه مانعی ندارد و بعد از اینکه در بازارچه یزدان 
شرایط خرده فروشی فراهم شد این امکان برای دوکوهانه 
و گلورده نیز به وجود آمد و از طرف ما مســئله و مشــکل 
خاصی وجود نداشت.به گفته وی از آنجایی که در آن طرف 
مرز یزدان جمعیتی ســاکن بودند خرده فروشی با سرعت 
انجام شــد ولی در دوکوهانه و گلــورده چون جمعیتی در 
آن ســوی مرز نبود این خرده فروشی آغاز نشده است.وی 
در پاســخ به این ســوال که اختصاصی کردن مرزها برای 
صادرات برخی از محصوالت چون ســیمان و ســوخت در 
رونق بخشــی به این مرز تأثیرگذار است یا خیر، بیان کرد: 
اینکه بگوییم سیمان حتماً از طریق فالن مرز مثاًل گلورده 
و یا ســوخت حتماً از دوکوهانه صادر شود و یا برعکس، به 
نظرم محدود کردن تاجر اســت و تأثیرگــذار نخواهد بود.

مدیرکل گمرکات خراســان جنوبی ادامه داد: در شــرایطی 
می توانیــم صادرات یک کاال را تنها از طریق یک مرز مقرر 
کنیم که محدودیت صادرات از ســایر مرزها داشته باشیم 
ولی وقتــی در ماهیرود محدودیتی بــرای صادرات وجود 
نــدارد چرا مرز و بازارچه را اختصاصــی کنیم.رحیمی زاده 
با بیان اینکه همچنان که قباًل گفتم به واســطه شرایط در 
کشور افغانستان حتی از ماهیرود نیز صادرات کاهش یافته 
است، گفت: تنها سوخت به واسطه اینکه نیاز ضروری است 
تغییری نکرده ولی صادرات بقیه کاالها کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در این باره که آیا حذف 
دالر از تبادالت با افغانستان برای تجار ما مشکل ساز خواهد 
بود یا خیر، اظهار کرد: ما با کشور افغانستان بیشتر تبادالت 
ریالی داشــته ایم و حذف دالر از این تبادالت هر چند بی 
تأثیــر نخواهد بود ولی مشــکلی به وجــود نخواهد آورد.

بازارچه های مرزی از طریق کاهش پدیده قاچاق، توســعه 
صادرات، تثبیت جمعیت بومی و افزایش اشتغال مرزنشینان 
می توانند در توســعه اقتصادی اســتان نقش داشته باشند 
و توجــه به آن و توســعه این بازارچه ها در راســتای رفع 
مشــکالت اقتصادی و … باید در اولویت باشد اما تا کنون 
هر آنچه مسئوالن در زمینه فعال شدن بازارچه های مرزی 
خراســان جنوبی داده اند در حد حرف و شعار باقی مانده و 

در عمل هنوز سه بازارچه مرزی این استان تعطیل است.

لرســتان از ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب خروجی از این اســتان سهمی به 
اندازه هیچ دارد تا چشم مردم به راه تخصیص آب و اجرای سدها خشک شود؛ 
پروژه هایی که سال هاســت به ایستگاه افتتاح نرسیده اند.به گزارش مهر، استان 
لرســتان به عنوان سومین منطقه پرباران کشــور از مناطق مهم کشورمان در 
حوزه آب است، پتانســیلی که ده ها سال است بدون استفاده رهاشده و مردم 
این استان منتظرند تا از برکات این نعمت خدادادی در رونق حوزه کشاورزی، 
صنعت و… بهره برداری کنند.بر اساس نقشه های موجود ۵۹ درصد مساحت 
اســتان در حوزه کرخه و ۴۱ درصد در حوزه کارون بزرگ قرار گرفته اســت.

لرســتان با بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی با طول حدود ۹۰۰۰ کیلومتر 
در دو حوضــه کارون و کرخه بــا تولید حدود ۸ میلیارد متــر مکعب رواناب 
و حــدود ۴.۵ میلیارد متر مکعب رواناب ورودی به اســتان در مجموع ۱۲.۵ 
میلیارد متر مکعب، معادل ۱۲ درصد از آب های جاری کشــور را تشکیل داده 
و یکی از غنی ترین شــبکه های آب سطحی کشور است.این در حالی است که 
لرســتانی ها سال ها با موضوع در دست اجرا بودن پروژه های سد سازی و اما و 
اگرهای تخصیص آب در حوزه های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت امیدوار 
نگه داشته شده اند تا این ســدها روزی به بهره برداری برسند و سهم تخصیص 
آب مردم لرستان مشخص شود تا عالوه بر اینکه اراضی کشاورزی شان را رونق 

دهد، آن ها را از بی آبی و بیکاری نجات بخشد.
این موضوع در حالی رخ می دهد که پروژه های سدســازی این اســتان نیز 
طی ســال های گذشته به دلیل آنچه از سوی مســئوالن کمبود اعتبار و عدم 
تخصیص آب عنوان می شود متوقف شده یا عملیات اجرایی آنها به کندی پیش 
می رود و عماًل بی نتیجه مانده اند.در این میان پروژه های سدســازی لرستان با 
ده ها ســال قدمت آغاز عملیات اجرایی، کاســه صبر مردم را لبریز کرده اند و 
امروز نیز زمزمه هایی مبنی بر محدودیت برداشــت از رودخانه های لرستان به 
گوش می رســد تا عماًل راه بهره برداری از منابع آبی در لرســتان بسته شود و 
بر محرومیت ها افزوده شــود.یحیی ابراهیمی نماینده مردم سلسله و دلفان در 
مجلس شــورای اسالمی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر 
لزوم تخصیص آب برای استان لرســتان اظهار داشت: بر اساس شرع، قانون و 
منطق، نمی شود استان باال دستی تأمین آب نشود بعد آب استان پایین دستی 
تأمین شــود، اولویت اول تأمین آب شرب کل ملت ایران است، اولویت دوم در 
حوزه کشــاورزی و صنعت، مربوط به استانی است که آب دارد.وی با تاکید بر 
اینکه نمی شــود که حق آبه لرستان را ندهند بعد حق آبه اصفهان، خوزستان 
و یا اســتان های دیگر را تأمین کنند ادامه داد: ما االن ۸۰۰ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی در اســتان داریم که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار هکتار آبی است 
و بقیه آن دیم است، در این راستا باید اولویت اول تأمین آب ۶۰۰ هزار هکتار 

اراضی کشاورزی مربوط به لرستان باشد.
نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به غفلت 
از موضوع سدســازی در کشور عنوان کرد: لرســتان هم در خشکسالی و هم 
در ترسالی خســارت های فراوانی را متحمل می شود، امسال حدود شش هزار 
میلیارد به علت خشکسالی خســارت به لرستان وارد شد و در جریان سیالب 
۱۰ هزار میلیارد تومان استان خســارت می بیند.ابراهیمی تاکید کرد: به علت 
بی تدبیری مسئوالن در بحث سدسازی، وضعیت امروز ما به این شکل است.

وی با بیان اینکه توصیه و تذکر من به مسئوالن وزارت نیرو و رئیس جمهور 
ایــن بوده که تحــت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اولویــت مردم اصفهان تأمین 
آب شرب اســت نه آب زاینده رود، ادامه داد: صنعت این استان تکمیل است، 
شرب آب آنها تکمیل است، کشاورزی هم می خواهند، توریسم و گردشگری و 
زاینده رود را هم می خواهند و این در حالیست که لرستان در زمینه تأمین آب 
شــرب دچار مشکالت فراوان است به طوری که امسال ۵۰ روستای شهرستان 
دلفان با تانکر آبرسانی شده اند.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه لرستان سومین اســتان پر باران کشور است و ۱۱ 
درصد روان آب های کشــور مربوط به این استان است، ۱۳ میلیارد متر مکعب 
خروجی آب لرستان است گفت: با وجود این امر، حتی ما برای تأمین آب شرب 

استان لرستان هم مشکل داریم چه برسد به کشاورزی.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه مســئوالن باید متوجه این قضیه باشند ادامه داد: 
اگر اصفهان مشکل آب دارد، صنایع آن را به کنار دریا و لرستان منتقل کنند، 
با این امر هم اشــتغالزایی صورت می گیرد و هم مشکل آب آنها حل می شود.
وی تصریح کرد: قرار نیست که همه صنایع کشور در اصفهان باشد، کشاورزی 
آن مدرن باشد، آب شرب آن تأمین باشد، زاینده رود و گردشگری هم باشد، از 
آن طرف لرســتان و چهار محال بختیاری از آبی که مربوط به استان خودشان 
اســت بهره ای نبرنــد و کوچک ترین امکاناتی برای آنها در نظر گرفته نشــود.
نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس شورای اســالمی بیان داشت: مردم 
لرستان، مردمی نجیب هستند، دست به این اعتراضات نمی زنند به خاطر اینکه 
ضد انقالب سو استفاده نکند، به خاطر اینکه در نظام جمهوری اسالمی حرمت 
شــکنی نشود، اما مسئوالن هم باید متوجه قضیه باشند و این نجابت را تبدیل 
به خشــونت و حرکت های غیر قانونی نکنند.ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان، 
استاندار و مســئوالن استان از طریق دولت دنبال تحقق مطالبه مردم لرستان 
هســتیم و بــه هیچ عنوان هم کوتــاه نخواهیم آمد تصریح کــرد: کل مجمع 
نمایندگان اســتان لرســتان از روزی که به مجلس ورود پیدا کرده اند مطالبه 
مشــترک آنها تخصیص حق آبه استان اســت.مهرداد ویسکرمی نماینده مردم 
خرم آباد و چگنی در مجلس شــورای اسالمی هم در صفحه توئیتر خود اظهار 
داشــت: »تنش آبی« حاصل سیطره طوالنی مافیای آب بر مدیریت آب کشور 
اســت.وی با طرح این ســوال که چرا اطالعات مدیریت آب کشــور تا کنون 
محرمانه تلقی شده است؟ عنوان کرد: سدسازی و حق آبه استان ها با چه معیار 

علمی انجام شده است؟
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
فرار رو به جلو و تصمیمات غیر کارشناســی راهکار حل مســئله نیست، بیان 
داشــت: در این راســتا مردم و مسئوالن به هوش باشند.ویســکرمی در ادامه 
ســخنان خود با بیان اینکــه تحقیق و تفحص از مافیــای آب در وزارت نیرو 
راهکار اساسی است افزود: در رابطه با این امر در کمیسیون کشاورزی مجلس 
شــورای اسالمی پیگیر هستم.وی تاکید کرد: مسئوالن مربوطه در اظهارنظرها، 
تصمیمات و وعده های خود مراقب مصالح کشــور و همچنین عدالت باشــند.

فاطمه مقصــودی نماینده مــردم بروجرد و اشــترینان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در صفحه توئیتر خود اعالم کرد: هشــدار: حــق آبه مردم نجیب 
لرســتان قربانی مطالبات به حق مردم اصفهان نشــود.بر اساس این گزارش، 
لرستان با دارا بودن گنجینه ای از شــبکه آب های سطحی در کشور همچنان 
بی بهره از این منابع آب خدادادی اســت، این در حالیست که نبود منابع آب 
پایدار در حوزه شــرب، کشــاورزی و صنعت، مردم را به ســوی بهره گیری از 
منابع آب زیرزمینی ســوق داده اســت و این منابع آبی نیز به تدریج کاهش 
می یابند.به هر روی چشــم انداز توسعه و پیشــرفت لرستان نیازمند به تعیین 
تکلیف مســئله تخصیص آب و تکمیل پروژه های سدسازی است تا با مشخص 
شدن داشته های موجود بتوان برنامه ریزی صحیحی در راستای بهره گیری از 
منابع و حل معضل بیکاری در لرستان داشت.این در حالیست که با وجود یک 
صدایی مردم و مسئوالن در لرستان در راستای احقاق حق مردم این استان و 
افزایش تخصیص آب این استان، همچنان وزارت نیرو آنچنان که باید توجهی 

به این مطالبه به حق و بر زمین مانده لرستانی ها ندارد.

فرصت سوزی  در مرزها

تعطیلی۳بازارچهدرمیانوعدههایبیپایان

چشم لرستان به راه تخصیص آب خشک شد

اتمام عملیات رفع خرابی فیبر نوری
 روستاهای کانی قلعه وکانی علی گرده 

از توابع شهرستان بوکان 
 گروه شهرســتانها:  عملیات ترمیــم و رفع خرابی کابــل فیبر نوری  
روســتاهای کانی قلعه وکانی علــی گرده  از توابع شهرســتان بوکان که در 
جریان ســرقت کابل دچار خرابی و آســیب دیدگی جدی شده بود  با تالش 
همکاران عیب یابی وارتباط مشــترکین در مسیر  مذکور مجددا برقرار گردید  
.در اثر قطعی فیبر نوری در این مسیر سرویس های مخابراتی مشترکین دچار 
اختالل و قطعی شــده بود که با تالش و همت همکاران  واحد نگهداری فیبر 
نــوری عملیات ترمیم به طــور کامل برطرف  و با پایداری شــبکه،  خطوط 
ارتباطی این مســیر نرمال گردید  . شایان ذکر است در این عملیات ۹۰ متر 
کابل فیبر نوری مهاردار وچندین تجهیزات دیگر جهت برقراری ارتباط مجدد  
روســتاهای مذکور جایگزین وارتباط مشــترکین در این روستاهای به حالت 

عادی برگشت  .

پیش بینی ۳ پروژه روگذر و زیرگذر
 برای سال آینده در شهرکرد

گروه شهرســتانها- مهری کرفســی: معاون زیربنایی و حمل و نقل 
شــهرداری شــهرکرد گفت: پروژه های عمرانی برای سال آینده باید مشخص 
و ۳ روگذر و زیرگذر نیز پیش بینی شــود.عبدالصادق نجفی در جلسه بررسی 
پروژه هــای عمرانــی با بیان اینکــه پروژه های این حوزه باید مشــخص و به 
مدیریت برنامه  و بودجه ارجاع شــوند، اظهارداشت: پروژه های در دست اقدام 
باید برآورد کامل آن ها تا اتمام پروژه انجام و پروژه های جدید برای سال آینده 
مشــخص تا جهت تخصیص اعتبار برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.وی افزود: 
حوزه ترافیک برای ســال آینده باید ۳ پروژه روگــذر و زیرگذر در کمربندی 
جنوب به میدان بوعلی سینا، چهارراه طالقانی به بلوار آیت اهلل کاشانی و میدان 
معلم را در دســتور کار قــرار دهد وطرح مطالعاتی پروژه هــا باید با جزییات 
کامل تهیه و زمان شــروع و اتمام آن مشخص شود چراکه زمان بر بودن یک 
پروژه نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشــت.نجفی خاطرنشان کرد: برای 
صدور مجوزات حفاری باید حقوقات شــهرداری در نظر گرفته شــود و بعد از 
آن مجــوزات الزم صادر گردد تا در حوزه عمرانی درآمدزایی انجام شــود.وی 
گفت: شــهرداری به دنبال ارائه خدمات مطلوب و بی منت به عموم مردم بوده 
و محور تالشمان برقراری عدالت، رشد و پیشرفت شهر است و تمامی  خادمان 
مردم در شــهرداری ، شبانه روز در حال فعالیت هستند تا از طریق برنامه ریزی 
و اجرای اقدامات جدید، امکانات شهر را متناسب با زندگی و کار مردم فراهم 

کنند.

شرایط آبی خوزستان اصال مناسب نیست
استاندار خوزستان گفت: منابع آبی استان خوزستان به شدت کاهش یافته 
و اســتان به هیچ وجه در شــرایط مناســب آبی قرار ندارد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، صادق خلیلیان اســتاندار خوزســتان ضمن اشاره بر تأثیر 
خشکســالی بر وضعیت منابع آبی استان  خوزستان گفت: بخشی از شهرهای 
استان از آب شیرین کن برای آب آشامیدنی استفاده می کنند و در بخش های 
شــمالی اســتان با وجود سدها، آب آشامیدنی برخی روســتاها دچار مشکل 
شــده که آبرسانی از طریق تانکر انجام می شــود.وی وضعیت سدهای استان 
خوزســتان را نگران کننده دانســت و گفت: تراز ســدها در خوزستان منفی 
شده و بخش عمده کشــاورزان استان خوزستان از تابستان تا کنون موفق به 
کشــت خود نشده اند.استاندار خوزستان با اشاره به ممنوعیت کشت چغندر و 
کلزا به خاطر شــرایط آبی در مهر و آبان گفــت: امیدواریم وضعیت بارش ها 
در روزهای آتی مناسب باشــد تا آذرماه بتوانیم کشت گندم را داشته باشیم.
خلیلیان به اقداماتی از قبیل روش های نوین آبیاری به منظور صرفه جویی در 

مصرف آب اشاره کرد.

بیش از ٩۴ درصد استان یزد
 تحت تاثیر خشکسالی است

مدیر کل هواشناسی اســتان یزد اعالم کرد: هرچند این حجم از بارندگی 
در آبان ماه در اســتان بی سابقه بوده است اما استان همچنان متاثر از عوارض 
و پیامدهای ناشــی از خشکســالی های متوالی و طوالنی مدت قرار دارد.رضا 
برهانی در خصوص بارندگی های اخیر گفت: در  آبان ماه ســال جاری، شاهد 
بارش های بســیار خوبی در سطح اســتان بودیم که این حجم از بارندگی در 
ماه آبان در اســتان بی سابقه بوده اســت.با بیان این که میانگین بارش استان 
از ابتدای مهر تا ۲٧ آبان ۲۰ میلیمتر بوده اســت، افزود : این در حالی اســت 
که میانگین بلندمدت اســتان در همین بازه زمانی تنها شش میلی متر بوده 
اســت.وی بیشــترین بارش ها را مربوط به شهرستان های اشــکذر و تفت به 
ترتیــب به میزان ۴۲ و ۴۰ میلیمتر دانســت و افــزود: کمترین مقدار بارش 
هم در شهرســتان بافق به میزان ۱۱ و پس از آن بهاباد و خاتم به میزان ۱۲ 
میلیمتر به ثبت رســید.مدیر کل هواشناسی اســتان با بیان این که طی این 
مدت ۲۱ درصد از بارش یک ســال آبی کامل استان تامین شده است، گفت : 
پیش بینی های فصلی نشــان می دهد که بارش استان طی سه ماه آینده )آذر 
تا بهمن( در حد نرمال خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی در ماه 
آذر، دمای اســتان بین ۱ تا ۲ درجه گرمتر از نرمال پیش بینی شده است اما 
در دی ماه میانگین دمای اســتان ۱ تا ۲ درجه ســردتر از متوسط بلندمدت 
خود خواهد بود. برای ماه بهمن هم به استثنای مناطق غربی و جنوبی استان 
که ۰.۵ تا ۱ درجه گرمتر از نرمال پیش بینی شده، در سایر مناطق استان دما 
در حد نرمال اقلیمی خود خواهد بود.این مســئول خاطر نشان کرد: باید توجه 
داشت که استان همچنان متاثر از عوارض و پیامدهای ناشی از خشکسالی های 
متوالی و طوالنی مدت قرار دارد به گونه که طی ۱۲ ماه منتهی به پایان مهر 
۱۴۰۰ ، بیش از ۹۴ درصد  مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته 
که ٧۵ درصد از پهنه استان تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید یا شدید قرار 
داشــته است.به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی 
اســتان یزد، برهانی اضافه کرد: همچنین طی ۱۰ ســال منتهی به پایان مهر 
امســال، ۸۳ درصد از وسعت استان متاثر از  انواع خشکسالی خفیف تا بسیار 
شــدید بوده اســت که طی همین مدت نزدیک به ۴۵ درصد اســتان دارای 

شرایط خشکسالی شدید تا بسیار شدید بوده است.

اخبار کوتاه

 

تجدیدمناقصهعمومی)نوبتدوم(
شهرداري تاکســتان در نظر دارد به استناد بند »۱« مصوبه شماره ۹ شوراي اسالمی شهر به شــماره نامه 400/6/232 مورخه 

1400/06/28 اجراي پروژه به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: »اجرای آسفالت معابر سطح شهر تاکستان به صورت مکانیزه« با برآورد اولیه به مبلغ کل 11/890/000/000 

ریال به مدت ۱۲ ماه شمسی. 
2- شرایط متقاضي: ارائه مجوز و گواهی صالحیت مورد تائید و امکانات و تجهیزات و ماشین آالت مربوط به اجراي پروژه و همچنین 

ارائه رزومه کاری مشابه )سوابق اجرایي(.
3- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 600/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي و یا واریز به حساب شماره 

100801228486 بنام شهرداري تاکستان نزد بانک شهر شعبه تاکستان.
 4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخه 1400/09/01 امور قراردادهای شهرداری تاکستان. 

5- مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1400/09/11 به دبیرخانه شهرداری 
تاکستان. 

6- تاریخ بازگشایي پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 ساعت 13:00 در دفتر شهردار تاکستان.
7- هزینه نشر آگهي های مراحل چاپ اول و دوم بدوی و تجدید مناقصه به عهده برنده آن مي باشد.

8- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد گردید.
9- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مخدوش، مشروط و ارائه بعد از تاریخ تحویل اسناد، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 10- سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

11- در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35230701-028 واحد قراردادهاي شهرداري تماس حاصل فرمائید.

شهردار تاکستان  - کیوان رحمانی

آگهی اخطار ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به آقای محمد ماجدی بزرگراه همت غربی شهرداری منطقه 22 شهرک شهید باقری خیابان بوستان 7- کوی ولی عصر 
بلوک 16-2 پالک 7 طبقه سوم بدهکار راهن پرونده اجرایی کالسه 9905441 ابالغ می گردد طبق نظریه کارشناس رسمی خودروی شماره 
734ب89 ایران11 به مبلغ540/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می باشید ارزیابی گردیده و طبق 
گزارش مامو رابالغ مورخ 1400/8/9 به علت عدم ابالغ  واقعی ابالغ در نشانی میسر نگردیده چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این اگهی ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه 
نفره به مبلغ 11/550/000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر 
این اداره واقع در چهارراه ولیعصر ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 طبقه دوم تسلیم و ضمنا به 

اعتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه نفره باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14011 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی – اعزازی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای باقر مختاری مهماندوستی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 410303 مورخ1400/6/17 دفترخانه1383 تهران طی درخواست وارده 1023016463 مورخ1400/6/20 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب د راجرای ماده 120 ایین نامه قانون  ثبت به شرح زیر آگهی می 
گردد نام و نام خانوادگی آقای باقر مختاری مهماندوستی مالک سه دانگ مشاع شش دانگ 2- شماره پالک 32286 فرعی 
از126 اصلی  3- علت گم شدن جابجایی4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت سه دانگ مشاع از شدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت79/75 متر مربع که 1/30 متر مربع آن بالکن است واقع در سمت جنوب شرقی طبقه چهار به 
شماره32286 فرعی از126 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 57569 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 
تهران بانضمام پارکینگ قطعه 13 تفکیکی به مساحت12 متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین دو بانضمام انباری قطعه 13 
تفکیکی به مساحت3/51 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین دو به شماره چاپی 773473 ذیل دفتر الکترونیک 
139920301023024838 به نام باقر مختاری مهماندوستی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی ان مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد.
14010 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

اقای سید مسعود مقدسی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
المثنی سند  تقاضای صدور  مورخ1400/7/12  وارده 10230019385  درخواست  تهران طی  دفترخانه1429  مورخ1400/7/12  شماره 934 
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی سید مسعود  اند که مراتب در اجرای ماده 120 ایین  مالکیت را نموده 
مقدسی مالک دو دانگ از شش دانگ 2- شماره پالک 44148 فرعی از118 اصلی3- علت گم شدن سهل انگاری 4- خالصه وضعیت 
مالکیت سند مالکیت کاداستری دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت120/58 متر مربع که 5/44 متر 
مربع آن بالکن است واقع در سمت غربی طبقه چهار به شماره 44148 فرعی از118 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی شده از43539 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت10/80 متر مربع واقع در سمت 
شمال شرقی زیرزمین یک بانضمام انباری مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت2/64 متر مربع واقع در سمت  غربی زیرزمین یک به 
ش ماره چاپی 915285 ذیل دفتر الکترونیک140020301023019871 به نام سید مسعود مقدسی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و در خواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در 
قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید  و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14009 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

فقدان سند مالکیت

آقای مسعود یاوری وکیل مالک حمید بهنام تقی پور به موجب وکالت نامه 17461 مورخ 1400/4/5 دفترخانه 1285 تهران با تسلیم دو برگ 
استشهادیه مصدق شده در دفترخانه 1285 تهران اعالم که سند مالکیت ده سهم مشاع از هشتاد سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین تحت پالک 948 فرعی از سنگ 18 اصلی واقع در دربندسر رودبار قصران بخش یازده تهران در دفتر 165 صفحه 167 ذیل ثبت 
46943 به شماره چاپی 393477 به نام حمید بهنام تقی پور ثبت و صادر گردیده است و وکیل مالک به موجب وکالتنامه 17461 مورخ 
1400/4/5 دفتترخانه1285 تهران 1292 تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و نامبرده اعالم که سند مالکیت با مشخصات 
مذکور به علت جابجایی و سهل انگاری مفقو گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف  مدت ده رو زاعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و ریسد دریافت نمایید وپس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررت اقدام خواهد شد.
14007 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محرم س�پهری طبق وکالتنامه ش�ماره 124875 م�ورخ 1400/3/24 دفترخانه280 ته�ران و 124874 مورخ1400/3/24 
دفترخان�ه280 ته�ران به وکالت از خانم منصوره و معصومه طلیس�چی زاده و رضا بهزاد نیا با تس�لیم چهار برگ استش�هادیه 
تحت ش�ماره 60140 مورخ96/10/19 و60133 مورخ96/10/19 دفتر اس�ناد رس�می 25 آبیک تهران طی وارده ش�ماره 53085 
مورخ96/11/21 مدعی فقدان دو جلد س�ند مالکیت هر یک 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
204 مت�ر مرب�ع پالک 1166 فرعی از4 اصلی مفرو زاز یک فرعی از اصلی مذکور واقع در ورد آورد بخش ده تهران که به ترتیب 
ذی�ل ثبت 18695 صفحه 518 دفتر245 به ش�ماره چاپ�ی 0783980 به مقدار1/2 دانگ به نام علیقل�ی بهزاد نیا ثبت و صادر 
ش�ده سپس طبق س�ند صلح 248934 مورخ90/2/24 دفترخانه24 تهران به منصوره و معصومه هر دو طلسچی زاده بالسویه 
هر یک نس�بت به 6 دانگ انتقال یافته اس�ت همچنین سند مالکیت 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 22175 
صفحه 338 دفتر263 به ش�ماره چاپی 081415 به نام رضا بهزاد نیا ثبت و صادر ش�ده حال وکیل مالکان اعالم داش�ته که به 
علت اسباب کشی سند مالکیت خود را مفقود ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 ایین 
نامه قانونث بت در یک نوبت اگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا 
وجود س�ند مالکیت مذور نزد خود باش�د از تاریخ نش�ر این آگهی ظرف مدت دهر وز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه 
اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
13809 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت تهران- کاظم اصالنی
آگهی احراز تصرفات موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 

اجرایی آن مصوب 90/9/20
نظ�ر ب�ه اینک�ه ب�ه اس�تناد رای ش�ماره 140060301026000520 تاری�خ ص�دور1400/7/11 موض�وع پرونده کالس�ه ش�ماره 
1398114401026000012 هیئت رس�یدگی کننده قانون صدرالذکر مس�تقر در اداره ثبت اس�ناد وامالک قلهک تهران تصرفات 
بالمن�ازع خانم مهناز اس�دی س�وغانلو فرزند غیرتعلی به ش�ماره شناس�نامه 136 و دارای کد مل�ی 6039958634 صادره از 
کورائیم نس�بت به شش�دانگ یک قطعه زمین به مساحت80/35 متر مربع هشتاد متر و سی و پنج دسیمتر مربع در قسمتی از 
پالک ثبتی483 فرعی از43 اصلی واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی قلهک به نش�انی خیابان هروی – خیابان گلزار – کوچه 
س�یزدهم – پالک 28 انتقالی و واگذار ش�ده از مالک رس�می احراز ش�ده وجهت اجرا و صدور س�ند مالکیت طی نامه ش�ماره 
140060301026000521 تاریخ 1400/7/11 به این اداره اعالم گردیده است و برای آن پالک ثبتی14162 فرعی از43 اصلی در نظر 
گرفته ش�ده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص 
اع�م از حقیقی یا حقوقی نس�بت به موضوع صدور س�ند به نام متقاضی مذکور هر گونه اعتراض�ی دارند ظرف مهلت دو ماه از 
تاریخ انتش�ار اولین اگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خ�ود را به دادگاه عمومی محل وق�وع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوط�ه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل 
نماید در غیر اینصورت پس از س�پری ش�دن مهلت مقرر س�ند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. تاریخ انتش�ار نوبت 

اول1400/8/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/30
13616 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران


