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معاون محیط طبیعی محیط زیســت اســتان کرمانشــاه 
گفت:خشک شــدن سراب نیلوفر موضوعی نیست که طی 
یک سال رخ داده باشد.فرشــاد فتاحی با اشاره به خشک 
شــدن تقریبی ســراب نیلوفر، از عوامل متعددی یاد کرد 
که باعث شــده این ســراب دچار چنین وضعیتی شــود، 
افزود: اگرچه خشکسالی و کم بارشی سراسر ایران و حتی 
بســیاری از کشــور های دیگر دنیا را هم درگیر کرده، اما 
این امر عامل اصلی خشک شــدن سراب نیلوفر محسوب 

نمی شود، بلکه مزید علت سایر عوامل بوده است.
وی اصلی ترین عامل خشک شدن سراب نیلوفر را برداشت 
بی رویه از چاه های مجاور و منابع آبی اطراف این ســراب 
دانســت و عنوان کرد: متاســفانه در این منطقه شــاهد 
کشت های دوم و حتی سوم خصوصا در زمینه محصوالت 
آب بر هســتیم.معاون محیط طبیعی محیط زیست استان 
کرمانشاه ادامه داد: البته در کنار این موارد عوامل دیگری 
ماننــد کاهش بارش ها، نبود بارش موثر برف، گرمای هوا و 
تبخیر باال و ... نیز اثرگذار بوده اســت.فتاحی با بیان اینکه 
در ســالیان گذشته که اضافه برداشــت از چاه های اطراف 
ســراب نیلوفر صــورت می گرفت تا حدودی بــا بارش ها 
جایگزین می شــد، تاکید کرد: امسال که شاهد کم بارشی 
جدی بودیم، این اضافه برداشــت ها خود را به خوبی نشان 

داده اســت.وی اضافه کرد: البته باید این را مد نظر داشت 
که شرایط کنونی سراب نیلوفر متاثر از یکسال اخیر نیست، 
بلکه حاصل ســال ها عدم مدیریت منابع آب است. فتاحی 

با بیان اینکه محیط زیســت چندین سال است که درباره 
شرایط نامناسب آبی و لزوم مدیریت منابعی که در اختیار 
داریم هشدار داده، خاطرنشان کرد: این هشدار سالیان قبل 

درباره منابع آبی سایر استان ها از جمله هامون در سیستان 
و بلوچستان، زاینده رود اصفهان، دریاچه ارومیه و ... داده 
شــده بود و حاال با خشک شدن همه آن ها نوبت به منابع 
آبی نقاط پرآب کشور در منطقه زاگرس از جمله کرمانشاه، 

ایالم، همدان و... رسیده است.
معاون محیط طبیعی محیط زیست استان کرمانشاه ادامه 
این روند را باعث نابودی همه منابع آبی دانســت و گفت: 
باید برنامه های صنعتی، کشــاورزی و ... و خصوصا آمایش 
ســرزمین را متناسب با شــرایط کم آبی مطابقت دهیم.
فتاحــی از کاهش میانگین بارش ها در کرمانشــاه از بیش 
از ۴۷۰ میلی متر در ســال به کمتــر از ۲۹۰ میلی متر یاد 
کــرد و افزود: باید از این پس بر اســاس این میزان بارش 

برنامه ریزی کنیم.
وی مدیریت کشت محصوالت کشاورزی را ضروری خواند 
و یادآور شــد: برای مدیریت برداشت از چاه ها هم باید به 
سمت استفاده از کنتور های هوشمند برویم.معاون محیط 
زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه این اقدامات خصوصا 
شناسایی و برخورد با چاه های غیرمجاز با همکاری دستگاه 
قضا از چندی قبل برای سراب نیلوفر آغاز شده، گفت: البته 
این کار ها مســکن مقطعی است و به راهکار های بلندمدت 

هم در کنار آن نیاز داریم.

هشدار زنگ خطر کمبود آب در دشت مغانآخرین نفس های سراب تاریخی نیلوفر
عضو کمیســون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی  با اشاره 
به مشــکل جدی تامین آب در دشــت مغان گفت: دستگاه های اجرایی باید با 
برنامه ریزی نیاز آبی محصــوالت تولیدی را تامین کنند.به گزارش مهر، عباس 
جهانگیرزاده با بیان اینکه مشکل آب در دشت مغان بسیار جدی و وحشتناک 
اســت، اظهار کرد: دســتگاه های اجرایی و در رأس آن سازمان جهاد کشاورزی 
و شرکت آب منطقه ای اســتان باید با برنامه ریزی نیاز آبی محصوالت تولیدی 
را در مناطق شمالی اســتان تأمین کنند.وی بیان کرد: قطعاً یکی از مهمترین 
مؤلفه های رشــد و ترقی کشورمان دســتیابی به امنیت غذایی و فراهم کردن 
بســتر مناسب است تا بتوانیم محصوالت اســتراتژیک و ضروری مورد نیازمان 
را به خصوص در بخش غالت و دانه های روغنی در داخل اســتان تأمین کنیم.

نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه سیاســت اجرای الگوی کشــت با جدیت دنبال شــود، ادامه داد: اجرای 
الگوی بهینه کشت، در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهره وری 
عوامل تولید، گســترش روحیه تعاون، ایجاد اشــتغال، افزایش درآمد از فروش 
تولیدات و حفاظت از منابع پایه را در پی دارد.جهانگیرزاده افزود: یکی از بهترین 
سیاست هایی که می تواند تولیدکنندگان را جهت کشت محصوالت استراتژیک 
و حیاتی مثل غالت و دانه های روغنی ســوق دهد، این است که میزان آب بها 
برای کشت این محصوالت ۵۰ درصد کاهش یابد و تولید کننده نیز با حمایت 
و هدایت درســت به ســمت تولید محصوالت پر آب و غیراستراتژیک همچون 
هندوانه تمایل نشــان ندهند.وی با اشاره به اینکه ساالنه در استان بیش از ۴.۵ 
میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی تولید می شــود، خاطر نشــان کرد: 
۵۰ درصد این محصوالت را دشــت زرخیر مغان تأمین می کند به همین دلیل 
در اجرای سیاســت اصالح الگوی کشت محصوالت استراتژیک همچون گندم 
و دانه هــای روغنی در اولویت قرار گیرند.نماینده مردم پارس آباد، بیله ســوار و 
اصالندوز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سیاست افزایش سطح زیرکشت 
دانه های روغنی باید بیش از پیش دنبال شــود و مشــوق هایی همچون خرید 
تضمینی محصوالت تولیدی با قیمت مناسبت لحاظ شود.جهانگیرزاده خواستار 
رفع مداخله های اراضی زراعی با منابع طبیعی و تکمیل پروژه نقشــه کاداستر 
شد و افزود: تهیه نقشه های دقیق با حدود دقیق برای صدور سند مالکیت یکی 
از مطالبات به حق تولیدکنندگان و بهره برداران اســت که به بسیاری از دعاوی 
حقوقی و آشفتگی های روحی و روانی بهره برداران پایان می دهد و از سوی دیگر 

نیز جلوی سو استفاده برخی از افراد نیز از منابع ملی کوتاه می شود.

استاندار کرمانشاه:
وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان 

قابل  قبول نیست
استاندار کرمانشاه با ابراز نارضایتی از وضعیت نامناسب اجرای طرح صدور سند 
کاداســتر اراضی کشــاورزی در استان گفت: الزم اســت که مزایا و آثار مثبت 
ســنددار کردن زمین های کشاورزی برای کشاورزان اســتان تشریح و تبیین 
شــود تا آنان با رغبت بیشتری برای سنددار شــدن زمین هایشان اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشــاه ،بهمن امیری مقدم   در جلســه شورای 
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اســتان کرمانشاه که با حضور رئیس کل 
دادگســتری استان برگزار شــد، عنوان کرد: متأسفانه رتبه استان کرمانشاه در 
اجرای طرح کاداســتر و صدور اسناد اراضی کشــاورزی مناسب نیست که این 
موضوع نشان دهنده غفلت و سهل انگاری در گذشته است. استاندار کرمانشاه با 
تاکید بر ضرورت تشــکیل جلسات رفع تداخل اسناد زراعی گفت: این جلسات 
باید به صورت مستمر در شهرستان های استان تشکیل و روند صدور اسناد زراعی 
به صورت فعال و پیوسته ادامه پیدا کند.استاندار کرمانشاه همچنین با تاکید بر 
ضرورت آموزش، آگاه ســازی، تبلیغ و اطالع رسانی درباره مزایا و مسیر قانونی 
سنددار شــدن اراضی کشاورزی گفت: الزم است که مزایا و آثار مثبت سنددار 
کردن زمین های کشــاورزی برای کشاورزان استان تشریح و تبیین شود تا آنان 
با رغبت بیشتری برای سنددار شدن زمین هایشان اقدام کنند.امیری مقدم تاکید 
کرد: الزم است برای ایجاد رغبت در کشاورزان، مشوق هایی برای سنددار کردن 
زمین های کشاورزی در نظر بگیریم و درعین حال اجرای قانون در این زمینه نیز 

به صورت قاطع و پیگیرانه دنبال شود.

اخبار کوتاه

رئیس اتاق اصناف کشــاورزی بابــل گفت که در حق زنان 
شــالیکار اجحاف می شــود و آن ها عالوه بــر اینکه بیمه 
نمی شــوند در ســنین باال دچار انــواع بیماری ها خواهند 
شــد.به گزارش رکنا، بیمه کارگــران زن در قانون همواره 
با چالش هایی روبه رو بوده اســت. دراین بین، شــالیکاران 
زن هیچگاه مانند کشــاورزان مرد از پوشش های بیمه ای 
برخوردار نبوده اند. در این راستا سید نصراهلل هاشمی، رئیس 
اتاق اصناف کشــاورزی بابل و نماینده سابق کشاورزان در 
شورای مرکزی اصناف کشــاورزی در گفت و گو با رکنا با 
اشاره به اینکه در دو سال اخیر، زمینه کار برای شالیکاران 
به دلیل برخی مشکالت کم شده است، گفت: یکی از دالیل 
مهم این اســت که مجوزهای بانک نشــاء برای استفاده از 
دســتگاه های مکانیزه نشاء زیاد شده است. از طرفی دیگر، 
تعــداد نیــروی کار زن، در منطقه بابل و حتی شــهرهای 
مرکزی کمتر از پیش شــده اســت. برخی زنــان به دلیل 
تحصیــل و کار کردن در حوزه مرتبط با تحصیلشــان و یا 

ازدواج، از این چرخه خارج می شــوند. تعداد نیروی کار زن 
بســیار محدود شده اســت و به همین دلیل شالیکاران از 

شهرهای دیگر نیروی کار می آورند.
وی در ادامه در خصوص ســختی این کار برای زنان سخن 
گفت و افزود: تعداد کمی از زنان شالیکار، باالی ۵۰ سال سن 
دارند و اکثرا بین سنین ۲۵ الی ۴۵ سال هستند. شالیکاران 
باید ۷ الی 8 ســاعت در حالی که کمرشان خم شده است 
کار کنند کــه این خودش موجــب بیماری های متعددی 
می شوند. همچنین این افراد، زمان دیگری برای استراحت 
به جز برای صرف صبحانه ندارند. همچنین در معرض قرار 
گرفتن در برابر رطوبت باال نیز موجب بیماری می شود که 
شایع ترین آن کمر درد و روماتیسم است.هاشمی در ادامه 
با اشــاره به موضوع بیمه زنان شــالیکار گفت: بیمه نشدن 
زنان در این حوزه به وفور به چشم می خورد و این یک ظلم 
علیه زنان جامعه است. از 6۵ هزار نفری که در اتاق اصناف 
کشاورزی عضو هستند، -اعم از کشاورزی و باغداری-، فقط 

۴۵ هزار نفر بیمه شــده اند که حتــی یک نفر از این رقم، 
زنان نیســتند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل در پایان 
گفت: حتی در باغداری و دامداری هم نیروهای کار زن بیمه 
نمی شوند. برای مثال ۷۰ درصد پرتقال چینی، توسط زنان 
انجام می شود. این ها مگر بیمه هستند؟ کارفرماها می گویند 
از آنجایی که این نیروها، نیروهای کار فصلی هستند، بیمه 
شامل حال آن ها نمی شود و اینگونه می شود که نیروی کار 
به ازای کمی پول بیشتر، بدون بیمه کار می کند در صورتی 
که این باید از نظر قانونی پیگیری شــود.   همچنین قاسم 
پیشه ور ، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص 
چرایی بیمه نشدن شالیکاران به رکنا گفت: کشاورزان، در 
یک روز، مثال ۲۰ نفر نیروی کار را ســر زمین خود می برند 
و یک روزه زمین را نشــاء می کنند. در واقع شرایط به گونه 
ای نیســت که یک نفر، ۲۰ روز ســر یک زمین کار کند. 
کارگران، روز بعد را در یک زمین دیگر کار می کنند، برای 
همین موضوع بیمه شدنشــان کمی مشــکل می شود. این 

کارگران، یک ســرکارگر دارند که هماهنگی های الزم برای 
امور مختلف را در طول سال برای مثال ۲۰ نفر کارگر انجام 
می دهد. درست مثل شــرکت های خدماتی در شهرها که 
نیروی خدماتی به منازل می فرســتند. پیشه ور با اشاره به 
اینکه این سرکارگران باید در اتاق اصناف کشاورزی، اقدام 
به دریافت پروانه کنند،  گفت: وقتی پروانه دریافت شــد، 
می تواننــد برای نیروی کار خود بیمه در نظر بگیرند. با این 
وجود، یکی از دالیلی که ســرکارگران برای انجام این مهم، 
اقدامی نمی کنند ناآگاهی است؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی 
باید به این مســئله ورود کند.او در پایان گفت: هیئت عالی 
نظارت در شــورای قیمت گذاری شهرســتان ها، بر اساس 
قانون نظــام صنفی و اتاق اصناف کشــاورزی، با مدیریت 
وزارت جهاد کشاورزی و با 1۵ عضو، نرخ کارگران محلی هر 
شهرستانی را تعیین می کند. در این هیئت می توان حق و 
حقوق مشخص کارگران اعم از بیمه را نیز در نظر گرفت تا 

حق کسی ضایع نشود.

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در حــال حاضر ۳۰۰ پروژه 
آموزشــی نیمه تمام در اســتان اصفهان وجود دارد که برای بهره برداری از آن 
نیــاز به اعتبارات دولتــی داریم.به گزارش مهر، محمدرضا ابراهیمی در آســتانه 
بازگشــایی مدارس اظهار داشــت: تاکنون بیش از ۹8 درصد از دانش آموزان و 
معلمان در مدارس اســتان اصفهان ساماندهی شده اند.وی افزود: دو درصد دیگر 
نیز مربوط به مهاجرت از شــهرهای دیگر به استان اصفهان و همچنین ثبت نام 
اتباع خارجی است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه یک 
هزار و 1۰۰ بسته آموزشی در اختیار مدارس قرار می گیرد، افزود: اولویت ما ارائه 

این تجهیزات به مدارس در مناطق محروم است.
وی با اشــاره به اینکه در سال جاری ورزش و شادابی دانش آموزان و معلمان در 
دســتور کار است، ابراز داشت: برای این امر از تابستان برنامه ریزی خوبی صورت 
گرفته و مسابقات معلمان را نیز با حضور حداکثری معلمان برگزار کردیم و از این 
تعداد نیز 6۵۰ نفر از معلمان اصفهان در رشته های مختلف به مسابقات کشوری 
راه یافتند.ابراهیمی افزود: همچنین بر اســاس برآورد صورت گرفته بیش از یک 
ســوم از دانش آموزان استان اصفهان در برنامه های پایگاه اوقات فراغت مدارس 
در تابستان امســال حضور داشتند.وی در ادامه به تجهیز هنرستان ها در استان 
اصفهان اشاره کرد و افزود: استقبال از این مدارس افزایش یافته و از این رو تجهیز 
این مدارس در اولویت آموزش و پرورش است.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان اینکه برای توسعه هنرستان ها در سطح استان اصفهان تعاملی را 
با صنایع برقرار کرده ایم، گفت: در این راســتا راه اندازی هوشمند هنرستان ها را 
در دستور کار داریم که به دنبال آن با توجه به نیاز صنایع محل و نوع رشته های 
هنرســتان ها تعیین خواهد شــد.وی همچنین به واریز سرانه مدارس بعد از 1۰ 
سال اشاره کرد و گفت: برای بســیاری از مدارس این سرانه هفته گذشته واریز 
شده اســت.ابراهیمی در ادامه به وجود ۳۰۰ پروژه نیمه تمام آموزشی در استان 

اصفهان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سفر رئیس جمهور تکمیل این مدارس 
به عنوان دومین مطالبه اســتانی مطرح و اعتبــارات خوبی برای این امر در نظر 
گرفته شد.وی تصریح کرد: پروژه های نیمه تمام ما عموماً خیرساز هستند و نیاز 
به اعتبارات دولتی دارند، در استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان کمبود فضای 
آموزشــی داریم و از این رو مجبور به دو نوبته کردن مدارس هســتیم.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دانش آموزی نباید مانعی 
برای ثبت نام داشته باشد، ادامه داد: حتی دانش آموزان اتباع که البته ممکن است 
ثبت نام این دانش آموزان زمانبر باشد.وی افزود: در سال جاری بر خالف سال های 
گذشــته متولدان مهر ۹۵ می توانند در مدارس ثبت نام کنند و ما برای این امر 

مانعی ایجاد نکردیم.
ابراهیمی در خصوص آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان در استان اصفهان 
نیز گفــت: ۹۰ درصد از همکاران ما برای رتبه بنــدی معلمان ثبت نام کردند، 
ارزیابی ها به زودی بر روی مدارک بارگذاری شده انجام خواهد شد.وی در ادامه با 
اشاره به اینکه در دو سال شیوع کرونا و مجازی شدن آموزش جامعه به سختی 
کار معلمی یقیــن پیدا کرد، افزود: همه به این نتیجه رســیدند که هیچ چیزی 
نمی تواند جای معلم را بگیرد و علی رغم تالش همه همکاران در دو ســال اخیر 
شاهد افت تحصیلی بودیم که البته در طول سال تحصیلی و تابستان برای ارتقای 
سطح کیفی دانش آموزان برنامه داریم.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در خصــوص خرید خدمات گفت: در این زمینه باز ســازماندهی را در دســتور 
کار قرار دادیم، قباًل در مدارس ابتدایی بیشــتر به خرید خدمات نیاز داشــتیم 
اما امروز در متوســطه در ایــن زمینه نیاز جدی داریــم.وی در ادامه به کمبود 
ســه هزار نفر نیروی خدماتی در آموزش و پرورش اســتان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: قرار اســت از آبان به بعد این نیروها جذب شوند.ابراهیمی تغذیه رایگان را 
نیــز از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در ســال تحصیلی پیش رو اعالم کرد 

و گفت: این امر در راســتای حفظ سالمت دانش آموزان در دستور کار است.وی 
با اشــاره به وضعیت مدارس فرسوده در استان اصفهان نیز گفت: در این زمینه 
جابجایی هایی را داشــتیم و در حال حاضر دانش آموزی در اســتان اصفهان در 
فضای فیزیکی خطرناک تحصیل نخواهد کرد.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان در خصوص بدهی آموزش و پــرورش به اوقاف نیز اضافه کرد: چندین 
ســال است اجاره های اوقاف پرداخت نشــده و دولت باید برای آن برنامه داشته 

باشد تا بدهی ها پرداخت شود.

زنان شالیکار، درگیر با روماتیسم و کمر درد

حتی یک زن شالیکار مازندرانی هم بیمه نیست 

وجود ۳۰۰ پروژه نیمه تمام آموزشی در اصفهان

در آســتانه آغاز برداشت ســیب از باغات آذربایجان 
غربی، موضوعاتی نظیر ســاماندهی بازار، رفع موانع 
صادراتــی و حل ســورت و بســته بنــدی هنوز از 
دغدغه های باغداران این منطقه به شــمار می رود.به 
گزارش مهر، باز هم فصل برداشت سیب از راه رسید 
و مشکالت هرساله باغداران مانند نبود الگوی کشت، 
بسته بندی نامناسب، نبود پایانه صادراتی کشاورزی، 
ارز ترجیحی و... تکرار شــد تا استان همچنان سهم 
ناچیزی از بازار این محصول اســتراتژیک را با خود 
یدک بکشــد.آذربایجان غربی ساالنه با تولید افزون 
بــر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ســیب ســهم ۴۵ 
درصدی ســیب تولیدی و قطب اول کشور را از آن 
خــود کرده اما این افزایش تولید باوجود مرغوبیت و 
کیفیت باال نه تنها ســودی برای اقتصاد کشاورزی و 
باغداران اســتان نداشته بلکه به یکی از دغدغه های 
اصلی مسئوالن تبدیل شده است.سیب از مهمترین 
محصوالت باغی آذربایجان غربی به شــمار می رود و 
باغ های ســیب در همه شهرهای استان وجود دارد. 
ولی ارومیه با اختصاص حدود ۴۵ درصد از این باغ ها 
در رتبه اول و شهرهای سلماس، مهاباد، اشنویه، نقده 
و میاندوآب در ردیف های بعدی قرار دارند.مشــکل 
بــازار پس از تولید، چالش بزرگ بخش کشــاورزی 
آذربایجان غربی اســت و هر ســاله از اواخر شهریور 
ماه که فصل برداشت سیب در استان شروع می شود 
تا اواخر بهار ســال بعد، مشکالت صادرات و فروش 
مازاد محصول دامنگیر باغداران می شــود و هر ساله 
تقریباً بخش زیادی از تولیدات استان در سردخانه ها 
باقی مانده و به فروش نمی رسد.اســتاندار آذربایجان 
غربی بر لزوم توجه به راه اندازی پایانه های صادراتی 
تخصصی به ویژه در حوزه سیب در استان تاکید کرد 
و گفت، سیب از محصوالت اولویت دار در استان است 
و ما نیز از آن حمایت می کنیم، افزود: زمان نگهداری 
ســیب در ســردخانه ها باید کاهش یابــد و از همه 
ظرفیت ها برای صادرات سیب استان به نحو احسن 
استفاده شود.محمدصادق معتمدیان دوشنبه شب در 
جلســه ساماندهی سیب آذربایجان غربی با اشاره به 
لزوم برنامه ریزی سه گانه در قالب های کوتاه، میان 
و بلندمدت برای ساماندهی وضعیت محصول سیب 
این استان گفت: باید زمینه جایگزینی کشت برخی 
محصوالت کشاورزی بویژه باغی نیز فراهم شود.وی 

با بیان اینکه یکــی از مهمترین اقدامات با توجه به 
شرایط منطقه و وضعیت آبی، کشت محصوالت کم 
آب بر اســت، اظهار کرد: ۲ هــزار و ۵۰۰ هکتار از 
زمین های اســتان طی ماه های گذشته درخت گردو 
و پسته کاشت شده که نتیجه آن افزایش درآمد در 
کنار کاهش حداقل ۴۰ درصدی مصرف آب اســت.
معتمدیان ادامه داد: باید به سرعت زمینه توسعه این 
گونه کشت های کم آب بر در اراضی کشاورزی و باغی 
استان فراهم شود که در راستای افزایش کشت های 
جایگزیــن، اقناع مــردم و اســتفاده از ظرفیت های 

ترویجی است که در این خصوص مشکل داریم.
اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به جایگاه مهم 
سیب در کشاورزی و باغداری تاکید کرد: ۵۵ درصد 
باغات بارور در اســتان باغ سیب است که البته بهره 
وری قابل قبولی ندارد و ارزش افزوده آن، بسیار کم 
به نظر می رسد.وی با تاکید بر لزوم توجه به فرآوری 
محصوالت کشــاورزی از جمله ســیب با اســتفاده 
از تجربیات کشــورهایی نظیر آلمان با ظرفیت ۵۰ 
موردی فرآوری سیب گفت: در این خصوص می توان 
در گام های نخســت، از ظرفیت مردم و روستاییان 
اســتفاده و زمینه کاهش خام فروشی را فراهم کرد.
وی، توجه به بازارهای جدید ســیب در دنیا را مورد 
تاکیــد قــرار داد و گفت: در این خصــوص، باید از 
ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به صورت مؤثر استفاده 
شــود و در این راستا، توجه ویژه به بازار کشور عراق 
و تالش برای حذف موانع صادراتی به این کشور باید 
مورد اهتمام جدی ما مســؤوالن و همچنین فعاالن 
اقتصــادی و تجاری قرار گیرد.اســتاندار آذربایجان 
غربــی بر لزوم جلوگیری مؤثــر و فعاالنه از فعالیت 
مراکــز غیرقانونــی خرید و فروش ســیب در کنار 
جاده ها تاکید کــرد و افزود: اجازه کار غیرقانونی در 
این خصوص به هیچ وجه نباید داده شــود و افرادی 
که هم مجوز می گیرند باید مکان مشخص و محصور 
داشته باشند.معتمدیان جلوگیری از فعالیت دالالن 
را یکی از راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان به ویژه 
در حوزه سیب دانست و اضافه کرد: باید کاری کنیم 
درآمدی که به جیب دالل می رود، به جیب کشاورز 
بر گردد که در این خصوص تالش همه دســتگاه ها 
بسیار مهم است.اســتاندار آذربایجان غربی از برنامه 
ریزی برای اســتفاده اقتصــادی از ظرفیت حمل و 

نقل ریلی در استان بویژه در محصوالتی نظیر سیب 
خبر داد و گفت: ســعی داریم زیرساخت های توسعه 
انبارهای مربوط به راه آهن و اســتفاده اقتصادی از 
قطار را در دســتور کار جدی قرار دهیم و در برنامه 
یک ساله این امر را محقق کنیم.معتمدیان همچنین 
کاهش معطلی در گمــرکات را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: گمرک باید به صورت شــبانه روزی و بدون 
تعطیلی در زمینه صادرات سیب فعالیت داشته باشد 

تا از بروز مشکل در این خصوص جلوگیری شود.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی 
هم در این جلســه با ارائه گزارشی از وضعیت سیب 
اســتان اظهار کرد: 6۰ هزار هکتار باغ ســیب بارده 
در اســتان داریم که پیش بینی می شود امسال یک 
میلیون و 1۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.اکبر 
کرامتی اضافه کرد: از این میزان، 8۰۰ هزار تن سهم 
صادرات و همچنین نگهداری در انبار و سردخانه ها 
خواهــد بود، ۲۴۰ هزار تن به صورت صنعتی و بقیه 
هم به صورت تازه خوری مصرف می شــود.وی ادامه 
داد: ســال گذشــته ۳۵۰ هزار تن سیب صنعتی در 
آذربایجان غربی داشــتیم که امسال این رقم بیش 
از 1۰۰ هــزار تن کاهــش دارد.کرامتی افزود: از 1۰ 
روز دیگر، پیک برداشت محصول سیب در آذربایجان 
غربی شــروع می شــود و امیدواریم امسال با برنامه 
ریــزی صورت گرفته، مشــکالت مرتبط با ســیب 
درختی در اســتان کاهش یابد.رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: پیش بینی 
می شــود با توجه به شــرایط جوی و گرمای هوا از 
این میزان حدود ۲۰ درصد شــامل ۲۴۰ هزار تن به 
صورت ســیب صنعتی توسط کارخانجات کنسانتره 
خریداری شود.کرامتی خرید تضمینی سیب صنعتی 
توســط دولت را از راهکاری خوب دولت طی ســال 
گذشته برای ســاماندهی بازار سیب صنعتی استان 
ذکر و خاطرنشان کرد: با ورود به موقع سازمان تعاون 
روســتایی و خرید تضمینی سیب صنعتی توانستیم 
بخشی از مشکالت باغداران را برطرف کنیم امسال 
نیــز باید این اقدامات به موقع صورت بگیرد.کرامتی 
گردش مالی باال، سهم باالی اشتغال، معیشت بیش 
از 6۰ هزار خانوار استان و وجود صنایع پایین دستی 
مناســب در اســتان را از مهمتریــن دالیل اهمیت 

ساماندهی بازار سیب استان برشمرد.

تاکید بر لزوم حذف دالالن

پایانه های تخصصی صادراتی سیب در آذربایجان غربی راه اندازی شود
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ثبت 28830 دفتر امالک 228 صفحه 237 به شماره چاپی 370053 به نام جواد جوادی ثبت و صادر شده است و سپس مورد ثبت برابر سند 
قطعی شماره 24814 مورخه 1336/6/2 دفترخانه 352 تهران به حسین کریمی ممقان منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 59633 
مورخه 1362/12/22 دفترخانه 430 به نجفعلی علیزاده منتقل گردید و سپس مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 60440 مورخه 1363/3/7 
دفترخانه 430 تهران به علی فضعلی منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 110548 مورخه 1386/2/10 دفترخانه430 تهران به محمد 
کاظمی منتقل گردید و سپس ششدانگ مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 2473 مورخه 1385/4/1 دفترخانه 667 تهران به اکبر سربندی 
منتقل گردید. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی نسبت به سهم االرث نامبرده فوق الذکر 
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 و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا 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.
12990 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

موضوع پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی واقع در بخش 7 تهران
نظر به اینکه خانم مهری مجیدی با وکالت از طرف حسین مجیدی به شماره وکالت 10381 مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران با ارایه دو برگ 
استشهادیه به شماره 24837 مورخ 1401/3/28 تاییدیه دفتر 205 تهران ودرخواست وارده شماره 10764 مورخ 1401/4/7 مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی مفروز ومجزا شده از 54420 
فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 در طبقه همکف سمت جنوب و  واقع در بخش 07 ناحیه حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران به مساحت 
به مساحت10/80 متر مربع واقع در  پارکینگ قطعه 4  به مساحت3/04 متر مربع واقع در زیرزمین و   1 انباری قطعه  بانضمام  88/91 متر مربع 
زیرزمین ذیل ثبت صفحه 188 دفتر امالک جلد2326 به شماره چاپی 753958 به نام حسین مجیدی ثبت  صادر و تسلیم گردید سپس تمامی 
مورد ثبت به موجب سند صلح شماره 59750 مورخ 99/10/17 دفتر6 پردیس تهران به پروین مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و مریم مجیدی به 
میزان 6 سهم مشاع و علی رضا مجیدی به میزان 12 سهم مشاع و زهرا مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و سکینه مجیدی به میزان 6 سهم مشاع 
و مهری مجیدی به میزان 6 سهم مشاع همگی از42 سهم ششدانگ منتقل گردیده است سپس به موجب اقرار نامه فسخ سند به شماره 10380 
مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران سند صلح مذکور فسخ و به مالکیت حسین مجیدی اعاده گردیده است. که به علت سرقت مفقود گردیده 
ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/7 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و 
رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12989 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 22335 فرعی از137 اصلی مفروز و مجزا شده 
از 21949 فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی سمت شرقی طبقه 3 واقع در بخش 12 ناحیه02 حوزه ثبت ملک خاوران تهران 
استان تهران به مساحت 74/87 متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه 
همکف مشخصات مالکیت مالکیت امیر حسین فراهانی فرزند عبداله تاریخ تولد 30/06/1363 صادره از تهران دارای شماره ملی 
0068587546 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی 147190 سری ب سال 93 ب ذیل ثبت به شماره 14302 دفتر116 صفحه230 ثبت گردیده است اینک مالک فوق الذکر 
با ارایه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل یکی از آنها طی ذیل گوا هی شماره ترتیب 11681 مورخ 1401/5/27 
دفترخانه 1241 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی و جابجایی مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم 
صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 

نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12988 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران

اخطار در اجرای ماده 149 قانون ثبت

نظر به اینکه مالک اخیر پالک ثبتی 1377 فرعی از20 اصلی مبلغ 36152200 ریال بابت اضافه مساحت حاصله از پالک مزبور به 
حساب سپرده این اداره واریز نموده است و لذا در اجرای ماده 149 قانون ثبت ) اضافه مساحت ذاتی( به علت عدم دسترسی به 
مالک یا مالکین اولیه اعالم می گردد نسبت به اخذ وجه مزبور به اداره ثبت اسناد وامالک لواسان مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن 10 سال اعراض محسوب و وجه به حساب درامد اختصاصی ثبت واریز می شود.
12987 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سیده وجیهه میر حسینی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 

ذیل شماره 34753 و 34754 مورخ 1401/4/29 دفترخانه 910 تهران طی درخواست وارده 1023012021 مورخ 1401/4/29 تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی خانم سیده وجیهه 
میر حسینی مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ 2- شماره پالک 68559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم شدن اسباب کشی 4- خالصه وضعیت 
که  مربع  متر  به مساحت105/02  آپارتمان مسکونی  واعیان یک دستگاه  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  دو  کاداستری  مالکیت  مالکیت سند 
مقدار2/09 متر مربع آن بالکن است واقع در همکف به شماره 68559 فرعی از126 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 24150 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شمالغرب طبقه زیرزمین 
بانضمام انباری قطعه 2 تفکیکی به مساحت 1/97 متر مربع واقع در سمت غرب طبقه زیرزمین به شماره چاپی 042955 ذیل دفتر الکترونیک 
139720301023015135 به نام خانم سید وجیهه میر حسینی صادر گردیده است برابر سند رهنی شماره 54205 مورخ 97/3/23 دفترخانه 186 
تهران در رهن بانک مسکن می باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 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 آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 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 مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ضمنا به موجب نامه شماره 140105801011004235 مورخ 1401/4/5 از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به مالکیت 

محمد حسین روشنائی دارای بازداشت می باشد.
12986 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی با عرصه وقف قطعه 3 تفکیکی واقع در سمت 
شمالی طبقه 2 به پالک ثبتی413155 فرعی از2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 35538 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 
تهران به مساحت84/77 متر مربع که 3/40 متر مربع آن بالکن است بانضمام انباری مسکونی قطعه 8 تفکیکی به مساحت2/26 
متر مربع واقع در زیرزمین بانضمام پارکینگ مسکونی شماره یک به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی آن به نام علی غیاثی ثانی به شماره چاپی 
136172 د93 ذیل ثبت 53397 صفحه 185 دفتر 388 ثبت و صادر و تسلیم شده است حال نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه که 
به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 15525 مورخ 1398/3/2 دفترخانه916 تهران گواهی گردیده است مدعی است که 
سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارد لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت هب آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد 
و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه 

اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد شد. ضمنا سابقه بازداشت مشاهده نگردید.
12985 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه اقای بهنام احمدی اصالتا و وکالتا از طرف غدیره احمدی با وکالتنامه شماره 71080 مورخ 1401/6/1 دفترخانه 
مورخ   000379  -14012155393000380 شماره  به  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  برگ  دو  ارایه  با  مالک(   ( تهران   456
1401/5/29 دفترخانه 451 تهران و تقاضای وارده به شماره 140185601145008702 مورخ 1401/5/30 مدعی فقدان سند 
مالکیت شده است که در اجرای ماده 120 آ یین نامه قانون ثبت به شرح ذیل گزارش می گردد سند مالکیت شش دانگ یک 
قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 25896 فرعی از72 اصلی مفروز و مجزا شده از 297 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 11 در شرق طبقه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 239/82 
متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه چهارم که 3/77 سه متر و هفتاد و هفت دسیمتر مربع ان بالکن است بانضمام پارکینگ 
قطعه 10 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و پارکینگ قطعه 11 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 
و پارکینگ قطعه 12 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و انباری قطعه 1 به مساحت 9/48 متر مربع مشخصات 
مالکیت مالکیت غدیره احمدی بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که به نامش سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
110171 سری الف سال90 که در صفحه 142 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6166 ثبت گردیده است مالکیت بهنام احمدی 
بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که بنامش موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 110206 سری الف سال90 
که در صفحه 139 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6165 ثبت گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 81902- 92/7/5 
و 83956- 92/7/13 و 87483 -94/8/13 و 91741 مورخ 1396/10/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 286 شهر تهران 
استان تهران که به نفع بانک سپه به مدت ده سال ثبت شده است نامبرده اعالم نموده سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده ودرخواست سند مالکیت المثنی نموده است بدینوسیله مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید 
اخذ نمایید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات خواهد شد.
12983 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مصطفی اسمی خانی برابر تقاضای وارده شماره 18202-1401 مورخ 1401/6/12 با تسلیم استشهادیه مصدق 
با اعالم این که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه  ذیل شماره 19264 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1231 تهران 
آپارتمان قطعه 5 تفکیکی واقع در سمت غربی طبقه دوم به مساحت92/15 متر مربع تحت شماره 134954 فرعی از 
4476 اصلی مفروزی از پالک 57847 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران بانضمام انباری قطعه 5 تفکیکی و 
تحت شماره چاپی 262369 به نام مصطفی اسمی خانی ثبت صادر و تسلیم گردیده است که اصل سند مالکیت به علت 
سرقت مستندا به نامه کالنتری مفقود گردیده است طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را نموده است و در اجرای ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در یک نوبت آ«هی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه 
واقع در خیابان دماوند- خیابان غفاری نسب- جنب پادگان شهید خضرائی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود طبق 

مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
12982 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رامتین کاظمی خوبستان وکالتا از طرف آقای مصطفی پازکی دماوندی طی وارده 24317 مورخ 1400/10/27 به ثبت رسیده است با تسلیم 
دو برگ استشهادیه محلی که گوا هی امضای شهود آن طی شماره 45682 و 45683 مورخ 1400/10/12 به شماره شناسه 140002152877001004 
و 14002152877001003 دفتر اسناد رسمی 567 تهران ثبت گردیده است مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
جنوب غربی طبقه سوم به مساحت 72/62 متر مربع قطعه 13 تفکیکی به شماره 4220 فرعی از84 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 819 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران بانضمام یک باب انباری به مساحت2/50 متر مربع قطعه 11 تفکیکی واقع در جنوب غرب طبقه همکف 
ذیل ثبت 365338 صفحه 151 دفتر1460 بنام محسن عسگری ثبت و به شماره چاپی 468915 صادر و تسلیم گردیده  است سپس مع الواسطه 
به موجب سند قطعی شماره 75005 دفترخانه 160 تهران به هادی کالنتری تک و خانم مرجان جعفرزاده شایق منتقل و به موجب سند شماره 
75429 مورخه 91/11/17 دفترخانه 165 تهران به آقای مصطفی پازکی دماوندی و خانم مریم شریفی شهمیرزادی) بالسویه( منتقل شده است 
ضمنا به موجب نامه شماره 139905801015014860 مورخه 99/11/19 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی در قید بازداشت بوده که به موجب نامه 
شماره 140005801015022089 مورخه 1400/12/24 بالمانع بودن صدور سند المثنی اعالم گردیده است سپس به علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار 
داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند 
مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور 

المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12981 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم اکرم خلیلی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 38782 مورخ 1401/5/23 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 698 حوزه ثبتی تهران وبرگ تقاضا به شماره وارده 1025016009 مورخ 1401/5/25 مدعی فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی22424 فرعی ساز6974 اصلی مفروز و مجزا شده از475 فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 تفکیکی 
در طبقه 3 و واقع در بخش02 ناحیه حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت57/17 متر مربع بانضمام انباری قطعه 8 تفکیکی 
اسناد  دفترخانه   1399/7/14 تاریخ   81340 مالکیت  مستند  شماره  با  واعیان  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  خلیلی  اکرم  نام  به 
رسمی شماره 698 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 146176 سری الف سال99 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920301025029901 ثبت گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است 
لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار همین روزنامه آگهی می شود تا چنانچه کسی 
ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و 
مالحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند ماکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
12980 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : ایاب و ذهاب کارکنان ساکن مهاجران، حراست مرکز انتقال نفت اراک و کارکنان مرکز انتقال نفت شازند

مبلغ برآورد مناقصه :   11/085/613/591 ریال
1-  محل و مکان اجراي کار: جابجایی کارکنان مرکز انتقال نفت شازند از اراک و مهاجران - جابجایي کارکنان ستاد منطقه از شهر مهاجران – جابجایي کارکنان حراست مرکز انتقال 

نفت اراک و شازند
2- مدت اجراي کار:  یکسال

3- نام دستگاه نظارت:  امور اداري
4- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 554/280/679 ریال بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین 
معــــامالت دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران می باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا IR 260100004101046871200211 بانک مرکزي واریز 

گردد ضمنا«  ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاري گردد.
- درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد الزامی است.

- دارا بودن و بارگذاری گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رشته امور حمل و نقل الزامي است
- دارا بودن و بارگذاری گواهي تایید صالحیت ایمني معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامیست .

- روش ارزیابي مالي دستورالعمل ارزیابي مالي و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره796-2/20مورخ 99/12/11 می باشد.
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه : شرکت کنندگان مهلت دارند تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/04 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد( به نشاني  

www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به 

ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگذاري پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان مي بایست تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/16 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت) ستاد( و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار/ اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مقرر و دریافت رسید مربوطه 

اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ  1401/07/23 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپنــد- پالک 

188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ 1401/07/06  ساعت 11:00 صبح به نشاني اراک –  خیابان پانزده خرداد - روبروی سیلو 

و دادسرا – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه مرکزی برگزار میگردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  33490444-086 و  09120541278تماس حاصل فرمائید .
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