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دانش دریا

گزارش

بیشترین غرق شدگان در آبهای دریای خزر مربوط به ساحلی محمود آباد است

دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران از غرق شدگی  ۲۵نفر گردشــگر در آبهای دریای خزر خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،علی رجبی اظهار داشت :بر اساس آخرین آمار
اخذ شده از ابتدای خرداد ماه ۲۵ ،نفر گردشگر در آبهای استان مازندران در دریای خزر دچار غرق شدگی شدهاند.دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران ،افزود :گزارشها حاکی
از آن است که اکثر غرق شدگیها در بین ساعات هشت صبح تا هشت شــب یعنی در زمان عدم حضور ناجیان غریق به وقوع پیوسته است.به گفتۀ مدیر کل دفتر امور اجتماعی ،فرهنگی
و گردشگری استان مازندران با اشاره به اینکه تا اواسط تیر ماه آمار غرق شدگیها حدود  ۱۲نفر بوده است ،گفت :با افزایش ورود گردشگران به استان مازندران در تعطیالت اخیر شاهد
افزایش غرق شدگیها بودیم که همچنان بیشترین غرق شدگیها به محدوده ساحلی شهرستان محمودآباد اختصاص دارد .این مقام مسئول در استان مازندران یادآور شد :آمارها حاکی از
آن است که بیشترین غرق شدگیها در شهرستانهای محمود آباد ،نوشهر ،چالوس و عباس آباد به وقوع پیوسته است .وی در ادامه گفتههای خود اذعان داشت :شهرستان محمود آباد به
دلیل برخورداری از نوار ساحلی گستردهتر در مقایسه با سایر شهرستانهای ساحلی استان در بیشتر مواقع بیشترین میزان غرق شدگی را به خود اختصاص میدهد.
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ادبیات دریا
ناوگان دریایی یخچالی صادرات آبزیان در
استان بوشهر راهاندازی میشود
پرورش و تولید آبزیان از جمله ماهی و میگو
در استان بوشــهر افزایش یافته که صادرات
این محصول از بنادر اســتان در دستور کار
فعاالن اقتصادی قرار گرفته و در راستا راهاندازی ناوگان
دریایی یخچالی صادرات آبزیان در دســتور کار قرار
گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد ،توسعه صادرات
یکی از سیاســتهای دولت و بخش خصوصی است
که در این راستا تولید و صادرات انواع محصوالت در
دســتور کار قرار گرفته است.ظرفیتهای خلیجفارس
در استان بوشهر زمینه توسعه سرمایهگذاری اقتصادی
و تجارت دریایی را افزایش داده که در این راستا ناوگان
حمل و نقل دریایی و تولید محصوالت آبزی از جمله
ماهی و میگو یکی از اولویتهای اقتصاد دریا پایه استان
بوشهر است.به گفته استاندار بوشهر پرورش ماهی در
خلیجفارس به صورت نصب قفس در دریا از توانمندی
استان است که اکنون تولید شش هزار تن ماهی پرورشی
سیباس فراهم شده است.احمد محمدیزاده از افزایش
ظرفیت تولید ماهی پرورشی سیباس خبر داد و اظهار
داشــت :بهزودی طرح یکهزار تنی پرورش ماهی در
قفس وارد فاز عملیاتی میشــود و ظرفیت تولید این
آبزی به  7هزار تن در ســال افزایش مییابد.وی تولید
بیش از  60درصد میگو پرورشی کشور در استان بوشهر
را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :تولید میگو پرورشی که
دارای بازارهای داخلی و جهانی دارد یکی از محورهای
توسعه استان بوشهر است و هدفگذاری تولید  34هزار
تن میگو پرورشی امسال در دســتور کار شیالت قرار
گرفته اســت .رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم با اشاره
به افزایش حجم صادرات از بنادر استان به قطر افزود:
با توجه به جام جهانی قطر در ســال جاری ،صادرات
محمولهها به این کشور از بندر دیر افزایش یافته است.
خورشید گزدرازی صادرات آبزیان از بنادر استان بوشهر
را یادآور شــد و تصریح کرد :تقویت ناوگان صادراتی
یکی از اولویتها اســت که در این عرصــه آبزیان در
اولویت است.وی با اشاره به اینکه میگو پرورشی استان
بوشهر یکی از محصوالت بازارپسند جهانی است خاطر
نشان کرد :توســعه صادرات آبزیان یکی از برنامههای
مهم فعاالن اقتصادی اســت که در راســتا راهاندازی
ناوگان دریایی یخچالی صادرات آبزیان در دستور کار
قرار گرفته است.

یک دهه وعده ورود کشتیهای کروز به آبهای ساحلی مازندران

سوتکشتیهای تفریحی درمازندران به صدا درمیآید؟

گروه اقتصاد دریایی  -اشکان جهان آرای
 وعده ورود کشتیهای کروز به آبهایساحلی مازندران بیش از یک دهه است
که مطرح میشــود و هنوز خبری از رونق سفرهای
تفریحی دریایی مازندران نیست .اما سرپرست اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
مازندران میگوید مسئوالن استان برای به صدا درآمدن
سوت کشتیهای کروز در مازندران همصدا شدهاند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،گردشــگری دریایی در
مازندران حکایتی پیچیده و پروعده دارد .اگر بخواهیم
به پیشینه خبرهای مرتبط با رونق گردشگری دریایی
در مازنــدران بپردازیم ،دورتریــن خبرها ،قولها و
پیشبینیهای مثبت ،تقریب ًا مربوط به زمانی اســت
که اینترنــت اینقدر فراگیر نشــده بود .مث ً
ال ســال
 ۱۳۹۳مدیرکل اســبق میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی مازندران از ورود یک فروند کشتی
کروز با  ۱۴۰سوئیت مجهز توسط سرمایهگذار بخش
خصوصی خبر داده بود و گفته بود« :این هتل شناور
طی دو سه ماه آینده به اســتان منتقل میشود ».بهار
 ۱۳۹۴نیز مدیرکل وقت همین دستگاه اعالم کرد «سه
شناور خریداری شــده که یکی از آنها تیر به ایران
میآید ».اسفند  ۱۳۹۶هم اســتاندار وقت مازندران
اعالم کرد «برای نوروز  ۱۳۹۷کشــتی کــروز وارد
مازندران میشــود ».محمد اسالمی گفته بود «تالش
بر این است که دو فروند کشتی تفریحی به آبهای
استان بیاید و بین بنادر انزلی ،نوشهر و امیرآباد مسافران
را جابهجا کند».
از این دست خبرها طی یک دهه اخیر بارها اعالم شده
است .ســالها از اعالم این خبرها و تدابیر مدیران و
مسووالن وقت مازندران و کشور برای غلبه بر نادیده
گرفتن مزایای گردشــگری دریایی میگذرد و هنوز
مازندران فاقد اســکله و مارینای مناسب برای لنگر
انداختن کشتیهای تفریحی بزرگ و کروز است .در
حالی که از حدود  ۶هزار کیلومتر طول نوار ساحلی
دریای خزر ۹۰۰ ،کیلومتر آن (بر اســاس مطالعات
 )ICZMمتعلق به ایران است و طبق همین مطالعات،
 ۴۸۷کیلومتر آن در اســتان مازندران قرار دارد.برای

کسب اطالعات بیشــتر با مهدی ایزدی ،سرپرست
اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
مازندران گفتوگو داشتیم:
برای اینکه شــاهد حضور کشــتیهای کروز و
شناورهای تفریحی مدرن در دریای خزر باشیم ابتدا
نیاز داریم که مارینا (بندر کوچک) برای پهلوگیری
این نوع کشتیها داشته باشیم .سازمان چه اقداماتی
در این باره انجام داده است؟
اگرچه مازندران یکی از ســه اســتان ساحل جنوبی
دریای خزر و دارای بیشترین مرز ساحلی و امکانات
بندری و گمرکی در بخشهای شرقی و غربی شامل
بنادر امیرآباد ،نوشهر و فریدونکنار است ،اما این بنادر
کاربری تفریحی ندارند .لذا با مکانیابی اسکلههایی
به عنوان مارینــا میتوانیم به اقتصــاد دریامحور در
طول نوار ســاحلی برای چرخش اقتصاد مازندران
کمک کنیم .همه تالشمان بر این است با برنامهریزی
و پیگیریهــای در حال انجام ،ســال  ۱۴۰۲حداقل
سه مارینای تفریحی و گردشــگری در مازندران به
بهرهبرداری برسد.
با اینکه دریا یکــی از محورهای توســعه مازندران

محسوب میشود ،اما متاســفانه در بسیاری از موارد
نتوانســتهایم بهره کافی از این پتانســیل ارزشمند را
ببریم.
همینطور است؛ طی سالهای گذشته سرمایهگذاران
متعدد بخش خصوصی از ایجاد مارینا گردشــگری
و تفریحی در قالب شمع و عرشه و رستوران دریایی
در مازندران اســتقبال کــرده و در مــواردی بر این
امر پافشــاری داشــتند .اما علیرغم مصوبه شورای
برنامهریزی و توسعه استان و مکاتبات متعدد ،موانع
و مشکالت مختلف که مهمترین آنها نبستن قرارداد
از سوی ادارات استان ،بویژه منابع طبیعی با طرحهای
ارائه شده توســط متقاضیان است ،ســرمایهگذاران
نتوانستند در اجرای طرحها به نتیجه برسند.
پس با وجود این مشکالت چگونه از بهرهبرداری
مارینا در سال آینده خبر میدهید؟
درست اســت که با وجود استقبال ســرمایهگذاران
بخش خصوصی(دســتکم پنج ســرمایهگذار در
حال حاضر) از ســاخت مارینای تفریحی ،به دالیل
گفته شده تاکنون فرصت طالیی موجود در استان به
درستی مورد استفاده قرار نگرفت و نتوانستیم رونق

برگزیده

مفقودی

مقام مسول در سازمان حفاظت محیطزیست

طرح جمعآوری دادههای محیطزیست دریایی کشور در حال اجرا است

مدیرکل دفتر زیســتبومهای دریایی ســازمان
حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه اطالعات
بهدستآمده از شــرایط گونههای دریایی موجود
در کشور پراکنده اســت ،گفت :بر همین اساس اجرای طرح
جمعآوری دادههای محیطزیســت دریایی با همکاری مراکز
علمی و پژوهشــکدهها در دســتور کار قرار دارد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،محمد طالبیمتین افزود :در رابطه با شناسایی
شرایط زیســتی گونههای دریایی کشــور ،اقدامات مختلفی
از سوی مراکز دانشگاهی و پژوهشــکدهها انجام میشود که
اطالعات تولیدی به طور کامل و مشــخص در دسترس دیگر
مراکز و یا پژوهشگران قرار نگرفته است و نوعی ناهماهنگی در
این رابطه وجود دارد.وی تصریح کرد :بر همین اساس سازمان
حفاظت محیطزیست در رایزنی با مراکز علمی و پژوهشکدهها
و با تعریف طرحی به دنبال جمعآوری دادههای تولید شده در
این حوزه است تا بتواند با دستهبندی دادههای به دست آمده،
برنامهریزی بهتر و صحیحتری را برای مدیریت محیطزیست

دریایی انجــام دهد.طالبی متین ،همکاری با پژوهشــگاه ملی
اقیانوسشناسی و علوم جوی و راهاندازی گشتهای ساحلی و
فراساحلی در جنوب کشور و پایشهای مستمر در فصول گرم
و سرد را از دیگر اقدامات انجام شده برای جمعآوری اطالعات
و باال بردن ســطح تولید دادههای محیطزیست دریایی کشور
بیان کرد.مدیرکل دفتر زیستبومهای دریایی سازمان حفاظت
محیطزیســت همچنین با بیان اینکه ایران از نظر تنوع زیستی
یکی از  ۲۰کشور برتر دنیا محسوب میشود ،یادآور شد :تنوع
زیستی دریاهای شــمال و جنوب کشور نیز قابلتوجه است و
تالش میشود فهرســت گونههای در معرض خطر هر ساله
بهروزرسانی و برنامههای حفاظتی به شکل مطلوبتری دنبال
شود.وی با بیان اینکه فهرست گونههای دریایی در معرض خطر
به طور مرتب در حال تغییر و اضافه شدن است ،افزود :متاسفانه
نامالیمتیهای مختلفی همچون صید بی رویه موجب شده است
تا وضعیت زیستی برخی گونههای دریایی در شرایط قابل قبولی
نباشد.طالبیمتین درباره اقدامات سازمان حفاظت محیطزیست

آگهی مزایده مال غیرمنقول (سند ذمه ای)
کالسه ۱۴۰۰۰۲۵۲۱

به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق  ،له  :مینا روحي علیه :رحیم دوســت محمدی مقدار سی و یک
شعیر و چهار دهم شعیر مشاع از نودو شش شعیر شش دانگ آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی بیست و
هفت هزار و هفتصد و پنج فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از بیست وهفت هزار و ششصدو بیست
و چهار فرعی از اصلی مذکور قطعه چهار تفکیکی طبقه دوم واقع در بخش سه ناحیه نودونه حوزه ثبت
ملک همدان ناحیه یک استان همدان به مساحت ( )۱۶۶ /۸۳یکصد و شصت و شش متر و هشتاد و سه
دسیمتر مربع  ،واقع در سمت شرقی طبقه دوم که (  )۶/۶۳شش متر و شصت و سه دسیمتر مربع آن
بالکن  ،است  .به نشانی  :همدان  -کمال آباد  -روبروی کوچه سرو  -ساختمان  ۱۸۳به حدود :شماال:
دیواریست بطول ( ۳/۹۹
) سه متر و نود ونه سانتیمتر به ملک مجاور شماره  ۵۲۹۸فرعی از شماره  ۱اصلی شرقا :در دو قسمت،
اول دیواریســت بطول (  )۱/۰۰یک متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا أن ملک مجاور شــماره
 ۵۲۹۹فرعی از شــماره  ۱اصلی قرار دارد دوم دیواریســت بطول ( ) ۱۹ /۵4نوزده متر و پنجاه و چهار
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن ملک مجاور شماره  ۵۲۹۶فرعی از شماره  ۱اصلی قرار
دارد جنوبا :در دو قسمت ،اول دیوار و پنجره است بطول (  ) ۵/۸۰پنج متر و هشتاد سانتیمتر به فضای
حیاط مشاعی دوم نرده ایست بطول (  )۳/۹4سه متر و نود و چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی
غربا :در دوازده قســمت ،که قسمتهای دوم و ششم و هشتم و نهم و یازدهم آن شمالی  ،قسمت دهم
آن شرقی  ،است  .اول دیواریست بطول (  )۰/۷۸هفتاد و هشت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم
دیواریست مشترک بطول (  )۰/44چهل و چهار سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  ۳سوم دیواریست
مشترک بطول (  ) ۱/۰۱یک متر و یک
ســانتیمتر به آپارتمان مســکونی قطعه  ۳چهارم دیواریست مشــترک بطول (  ) ۰/۶4شصت و چهار
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  ۳پنجم دیواریست مشترک بطول ( )۱۱ / ۵۵یازده متر و پنجاه و
پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  ۳ششم درب و دیوار است بطول (  ) ۱/۳۹یک متر و سی ونه
سانتیمتر به راه پله مشاعی هفتم دیواریست بطول (  ) ۲/4۶دو متر و چهل وشش سانتیمتر به راه پله
مشاعی هشتم دیواریست بطول (  ) ۱/۲۰یک متر و بیست سانتیمتر به راه پله مشاعی نهم دیواریست
بطول (  ) ۰/۲4بیست و چهار سانتیمتر به نورگیر مشاعی دهم دیواریست بطول (  ) ۰/۳۶سی وشش
سانتیمتر به نورگیر مشاعی یازدهم دیوار و پنجره است بطول ( )۲/ ۹۰دو متر و نود سانتیمتر به نورگیر
مشاعی دوازدهم دیوار و پنجره است بطول (  ) 4/۲۳چهار متر و بیست و سه سانتیمتر به نورگیر مشاعی
مشخصات منضمات ملک :انباری قطعه  4به مساحت  ۱/۹۱به حدود اربعه :شماال :دیواریست بطول (
 ) ۱/4۰یک متر و چهل سانتیمتر به ملک مجاور شماره  ۵۲۹۸فرعی از شماره  ۱اصلی شرقا :دیواریست
بطول (  ) ۱/۳۷یک متر و سی وهفت سانتیمتر به محوطه مشاعی جنوبا :دیواریست مشترک بطول (
 ) ۱/4۰یک متر و چهل سانتیمتر به انباری مسکونی قطعه  ۵غربا :درب و دیوار است بطول (  ) ۱/۳۶یک
متر و سی وشش سانتیمتر به محوطه مشاعی پارکینگ قطعه  4به مساحت  ۱۱/۲۵واقع در طبقه

گردشگری دریایی و حتی گردشگری ساحلی و پیرو
آن اقتصاد مازندران را رقم بزنیم ،اما ادارهکل جلسات
و نشستهایی با استانداری مازندران و مجموعههای
منابع طبیعی و سازمان بنادر و کشتیرانی استان دارد.
پیگیری برای ســاخت مارینا تفریحی در ســواحل
رامسر ،نوشهر ،چالوس ،ســاری و بابلسر در دست
اقدام است.
سالهای متمادی است که بسیاری از این پروژهها در
مرحله صدور مجوز از منابع طبیعــی و عقد قرارداد
نهایی واگذاری بســتر دریا ،بالتکلیف ماندهاند .اما
خوشــبختانه هماکنون با یکصدا شدن مازندران در
این امر ،شاهد بارقههای امید در به سرانجام رسیدن
پروژه اسکلههای تفریحی هستیم.
به نظر میرســد وزارتخانه هم برای برداشتن موانع
ادرای مصمم است.
بله .اما عمدهترین دلیل تأخیر در اجرای این طرحها،
موانع اداری است .وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی به اســتان مازندران ماموریت داده تا
درخواســت متقاضیان را با برداشــتن موانع موجود
سرعت بخشــیده و در صورت قرار گرفتن طرح در
مرحله اجرایی با کمک وزارتخانه و شــخص آقای
ضرغامی پیگیریها برای بهرهبرداری از اسکلههای
گردشــگری انجام شــود .در نشســتهایی که با
مجموعههای مرتبط ،به ویژه استانداری و منابعطبیعی
داریم پیگیر تسهیل امور و رفع موانع موجود هستیم.
البته منابــعطبیعی هم بــرای ممانعتهایش دالیلی
متقنی دارد.
درست است .ما هم معتقدیم که اداره کل مناب ع طبیعی
حافظ اموال عمومی است و حق دارد شرایط را برای
ساخت مارینا گردشگری در سواحل استان بسنجد و
طبق قوانین رفتار کند .ما امیدواریم با رسیدن به یک
راهکار مناسب و مشترک در آینده نزدیک شاهد تردد
کشتیهای تفریحی به ویژه کشتی کروز در مازندران
باشــیم .در مجموع خوشــبختانه روند ارائه طرحها
و اســتقبال ســرمایهگذاران در این بخش از جمله
شرکتها برای ســاخت مارینا و خرید کشتی کروز
امیدوارکننده است.

برای حفظ شرایط زیســتی گونههای دریایی در معرض خطر
انقراض نیز اظهار داشــت :در دریای جنــوب برنامه حمایتی
الکپشتها به عنوان یکی از گونههای مهم در راس هرم غذایی
در دستور کار قرار دارد و نقشه زیستگاههای الکپشتها تهیه
و با ایجاد زیســتگاههای مصنوعی نیز تالش میشود ،شرایط
زیســتی اینگونه مهم دریایی در جنوب کشور بهبود یابد.وی
افزود :در دریای خزر نیز حفظ گونه فک خزری به عنوان تنها
پستاندار این دریا مورد توجه است و طرح اقدام در این زمینه نیز
تدوینشده است اما برای موثر بودن این اقدامات میطلبد دیگر
کشورهای حوزه دریای خزر نیز در اجرای طرحهای حفاظتی
مشارکت بیشتری داشته باشــند.مدیرکل دفتر زیستبومهای
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه کار در
دریا زمانبر و با صرف هزینههای باال انجام میشود ،تصریح کرد:
با این شرایط ،پایش تمامی گونههای موجود امکانپذیر نیست و
به همین دلیل هر ساله تعدادی از گونهها مورد بررسی قرار گرفته
و برنامه حفاظتی برای آنها به اجرا گذاشته میشود.

(صفر) به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (  ) ۵/۰۰پنج متر شرقا:
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (  ) ۲/۲۵دو متر و بیست و پنج سانتیمتر جنوبا :خط
فرضی به محوطه مشاعی است بطول ( ) ۵/۰۰پنج متر غربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (
 ) ۲/۲۵دو متر و بیست و پنج سانتیمتر مشخصات مالکیت :مالکیت رحیم  /دوست محمدی فرزند قنبر
شماره شناسنامه  ۱۰۱۳۷۶تاریخ تولد ۱۳۳۱/۰۵/۰۷
صادره از همدان دارای شماره ملی  ۳۸۷۰۹۹۷۶۵۶با جز سهم  ۶از کل سهم  ۶بعنوان مالک شش دانگ
عرصه و اعیان با شــماره مســتند مالکیت  ۱۳۳۸۱تاریخ  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸دفترخانه اسناد رسمی شماره
 ۳4شــهر مریانج استان همدان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۶۷۸۰۰۶سری ب سال ۹4
با شــماره دفتر الکترونیکی  ۱۳۹۵۲۰۳۲۶۰۰۱۰۰۷۰۱۹ثبت گردیده است .که طبق نظریه کارشناس
رسمی مورخه  ۱4۰۱/۰۱/۲۸ملک مورد نظر عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان
مسکونی به پالک ثبتی  ۲۷۷۰۵فرعی از  ۱اصلی قطعه  4تفکیکی مفروز و مجزی شده از  ۲۷۶۲4فرعی
از اصلی مذکور ناحیه حومه بخش  ۳همدان حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک استان همدان به آدرس
یاد شده واقع در طبقه دوم واحد  4از یک مجتمع  ۶/۵طبقه مجموعا  ۱۲واحدی به مساحت ۱۶۶/۸۳
متر مربع و با اســتقرار شمالی دارای انباری مسکونی قطعه  4تفکیکی و به مساحت  ۱/۹۱متر مربع و
پارکینگ مسکونی قطعه  4تفکیکی و به مساحت  ۱۱/۲۵متر مربع دارای امتیازات آب برق گاز مجزی
مجهز به آسانسور که به قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تمک آپارتمانها و
آئین نامه اجرایی آن سهیم میباشد و ارزش ششدانگ آپارتمان مورد نظر (جدا از هرگونه بدهی احتمالی
به ارگانها یا ادارات دولتی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی ) به مبلغ  ۳۶/۷۰۲/۶۰۰/۰۰۰ریال معادل سه
میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون و دویست و شصت هزار ریال برآورد گردید و میزان سی و یک شعیر
و چهاردهم شعیر مشاع از نودوشش شعیر شش دانگ آن به مبلغ  ۱۲/۰۰۸/۰۹۶/۶۰۰ریال می باشد که
به موجب سند نکاحیه بازداشت گردیده است و به علت عدم انجام تعهد از ساعت  ۹الی  ۱۲روز شنبه
مورخ  ۱4۰۱/۰۵/۱۵در :همدان سعیدیه باال نبش غنی زادیان ساختمان ثبت اسناد و امالک طبقه اول
واحد اجرای اسنادرسمی همدان از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ ۱۲/۰۰۸/۰۹۶/۶۰۰
ریال معادل دوازده میلیارد و هشت میلیون و نودو شش هزار و ششصد ریال شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه به حساب
ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد الزم به ذکر است که پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق
و گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشد
به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق به برنده
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد .تاریخ انتشار۱4۰۱/۰۵/۰۲ :
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی همدان.متوسل
شناسه آگهی 1354621 :م الف701 :

سند و برگ سبز موتور سیکلت هیرمن تیپ 125CC-CDI
به رنگ مشکی مدل  1388به شماره موتور  22508261و
شماره شاسی  125C8841584***NFZو شماره انتظامی
 27884/499به نام ابراهیم احمدی مفقود گردیده و از درج
اعتبار ساقط می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140160426009000354مورخه
 1401/04/28هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای مهدی اذربرزین فرزند محمد بشماره شناسنامه  3صادره از فامنین در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  235/99مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین خریداری از مالک رسمی
آقای عیوضعلی عبدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز 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
تسلیم و پس از اخذ رسید ،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 (.م الف )130
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/19 :
رضا بیات – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140160326009000352مورخه
 1401/04/28هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
طاهره روشنی فرزند محمد بشماره شناسنامه  11305صادره از فامنین در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  235/99مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین خریداری از مالک رسمی
آقای عیوضعلی عبدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز 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
تسلیم و پس از اخذ رسید ،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 (.م الف )129
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/19 :
رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هدررفت «میلیونها مترمرکب آب» در بیآبترین استان کشور

نعمتی که در سوءمدیریت بهراحتی از دست میرود

بارشهای «مونســون» حجم قابلتوجهی روانآب در سیستان و بلوچستان
جاری میکند؛ نعمتی بینظیر که بخــش قابلتوجهی از آن یا از مرزها خارج
میشــود یا به دریا میریزد و بخش استحصالشده توسط ســدها نیز تقریب ًا
بالاستفاده میماند و تبخیر میشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سازمان هواشناســی در روزهای اخیر سیستان و
بلوچستان را بهعنوان پربارشترین استان کشــور از ابتدای تابستان تاکنون
اعالم و خاطرنشان کرده است :بارشهای فرانرمال «مونسون» امسال سبب شد
میانگین بارش سیستان و بلوچستان در  18روز نخست تابستان به بیش از 11
میلیمتر برسد و پربارشترین استان کشور از ابتدای تابستان تاکنون شود؛ بر
اساس دادههای تاریخچهای سازمان هواشناسی میانگین بارش نرمال سیستان
و بلوچستان در  18روز نخست تابســتان  2.4میلیمتر است که امسال 369
درصد افزایش یافته است .اگرچه ســهم بارشهای مونسون در رژیم بارشی
جنوب شرق کشور اندک اســت اما تاکنون  18درصد از بارشهای سال آبی
جاری سیستان و بلوچستان در فصل مونسون دریافت شده است.
بیش از 90درصد مساحت سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی
این حجم از بارندگی در شــرایطی در سیستان و بلوچستان رخ داده است که
در همه اخبار سالهای اخیر از این اســتان بهعنوان بیآبترین استان کشور
که تقریب ًا همه مســاحت آن درگیر خشکسالی اســت یاد میشود .مدیرکل
هواشناسی سیستان و بلوچستان اردیبهشــتماه سال جاری در گفتوگو با
تسنیم در مورد پدیده خشکسالی در این استان ابراز نگرانی کرد و گفت60 :
درصد مساحت سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی بسیار شدید است.
محسن حیدری در مورد درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی استان ابراز
کرد :براساس شاخص بارش ،تبخیر و تعرق استانداردشده ( ،)SPEIدر مدت
زمان یکساله تا پایان اسفندماه سال گذشته  92.1درصد از استان سیستان و
بلوچستان درگیر پدیده خشکسالی است که این مقدار در منطقه سیستان 98.7
درصد و در منطقه بلوچستان  91درصد بوده است.
وی پیشتر در آذرماه  1400نیز در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه سیستان
و بلوچستان با بحران خشکسالی مواجه اســت ،اظهار داشت :طی  10سال
اخیر تا پایان آبانماه  1400ادامه کمبارشــی انباشته و کاهش شدید بارندگی
در سیستان و بلوچستان موجب شد تا استان بیش از  95درصد درگیر بحران
خشکسالی شود .ادامهدار بودن این بحران سبب وقوع خشکسالی اجتماعی
و اقتصادی میشود که معیشــت و زندگی طیف وسیعی از افراد جامعه را که
اقتصاد خانواده آنها وابسته به منابع آب است تحت تأثیر قرار میدهد.
بدون شک فعالیت ســامانه بارشی «مونســون» در منطقه بلوچستان واقع در
جنوب استان سیستان و بلوچســتان با حجم قابل توجه بارندگی که در کمتر
از چند دقیقه جاری شــدن روانآب و پرآب شدن رودخانههای فصلی را در
پی دارد ،فرصتی بینظیر برای ذخیرهســازی آب در استان خشک سیستان و
بلوچستان اســت؛ اما در کمال ناباوری باید گفت بخش عمده این نزوالت
آسمانی هدر میرود.
هدررفت ساالنه 320میلیون مترمکعب آب تنها از مرزهای سراوان
فرماندار ســراوان در این خصوص در گفتوگو با تســنیم با اشاره به اینکه
ســالیانه  320میلیون مترمکعب آب از طریق مرزهای شهرســتان سراوان از
کشور خارج میشود ،اظهار داشــت :اینکه ما در سیستان و بلوچستان که با
خشکسالی درگیر است شــاهد هدررفت چنین حجم وسیعی از آب باشیم،
قابل قبول نیست.
سعید تجلیلی با اشاره به اینکه آب حاصل از بارندگی در صورت استحصال
توسط سد و بندهای خاکی میتواند منبع ذخیرهای برای استفاده در بخشهای
مختلف باشد ،افزود :تمرکز بر فعالیتهای آبخیزداری برای تغذیه سفرههای
آبی ،آبگیری چاهکها و قنوات و نیز اســتقرار پوشش گیاهی در منطقه یک
ضرورت است.
بارش سامانه مونسون در نهایت روانه دریا میشود
رئیس شــورای اسالمی شهرســتان دشــتیاری نیز به خبرنگار تسنیم گفت:
همهساله در فصول تیر و مردادماه شاهد فعالیت سامانه بارشی «مونسون» در
جنوب استان هستیم که حجم قابلتوجهی روانآب در منطقه جاری میکند
اما این آبها در نهایت بدون هرگونــه بهرهبرداری هدر میرود و روانه دریا
میشود.
خالد ایزدپناه تصریح کرد :متأسفانه در حوزه مدیریت منابع آب در این منطقه با
ضعف جدی مواجه هستیم بهنحوی که کشاورزان هزاران هکتار از زمینهای
مستعد کشاورزی شهرســتان دشــتیاری با وجود قرار گرفتن شهرستان در
پاییندست دو سد بزرگ زیردان و پیشین ،چشمانتظار قطرهای آب است.
ایزدپناه بااشاره به برخی از شــیوههای اصولی و تأییدشده افزود :در برخی از
کشورها با اقلیم مشابه و شرایط همسان با ایران راهکارهایی استفاده میشود
که آبهای روان را به سفرههای زیرزمینی هدایت میکنند تا منابع زیرزمینی
هم تقویت شود و برای استفاده مجدد قابلیت داشــته باشد اما هنوز این نوع
فرآیندها در منطقه شکل نگرفته و بیشــتر به ذخیرهسازی سطحی اقدام شده
است.
22میلیون مترمکعب آب در سدهای بلوچستان ذخیره شد
مدیرعامل آب منطقهای سیستان و بلوچستان اخیرا ً با اشاره به اینکه بارشهای
فصلی حارهای در جنوب استان حجم آب ذخیرهشده در سدهای این منطقه
را  22میلیون مترمکعب افزایش داده اســت ،اعالم کــرد :حجم آب موجود
پشت سد «زیردان» قبل از وقوع سیالب  145میلیون مترمکعب بود که اکنون
به  165میلیون مترمکعب رسیده اســت ،همچنین حجم فعلی آب پشت سد
«پیشین»  70میلیون مترمکعب بوده که حدود دو میلیون مترمکعب آب به این
سد وارد شده است.
محمدامین بارانی با بیان اینکه سد «شیکلک» در شهرستان چابهار سرریز شده
است ،اضافه کرد :سدهای زیردان با حجم مخزن  207میلیون مترمکعب ،سد
پیشین با حجم مخزن  175میلیون مترمکعب و سد «شیکلک» با حجم مخزن
 10میلیون مترمکعب با هدف کنترل سیالبهای فصلی و تأمین نیازهای مردم
در جنوب استان احداث شده است.
سدهای بلوچستان به تشتک تبخیر آب تبدیل شدهاند
صرفنظر از حجم قابلتوجهــی از آب حاصل از بارندگی در سیســتان و
بلوچستان که بهدلیل عدم استحصال یا از کشــور خارج میشود و یا به دریا
میریزد ،متأسفانه از همان حجم آب ذخیرهشده در منطقه نیز بهدالیل مختلف
از جمله نبود شبکه پاییندست ســد بهدرستی بهرهگیری نمیشود .در منطقه
سیســتان نیز که چاه نیمهها منبع اصلی ذخیرهسازی آب محسوب میشوند،
بهدلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب طبق اعالم رســمی مسئوالن ساالنه با
 350میلیون مترمکعب تبخیر مواجه هستیم ،موضوعی که در صورتی که برای
آن تدبیر نشود در آینده نهچندان دور شمال سیستان و بلوچستان را با چالش
جدی در زمینه تأمین آب مواجه خواهد کرد.
احمدعلی موهبتی استاندار سابق سیســتان و بلوچستان تیرماه  99در جلسه
شورای اداری شهرســتان چابهار اعالم کرده بود :عمده سدهای احداثشده
در سیستان و بلوچســتان در سالیان گذشــته بهدلیل اینکه شبکه پاییندست
ندارند ،بهره الزم را به مردم نمیرســاند و بهنوعی این سدها به تشتک تبخیر
تبدیل شدهاند.
وزیر کشور :حقآبه سیستان رابهطور ویژه از افغانستانپیگیریم
حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچســتان نیز آذرماه  1400در
نشست شورای آب استان بر جلوگیری از هدررفت آب از مرزهای سیستان و
بلوچستان تأکید و بیان کرد :ضروری است مسئوالن دستگاههای اجرایی استان
با هماهنگی فرمانداران از طریق ارائه راهکارهای مناسب از هدررفت آب از
مرزهای کشور جلوگیری کنند .تهیه پک کامل در زمینه تأمین آب مورد نیاز
سیستان و بلوچستان در زمانهای تنش آبی باید مورد توجه قرار گیرد .هرساله
در یک بازه زمانی حدود  6ماه بهدلیل کاهش نزوالت آسمانی شاهد تنش آبی
در استان هستیم که باید در این زمینه برنامه جامع تدوین شود.
حال باید دید دولت سیزدهم که همواره بر رسیدگی به استان محروم سیستان و
بلوچستان تأکید دارد ،آیا برای مدیریت منابع آبی موجود استان و جلوگیری از
هدررفت نزوالت آسمانی قابلتوجهی که بهعنوان نعمتی الهی در بیآبترین
استان کشــور همهســاله از بین میرود ،برنامه جامعی در دستور کار خواهد
داشت؟!

