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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

از گوشه وکنار استان

جاذبه های روستای روم
در یک کتاب
حقانی -طی مراسمی با حضور فرماندار قاینات
کتاب معرفی صنایع دستی ،استعدادهای هنری و
گردشگری و جذابیت های روستای نمونه روم از توابع
شهرستان قاینات رونمایی شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» این کتاب توسط استاد
نجیب ا ..رجبی در  288صفحه به معرفی صنایع
دستی  ،سابقه هنر جاجیم بافی ،جذابیت ها و قابلیت
های گردشگری و آداب و رسوم و فرهنگ عامه اهالی
روستا پرداخته است .
بهگفتهمعاونادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشگری استان این کتاب به همت شرکت جاجیم
بافی هزارگل روم وشورای اسالمی و خانواده معظم
شاهد روستا تهیه و انتشار یافته و از جذابیت خوبی
برخوردار است« .عباس زاده» در مراسم رونمایی از این
کتاب افزود :کمتر روستایی در استان است که عالقه
مندان به فرهنگ و هنر نسبت به انتشار کتاب معرفی
صنایع دستی آن روستا اقدام کنند.
روستای روم با دارا بودن پتانسیل های فرهنگی و
هنری ،صنایع دستی شامل فرش و پشتی ،جاجیم،
گلیم و پارچه بافی و سازه های دست ساز سنتی یکی
از روستاهای نمونه استان است که می تواند به عنوان
پایلوت صنایع دستی معرفی شود.

ارسال کمک های مردمی سربیشه
به جبهه مقاومت
خسروی _ کمک های مردمی سربیشه به جبهه
مقاومت ارسال شد.
بهگزارشخبرنگارماگروهیازخواهرانشهرسربیشه
به صورت خودجوش اقدام به جمع آوری کمک های
غیرنقدی شامل پسته  ،انجیر،خرما و نان خشک
و همچنین البسه شامل کاله و ژاکت برای جبهه
مقاومت کردند.
کمک های جمع آوری شده بعدازبسته بندی به
بیرجندارسال شدتا از طریق ستاد تحویل جبهه
مقاومت مردمی عراق وسوریه شود.
به گزارش خبرنگار ما درمجموع کمک های نقدی
وغیرنقدی جمع آوری شده 15میلیون ریال بود که به
سوریه وعراق ارسال شد.

مکاناستقرارتاکسیهایبرونشهری
درمیانساماندهیشود
شهرداری اسدیه مکانی را برای استقرار تاکسی های
برون شهری تجهیز و راه اندازی کند.
فرماندار درمیان در کارگروه ترافیک شهرستان گفت:
توقف تاکسی های برون شهری در ابتدای شهر عالوه
بر ایجاد مشکالت برای شهروندان ،زیبنده شهر نیز
نیست بنابراین شهرداری هر چه زودتر مکانی را
برای استقرار تاکسی های برون شهری تجهیز و راه
اندازی کند .
« بشیریزاده »بااشاره بهتعدادباالیشهرهاو روستاها
و همچنین جمعیت زیاد شهرستان از شریانی نبودن
محورهای شهرستان انتقاد کرد و گفت :شریانی بودن
راه ها پیگیری شود تا در ردیف اعتبارات قرار گیرد.
اینمسئولاستقرارپلیسراهدرشهرستانراخواستار
شد و گفت :با وجود تصادفات زیاد در شهرستان و
دور بودن پلیس راههای بیرجند و سربیشه از درمیان
استقرار پلیس راه در آن باید پیگیری شود و در
دستورکار قرار گیرد.

توزیع  65سبد کاال بین نیازمندان
بخش نیم بلوک

سدیدی 65 -سبد کاال به نیازمندان بخش نیم
بلوک اهدا شد.
رییس کمیته امداد امام خمینی خضری دشت بیاض
گفت 65 :سبد کاال بین ایتام ،نیازمندان وبیماران
زمین گیر در بخش نیم بلوک توزیع شد.
"چرمه" افزود :قند،شکر ،برنج ،چای ،ماکارونی ،رب
و ...از جمله اقالم توزیع شده است .

کانکس نانوایی در قاین
راه اندازی می شود
حقانی-در اجرای طرح پدافند غیرعامل ،کانکس
نانوایی در چند نقطه از شهر قاین راه اندازی می
شود .رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان
در جلسه کمیسیون نظارت برسازمان های صنعتی
شهرستان با اعالم این مطلب مقرر کرد برای ارتقاء
و سطح آگاهی اصناف در برابر حوادث غیرمترقبه
نسبت به برگزاری آموزشهای ایمنی و آتش نشانی
اقدام شود«.احمد صاحبی » همچنین از برخورد
شدید با توزیع کنندگان کاالی قاچاق خبرداد و افزود:
بازرسان این اداره موظف شده اند نسبت به بازرسی
انبارها با هماهنگی مقام قضایی اقدام کنند.
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به دنبال بارندگی های اخیر اتفاق افتاد

با خبرنگاران

گسترشفرونشست زمیندردوحصاران
مرتضی عرب نجات-به دنبال بارندگی های چند
روز گذشته فرونشست زمین در حاشیه روستای
دوحصاران آیسک گسترش یافت.
دهیار روستای دوحصاران با بیان این مطلب به
«خراسان جنوبی» گفت :از تیرماه سال جاری
فرونشست ها در اطراف جاده آیسک -دوحصاران
کم و بیش مشاهده می شد اما اکنون این فرونشست
ها گسترش یافته و به وضوح قابل مشاهده است
ضمن این که طی بارندگی های اخیر فرونشست ها
عمیق تر شده است.
به گفته «عرب» فرونشست های چند سال اخیر
بیشتر در محدوده پوشش جنگلی تاغ اتفاق افتاده
است و بر این اساس برخی از مردم و کشاورزان
دلیل عمده خشکی هوا و فرونشست زمین را همین
درختان تاغ می دانند که ریشه آن بشدت در زمین
فرو رفته و باعث جذب رطوبت زمین و هوا می شود.
هرچند کارشناسان این عقیده را به شدت رد می
کنند و می گویند که در واقع پوشش گیاهی تاثیر
بسیار مهمی در جلوگیری از فرونشست زمین دارد

بخصوص درختانی که ریشه های عمیق و گسترده
دارند اما به گفته وی در حال حاضر اهالی این منطقه
به شدت از وضعیت گسترش فرونشست در منطقه
نگرانند و بارها از دهیاری و مسئوالن بررسی این

موضوع را خواستار شده اند .به گزارش «خراسان
جنوبی» اسفند ماه سال گذشته خبرهایی از ایجاد
نشست هایی در اطراف جاده مواصالتی آیسک-
فردوس منتشر شد و روزنامه خراسان جنوبی برای

اولین بار در  15فروردین ماه سال جاری در گزارشی
با عنوان «شکاف های خطرناک» از ایجاد فرونشست
ها خبر و نسبت به رخداد آن هشدار داد.
در این گزارش آمده بود :فرونشست زمین و به دنبال
آن ایجاد شکاف های متعدد و گسترده در محدوده
انتهایی حوزه جغرافیایی سرایان واقع در بخش
آیسک و مرز شهرستان فردوس در مجاورت جاده
ارتباطی مردم را نگران کرده است.
گزارش های دیگری نیز در خراسان جنوبی و
روزنامه خراسان درباره این فرونشست ها به چاپ
رسید.
«صدای ترک های زمین در خراسان جنوبی»
«مسئوالن استان فرونشست زمین در آیسک را
فراموش نکنند» «ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ در آﯾﺴﮏ،
ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺒﻠﻌﺪ» ،و ...از جمله این
گزارش ها بود که بارها و بارها مسئوالن از بررسی
این موضوع توسط کارشناسان در وزارت جهاد
کشاورزی خبر دادند اما همچنان فرونشست در این
منطقه در حال گسترش است.

در نشست ستاد سفرهای نوروزی سرایان مطرح شد

ضرورت ساماندهی و شناسایی خانه های مسافر
موسوی -شهرستان سرایان هیچ رقم تسهیالتی
برای ساماندهی و راه اندازی خانههای مسافر جذب
نکرد که این خود مانعی در ارائه خدمات گردشگری
در ایام نوروز خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما  فرماندارسرایان درنشست
ستاد سفرهای نوروزی شهرستان با اشاره به در
پیشبودنتعطیالتنوروزیگفت:تالشکنیمنقاط
ضعفگردشگریبرطرفشودتامسافرانشاهدیک
فضای شاد و با نشاط باشند.
«کریمی» با تقدیر از فعالیت های مطلوب ستاد
تسهیالت سفرهای نوروزی شهرستان در سال
گذشته بر ارائه خدمات مناسب به عنوان مهمترین

عامل در جذب گردشگر تاکید کرد .وی با تاکید بر
ساماندهی و شناسایی خانههای مسافر در راستای
ارایه خدمات اقامتی به مسافران افزود :اقدامات
مطلوبی در کشوردر این راستا شروع شده است ولی
تا کنون سرایان در این حوزه توفیقی نداشته و در این
زمینه کاری انجام نداده است.
به گفته وی در این راستا دولت با پرداخت تسهیالت
 10میلیونی با سود  4درصد برای احداث خانه های
مسافر در محل زندگی افراد با هدف تامین فضای
الزم اسکان و پذیرایی مسافرین قدم برداشته
است  اما شهرستان سرایان تاکنون از این محل
نتوانسته است هیچ رقمی را جذب کند .به گفته

شهرستان ها

اختصاص  2میلیارد ریال
برای طرح هادی روستای اسفشاد
حقانی 2-میلیارد ریال اعتبار برای ادامه اجرای طرح
هادی روستای اسفشاد اختصاص یافت.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان قاینات با اشاره
به اختصاص  2میلیارد ریال اعتبار برای ادامه
اجرای طرح هادی روستای اسفشاد گفت :با اعتبار
اختصاص یافته5هزار و600متر مربع از معابر روستا
زیرسازی و آسفالت و 800متر کانیوو هم اجرا خواهد
شد .به گفته مهندس« شیری» تا کنون با اعتباری
معادل 7میلیارد ریال عملیات 20هزار مترمربع
آسفالت و  700مترمربع سنگ فرش روستا انجام
پذیرفته است.
وی تاکید کرد :برای اتمام طرح هادی روستای
اسفشاد  5میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

افتتاح طرح آبرسانی مزارع شرکت
سهامی زراعی اسالم آباد

وی این موضوع خود مانعی جدی در ارایه خدمات در
سطح روستاهای هدف گردشگری شده است.
فرماندارسرایان با بیان اینکه این موضوع در حوزه
خانه های تاریخی شهرستان هم مطرح است تاکید
کرد:باید در راستای شناسایی وهدایت گردشگران
برای استفاده از تسهیالت ارزان قیمت دولتی و
شناسایی این خانه های تاریخی  بیشتر کار شود.
وی گفت :با وجود  60سایت فعال در بحث فضای
مجازی و معرفی شهرستان خیلی کار نشده است و
بر این اساس باید با تهیه مستند   و کلیپ در راستای
معرفی شهرستان در فضای مجازی گام برداشت.
وی برگزاری تورهای یک روزه به همراه اقامت

گردشگران را به عنوان یک ظرفیت بزرگ در حوزه
گردشگری عنوان کرد و گفت :در این زمینه باید از
ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده کنیم .
وی افزود :همه دستگاه های فرهنگی باید در احیا
و شناسایی ظرفیت های گردشگری این شهرستان
تالش کنند « .عرب» مسئول میراث فرهنگی سرایان
هم بر استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان در
جهت ارائه خدمات به مسافران نوروزی تاکید کرد
و از برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت محلی و
صنایع دستی خبر داد .
وی گفت :تمام خدمات الزم برای رفاه مسافران
نوروزی در حال آماده سازی است.

جعفری -طرح آبرسانی به مزارع گروه همراه
«صالیانی» در شرکت سهامی زراعی اسالم آباد
مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما برای آبرسانی  60هکتار از
اراضی تحت کشت این گروه کشاورزی یک میلیارد
و  300میلیون ریال بالعوض و تشویقی جهاد
کشاورزی و بقیه از محل خودیاری مالکین و زارعین
پرداخت شده است.

60هزار اصله نهال در قاینات
توزیع می شود

مشکالت برداشت آب در شهرک «راهداران» دیهوک

وعده های فرماندار در  6روستای مود
خسروی-فرماندار شهرستان سربیشه به همراه جمعی از
مسئوالن با حضور در  6روستای بخش مود از نزدیک در جریان
مشکالت اهالی این روستاها قرار گرفت و وعده پیگیری و رفع
آن را داد.
به گزارش «خراسان جنوبی» تقاضای زمین مسکونی برای جوانان
 ،ترمیم و مرمت قنوات  ،احداث خانه عالم  ،ایجاد بند و سد خاکی
 ،ترمیم ساختمان مدرسه و حصارکشی  ،گازرسانی ،روشنایی
معابر ،نبود آنتن دهی تلفن های همراه و نبود پوشش شبکه
دیجیتال ،از جمله مشکالت و درخواست هایی بود که در
دهگردشی از روستاهای چشمه رج،کریم آباد ،ابراهیم آباد،
طناک سفلی وعلیا واسفزار بخش مود شهرستان سربیشه مطرح
شد و مسئوالن قول حل و پیگیری آنها را دادند .
فرماندار سربیشه در این دهگردشی ها مردمی بودن مسئوالن و
حضور آنان در بین مردم برای پاسخگویی و حل مشکالت آنان را
از افتخارات نظام اسالمی دانست.
مهندس فالحی آسفالت  ۱۵۰کیلومتر راه روستایی در مدت
 ۳سال را تحول بزرگ انقالبی در حوزه راه ها دانست که نشان
دهندهتوجهویژهبهمناطقروستایی است.ویتاکیدکرد:دربحث
صنایع و بنگاههای اقتصادی به یک حالت رکود و ورشکستگی
رسیده بودیم ولی اکنون جای بسی امیدواری است که با تشکیل
جلسات رفع موانع تولید بخش عمده ای از واحدهای تولیدی جان
دوباره گرفته و دوباره در حال شروع به کار هستند.

از میان خبرها

رحیمیان-عملیات اصالح ،بازسازی و توسعه
شبکه آبرسانی ارسک-رقه با اعتباری بالغ بر چهار
میلیارد ریال آغاز شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی بشرویه  ،از آغاز
عملیات طرح بازسازی و توسعه شبکه آبرسانی
ارسک-رقه خبر دادوگفت :این پروژه با هدف
کنترل و مدیریت فشار آب در نقاط باالدست و
پایین دست شهر  ،یکسان کردن فشار آب در طول
 ۲۴ساعت شبانه روز با استفاده از شیرآالت تعدیل
فشار ،کم کردن حجم اتفاقات سطح شهر و روستا و
جلوگیری از هدررفت آب اجرایی می شود.
«حیدرزاده» افزود :انجام مطالعات و نقشه برداری
این طرح از نیمه دوم سال  94آغاز شد و آذرماه
سال جاری به پایان رسید و با اعتباری بالغ بر
۴میلیارد ریال از 15بهمن ماه ۹۵آغاز و پیش
بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده
نیز به اتمام برسد .به گفته وی در فاز یک این پروژه
حدود 5کیلومترازشبکهداخلیاصالحو 50مورد
انشعاب خانگی نیز بهسازی خواهد شد.

جعفری-به منظور گسترش فضای سبز و ترویج
درخت و درختکاری بیش از 60هزار اصله نهال غیر
مثمر توسط اداره منابع طبیعی شهرستان قاینات
توزیع می شود .مهندس «سلطانی» رئیس اداره
منابع طبیعی شهرستان قاینات گفت :این نهال ها
شامل کاج ،سرو ،اقاقیا و زیتون تلخ است که با شعار
همیار طبیعت باشیم در قالب طرح ملی نهضت سبز
بین اقشار مختلف مردم در نمازهای جمعه و جماعات
ادارات و دهیاری ها توزیع می شود.

اقدام شایسته شهردار سه قلعه
هروی-شهردار سه قلعه برای حمایت و اهمیت دادن
به رسالت رسانه ها و مطبوعات جایگاه مخصوص
خبرنگاران را در شهرداری در نظر گرفت .
«خطیب »هدف از این اقدام را افزایش تعامل
شهرداری با خبرنگاران بیان کرد و گفت  :افزایش
تعامل با رسانه ها در تمام ادارات  ،عالوه بر اطالع
رسانی اقدامات و خدمات انجام شده در اداره مربوط
،باعثافزایشهمدلیوهمکاریوایجادحسرقابت
و خلق ایده های نو در شهر می شود  .به گفته وی از
توانایی های رسانه ها و فرصت هایی که می توانند
برای پیشرفت ایجاد کنند ،نباید غفلت کرد.

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ

آﮔﻬ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  ١٣آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� و

آﮔﻬ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  ١٣آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� و

اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ�

اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ�

ﺑﺮاﺑﺮ

اصالح و توسعه شبکه آبرسانی
ارسک-رقه کلید خورد

استاد  -جمعی از اهالی شهرک راهداران
دیهوک و خیابان های اطراف این شهرک در
پیام های جداگانه از وضعیت نامناسب تنها
جایگاه برداشت آب شرب این منطقه که در
حاشیه بولوار معلم قرار دارد گالیه داشته و
از مسئوالن درخواست پیگیری و نصب تعداد
بیشتر جایگاه را داشتند « .حسنخانی» یکی از
ساکنان این محله که بیش از چهار سال است
در این محل زندگی می کند در این خصوص
گفت:به دلیل وضعیت نامناسب جایگاه و
درخواست ها برای افزایش این جایگاه ها با
توجه به جمعیت ،چندین بار توسط اهالی با
شورای شهر و آبفار و  ...مکاتبه شده ولی
تاکنون مشکل رفع نشده است  .در آخرین
پیگیری هم عنوان شد مسیر کانال را حفر
کنید تا پس از خریداری لوله و لوازم نسبت

به جانمایی آن اقدام شود .یکی از بانوان این
محله نیز به پرخطربودن محل فعلی جایگاه
برداشت آب اشاره کرد و گفت :بسیاری از
اوقات که فرزندان مردم برای برداشت آب
می روند خطر برخورد با وسایل نقلیه ای که با
سرعت در بولوار حرکت می کنند وجود دارد
بنابراین نیاز است مسئوالن برای تغییر محل
این جایگاه اقدام کنند.
اکبری از دیگر ساکنان این محله نیز ضمن
تشکر از تالش های مسئوالن برای رفع مسائل
و مشکالت آب بخش دیهوک ،به سکونت
جمعی از افراد کهنسال در این منطقه اشاره
کرد و اظهار داشت  :این افراد با توجه به فاصله
زیاد تا جایگاه برداشت نمی توانند آب مورد
نیاز خود را تامین کنند .
یکی از اهالی ساکن در مسکن مهر نیز در

این خصوص گفت :در ماه های گذشته برای
احداث جایگاه برداشت آب شرب در این
منطقه پیگیری هایی انجام شد که مسئوالن
عنوان کردند اگر امکانات را فراهم کنید
جایگاه احداث می شود .
با توجه به قول اهالی درخصوص کمک های
مالی  ،خرید تجهیزات انجام شد اما با گذشت
چندین ماه هنوز کسی هزینه ها را پرداخت
نکرده است.
«غالمرضا متولی» مسئول آبفار دیهوک
در این خصوص گفت:در حال حاضر 24
جایگاه برداشت آب شرب در شهر دیهوک
احداث شده است و تقریبا در این خصوص
مشکلی وجود ندارد ولی با توجه به درخواست
اهالی شهرک راهداران طبق توافقی که با
شهرداری و شورای اسالمی شهر انجام شده
اگر شهرداری حفر کانال را انجام دهد و اهالی
نیز لوله مورد نیاز را خریداری کنند بالفاصله
جایگاه جدید احداث خواهد شد زیرا با توجه به
کمبود اعتبارات در توان ما نیست که مراحل
انتقال را انجام دهیم .
ادامه گزارش گالیه های مردم حاکی است
آب مورد نیاز اهالی شهر دیهوک از دو شبکه
بهداشتی داخل منازل و جایگاه برداشت
آب شرب در خیابان ها تامین می شود و تنها
جایگاه برداشت ضلع شرقی حد فاصل بولوار
معلم تا پارک جنگلی در حاشیه بولوار قرار
دارد که بیش از  50خانوار در این منطقه
سکونت دارند.

را�

ﺷﻤﺎره

�١٣٩٥/١٠/٠٨-١٣٩٥٦٠٣٠٨٠٠١٠٠٣٥٩٢ﻼﺳﻪ

١٣٩٥١١٤٤٠٨٠٠١٠٠٠١٥٩ﻫﻴﺎت اول/دوم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘ� اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ�
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿ� آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻫﺎد� ﻓﺮزﻧﺪ ز�ﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪ�ﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ٥ﺻﺎدره از ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٦٥٢٥٣٠٠٠١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ٣٣٦ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼ� ٤٢٠ﻓﺮﻋ� از-٤اﺻﻠ�
واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ٩ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ز�ﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪ�ﻦ ﻓﺮﻫﺎد� و ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ
ﻣﺸﺎﻋ� ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﺗﺎ�ﻴﺪ و ﻣﺤﺮز ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در
دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٥روز آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﺘﺮاﺿ� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت
دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ،ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت
اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪت ﻣﺬ�ﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ اول٩٥/١١/١١:
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ دوم٩٥/١١/٢٨:

ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻠﯽ

رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﺑﺮاﺑﺮ

را�

ﺷﻤﺎره

�١٣٩٥/١٠/٠٨-١٣٩٥٦٠٣٠٨٠٠١٠٠٣٥٨٤ﻼﺳﻪ

١٣٩٣١١٤٤٠٨٠٠١٠٠٠٢٠٧ﻫﻴﺎت اول/دوم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘ� اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ�
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿ� آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ ز�ﻨﻠ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ﺟﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٠٧ﺻﺎدره از درﻣﻴﺎن و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٥٢٣٩٤٢٩١٨٩ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ
��ﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٩٢/٩٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘ� از ﭘﻼ� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه -١٤٠٢اﺻﻠ� واﻗﻊ
در ﺑﺨﺶ ٢ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ� ﺗﻘ� ﻓﺮاز� ﺗﺎ�ﻴﺪ و ﻣﺤﺮز ﮔﺮد�ﺪه
اﺳﺖ.ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٥روز آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد در
ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﺘﺮاﺿ� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ
رﺳﻴﺪ ،ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ��
ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪت ﻣﺬ�ﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ اول٩٥/١١/١٢:
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ دوم٩٥/١١/٢٨:

 /٩٥٣٢٤٢٩١ج

ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻠﯽ

رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

 /٩٥٣٢٤٢٤٤ج

