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آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای آرای صــادره هیات حل اختــاف موضوع قانــون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، ذیا اسامی افرادی که با ارائه قولنامه 
و مدارک و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مســتقر در اداره ثبت 
اســناد و اماک سقز تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی 
و متصرفــی خــود را نموده اند ، مســتندا به ماده 3 قانون فــوق مراتب در دو 
نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می شــود ، چنانچه از تاریخ انتشــار اولین نوبت 
این آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضی واصل شود معترض 
بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم 
نمایــد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکــم قطعی دادگاه خواهد بود و در غیر 
اینصــورت چنانچــه ذینفع ، گواهی عدم تقدیم دادخواســت را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد 
، اداره ثبــت پــس از پایان مــدت واخواهی بر اســاس رای هیات حل اختــاف اقدامات الزم را 
درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد . در هر حال صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقاي حامد مصطفي به شناســنامه شــماره 484 کدملي 3859168177 صادره   .1
دیواندره فرزند بهاءالدین نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 72 مترمربع جزء 
پــاک ثبتی یکفرعــي از 1945- اصلــي واقع در کردســتان بخش یک حوزه ثبت ملک ســقزمع 

الواسطه ابتیاعی از وراث مرحوم محمد محمدی از محل مالکیت آقای محمد محمدی ملقرنی
آقای مجید ثمري به شناســنامه شــماره 1020 کدملــي 3761216319 صادره   .2
ســقز فرزند محمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 75 مترمربع 
جزء پاک ثبتی یک فرعي از 1945- اصلي واقع در کردستان بخش یک حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از احمد محمدی ملقرنی از محل مالکیت  محمد محمدی ملقرنی
آقاي رزگار فدائي به شناسنامه شماره 3750008345 کدملي 3750008345   .3
صادره ســقز فرزند صالح  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 99/80 
مترمربــع جزء پــاک ثبتی یک فرعي از 1945- اصلي واقع در کردســتان بخــش یک حوزه ثبت 
ملک ســقز مع الواسطه ابتیاعی از خانم طیبه محمدی ملقرنی از محل مالکیت آقای محمد محمدی 

ملقرنی
خانم ســیده هنار حسیني به شناســنامه شــماره 188 کدملي 3760680054   .4
صادره ســقز فرزند سیدمحمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 102 
مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقزمع الواسطه ابتیاعی 

از آقای حسن خالدی از محل مالکیت حسن خالدی
خانم مریم اقبالي به شناســنامه شــماره 2906 کدملي 4608935461 صادره   .5
گرمســار فرزند عبدالعلي نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 148/80 
مترمربــع جــزء پاک یک اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه 

ابتیاعی از محمد خادمی  از محل مالکیت  مصطفی خادمی
خانم فراســت شــریف نژاد به شناسنامه شــماره 711 کدملي 3859363591   .6
صادره دیواندره فرزند علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 121/72 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
آقاي جلیل صالحي به شناســنامه شــماره 296 کدملــي 3760899595 صادره   .7
ســقز فرزند صدیق  نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکبــاب خانه به 
مساحت 121/72 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
کدملــي   3750432538 شــماره  شناســنامه  بــه  قانعــي  محســن  آقــاي   .8
3750432538 صادره ســقز فرزند محمدصالح نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 131/66 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از احمد قره نی از محل مالکیت کریم قره نی
آقاي فیروز امیني به شناســنامه شــماره 253 کدملــي 3760993478 صادره   .9
سقز فرزند محمد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 132/50 مترمربع 
جزء پاک یک اصلي واقع در  کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از آقای 

رحیم محمدمرادی از محل مالکیت رحیم محمدمرادی
آقاي حســین پهلواني به شناسنامه شماره 244 کدملي 3859297333 صادره   .10
دیواندره فرزند عبدالکریم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 152/15 
مترمربــع قســمتي از پاک 119 فرعــي از 2- اصلي واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک ســقز مع 

الواسطه ابتیاعی از اسماعیل رحمان نارنج از محل مالکیت عبداهلل شیخ اسماعیلی
آقاي خالید عزیزي آقابیگ به شناســنامه شــماره 309 کدملي 2938305478   .11
صادره شــاهین دژ فرزند محمود نســبت به  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
220/77 مترمربــع قســمتي از پاک 122 فرعي از 2- اصلي واقــع در بخش 2 حوزه ثبت ملک 

سقزمع الواسطه ابتیاعی از آمنه پاکزاد از محل مالکیت آمنه پاکزاد
آقاي نظام رضائي به شناسنامه شماره 3750045704 کدملي 3750045704   .12
صادره سقز فرزند عبدالرحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79 مترمربع جزء پاک 
128 فرعي از 2-اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از 
وراث مرحوم سیدعبدالکریم خادمی )سیدجال و سیدجواد و سیده خانم عزیزه و عظیمه و عزته 
( و خانم سیده زبیده مطهر از طرف خود و فرزند مفقوداالثرش سید جمال خادمی از محل مالکیت 

محمدامین خادمی دوزخدره  
خانم حنیفه محمدي به شناســنامه شــماره 805 کدملي 3760804969 صادره   .13
ســقز فرزند خالد نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
140/88 مترمربع قسمتي از پاک 214 فرعي از123 فرعي از 2- اصلي واقع در بخش 2 حوزه 
ثبت ملک ســقزمع الواســطه ابتیاعی از معتصم و ادیب  و ســیدعلیرضا حسینی از محل مالکیت 

معتصم و مودب و سیدعلیرضا حسینی 
آقاي حامد براخاصي به شناســنامه شماره 672 کدملي 3761347626 صادره   .14
سقز فرزند حبیب  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
140/88 مترمربع قسمتي از پاک 214 فرعي از123 فرعي از 2- اصلي واقع در بخش 2 حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از ســیدعلیرضا و معتصم و مودب حسینی از محل مالکیت 

معتصم و مودب و سیدعلیرضا حسینی 
آقاي  محمد ریحاني به شناســنامه شــماره 561 کدملي 3760960790 صادره   .15
ســقز فرزند محمدعزیز نســبت به  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 124/60 
مترمربــع قســمتي از پاک  287 فرعي از 112 فرعي از 2- اصلــي واقع در بخش 2 حوزه ثبت 

ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از خلیل حق ستا از محل مالکیت خلیل حق ستا
آقــاي توفیق قادري بوخلو به شناســنامه شــماره 166 کدملي 3760832288   .16
صادره سقز فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 238/71 

مترمربع جزء پاک 119 فرعي از2- اصلي واقع در  کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقزمع 
الواسطه ابتیاعی از خانم طوبی شیخ اسماعیلی از محل مالکیت عبداهلل شیخ اسماعیلی

آقاي علي چوپاني به شناسنامه شماره 586 کدملي 3761301741 صادره سقز   .17
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 126/50 مترمربع جزء 
پاک ثبتی 6502 فرعي از 7-اصلي واقع در کردستان بخش 2 حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از صاحبه عفیفه سرا از محل مالکیت عبدالرحمن حسینی و بانو  صاحبه عفیفه سرا
آقاي عبدالرحمن کوچه طائي به شناسنامه شماره 348 کدملي 3761344325   .18
صادره ســقز فرزند محمدصالح نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
140/85 مترمربــع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت 
ملک سقزمع الواسطه ابتیاعی از آقای محمد رحیم ساکت از محل مالکیت آقای محمد رحیم ساکت
آقــاي خلیل ارحامي قلدره به شناســنامه شــماره 377 کدملي 3858898082   .19
صادره دیواندره فرزند توفیق نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
147/31 مترمربع جزء پاک ثبتی 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از جلیل ساکت از محل مالکیت محمدرحیم ساکت
آقاي بختیار رحماني به شناســنامه شــماره 243 کدملي 3761544723 صادره   .20
ســقز فرزند سعید نســبت به ششدانگ  عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به مساحت 136/35 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7-اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقای رحمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت رحمان فتح اهلل زاده 
آقاي سیدلقمان حسیني به شناسنامه شماره 28 کدملي 3762420432 صادره   .21
ســقز فرزند سیدعثمان نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 146/26 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقای مصطفی شهنازی از محل مالکیت آقای صالح شهنازی
آقــاي بهاءالدیــن صالحي به شناســنامه شــماره 150 کدملــي 3761631405   .22
صادره سقز فرزند ابوبکر  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 136/46 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از خانم طوبی ساکت از محل مالکیت آقای محمدرحیم ساکت
آقاي محمدرســول زینتي به شناســنامه شــماره 140 کدملــي 3760282555   .23
صادره سقز فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 106/16 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقای محسن فتح اهلل زاده  از محل مالکیت آقای رحمن فتح اهلل زاده
آقاي نامق صالحي به شناسنامه شماره 149 کدملي 3761631391 صادره سقز   .24
فرزند ابوبکر نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 148/75 مترمربع جزء 
پــاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش 2حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه 

ابتیاعی از خانم  طوبی ساکت  از محل مالکیت آقای محمدرحیم ساکت
کدملــي   1081 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده  ســلیمان  محمدصالــح  آقــاي   .25
3760594948 صادره ســقز فرزند عبدالرحمن نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب 
ساختمان به مساحت 156 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
2حوزه ثبت ملک سقز  مع الواسطه ابتیاعی از خلیل ساکت و رئوف ساکت فرزندان محمد رحیم 

ساکت از محل مالکیت محمد رحیم ساکت  
آقاي  صدیق رشــیدي به شناسنامه شماره 341 کدملي 3760653952 صادره   .26
ســقز فرزند عبدالرحیم نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 140/70 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقایان  جلیل و محمدصالح  ساکت  از محل مالکیت آقای محمدرحیم ساکت
کدملــي   3750231761 شــماره  شناســنامه  بــه  گوهــري  ســعدي  آقــاي   .27
3750231761 صادره ســقز فرزند فیض اله نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 104/08 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 

حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  سید امجد احمدی از محل مالکیت  محمد ذاکری
آقای سید اکبر حســینی به شناسنامه شماره 1 کدملي 3762154171  صادره   .28
ســقز  فرزند سید محمد نسبت  به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 135/67 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعی از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد رحیم ساکت از محل مالکیت محمد رحیم ساکت
آقاي نامیق حســیني به شناسنامه شــماره 478 کدملي 3760784542 صادره   .29
ســقز فرزند ســیدکریم نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به مساحت 274 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از  مصطفی شهنازیس از محل مالکیت  صالح شهنازی
آقای جمشــید ویسي به شناسنامه شــماره 376 کدملي 3858816868 صادره   .30
دیواندره فرزند محمدکریم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 238/24 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از  رحمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت  رحمان فتح اهلل زاده
آقــاي محمدصالــح غفاري به شناســنامه شــماره 672 کدملــي 3760723152   .31
صادره ســقز فرزند احمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 137/63 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد ذاکری از محل مالکیت محمد ذاکری
آقاي ســام احمدیان به شناسنامه شــماره 493 کدملي 3761847191 صادره   .32
ســقز فرزند طه نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع جزء 
پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز  مع الواسطه 

ابتیاعی از  رحمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت  رحمان فتح اهلل زاده
آقای هیوا طاوسي به شناسنامه شماره 11174 کدملي 3762334706 صادره   .33
ســقز فرزند رسول نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به 
مساحت 59/60 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت آقای صالح شهنازی
خانم اســرین علي زاده به شناســنامه شــماره 8062 کدملــي 3762303584   .34
صادره ســقز فرزند خالد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان 
به مســاحت 59/60 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت آقای صالح شهنازی
خانم نگار محمدي به شناسنامه شماره 3750623465 کدملي 3750623465   .35
صادره فرزند کشــف الدین  نســبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 144/60 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده 

از محل مالکیت ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده
خانم نیا محمدي به شناسنامه شماره 3750936323 کدملي 3750936323   .36
صادره ســقز فرزند کشــف الدین  نسبت به دو دانگ مشــاع از  ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 

خانه به مساحت 144/60 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی 

زاده از محل مالکیت ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده
خانم نهال محمدي به شناسنامه شماره 3751217614 کدملي 3751217614   .37
صادره فرزند کشــف الدین   نســبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 144/60 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده 

از محل مالکیت ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده
آقای بهاءالدین امین زاده به شناسنامه شماره 10012 کدملي 3762323089   .38
صادره ســقز فرزند حبیب نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه به مســاحت 150 
مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از عثمان قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی
آقاي  جلیل حســني بــه شناســنامه شــماره 15749 کدملــي 3760157981   .39
صــادره ســقز فرزند امیر  نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان به مســاحت 
148/20مترمربــع جــزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت 

ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی
آقاي ارســان امین پور به شناسنامه شــماره 14999 کدملي 3762372977   .40
صادره فرزند محمدســلیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 141/97 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از آقای احمد شرافتی  از محل مالکیت آقای احمد شرافتی
آقاي عزیز سرکار به شناسنامه شماره 107 کدملي 3760279562 صادره سقز   .41
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 116 مترمربع جزء پاک 
6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی 

از عبدالرحمن صالحی از محل مالکیت عبدالرحمن صالحی
آقاي  ناصر محمدیان به شناســنامه شماره 152 کدملي 3858976989 صادره   .42
دیواندره فرزند عبدالرحیم نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 54/55 
مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از عثمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت عثمان فتح اهلل زاده
خانم طوبي کریمي به شناســنامه شــماره 452 کدملــي 3760474586 صادره   .43
ســقز فرزند احمد  نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 80 مترمربع جزء 
پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه 

ابتیاعی از مصطفی عزیز پور از محل مالکیت آقای مصطفی عزیز پور
آقــاي  فرزاد امین پور به شناســنامه شــماره 3861 کدملــي 3762261571   .44
صادره ســقز فرزند محمدســلیم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 141/97 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
2حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از آقای احمد شــرافتی  از محل مالکیت آقای احمد 

شرافتی
آقاي زاهد عبدخدا به شناســنامه شــماره 909 کدملي 3762232059 صادره   .45
ســقز فرزند حســین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 133/50 مترمربع جزء پاک 
6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی 

از آقای  حبیب نمه باغچه  از محل مالکیت آقای مصطفی نمه باغچه
آقاي احمد ایماني به شناســنامه شــماره 886 کدملــي 3761627300 صادره   .46
ســقز فرزند محمد  نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به مساحت 107/99 
مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از  عبدالخالق اخوان از محل مالکیت  عبدالخالق اخوان
آقاي  فریدون میراني به شناسنامه شماره 874 کدملي 3762044491 صادره   .47
سقز فرزند عثمان نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 159/65 مترمربع 
جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از آقای عبدالخالق اخوان از محل مالکیت آقای عبدالخالق اخوان
خانم کویســتان فاحــي هفتاش به شناســنامه شــماره 3750018898 کدملي   .48
3750018898 صادره ســقز فرزند ابراهیم  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب خانه به مســاحت 121/95 مترمربــع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در 
کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز ، مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت 

عبدالخالق اخوان
عابد صبرآور به شناســنامه شــماره 1371 کدملي 3761413416 صادره سقز   .49
فرزند صالح نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
121/95 مترمربــع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردســتان بخش 4 حوزه ثبت 

ملک سقز ، مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت عبدالخالق اخوان
کدملــي   3850001792 شــماره  شناســنامه  بــه  رشــیدي  کامیــل  آقــاي   .50
3850001792 صادره دیواندره فرزند محمدصدیق نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 237 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 -اصلي واقع در کردســتان بخش 4 
حوزه ثبت ملک ســقزمع الواســطه ابتیاعی از آقای عبدالخالق اخــوان از محل مالکیت عبدالخالق 

اخوان
خانم ســعدي کرمي به شناسنامه شــماره 1307 کدملي 3762098069 صادره   .51
ســقز فرزند محمدامین نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 81/58 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت عبدالخالق اخوان
آقای علي خاکســارجاني به شناســنامه شــماره 1195 کدملــي 3761287062   .52
صادره ســقز فرزند احمد  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 81/58 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت عبدالخالق اخوان
بــه شناســنامه شــماره 14890 کدملــي  مــزره  محمــدي  علــي  زهــرا  خانــم   .53
3762371881 صادره ســقز فرزند عمر نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه به 
مساحت 167/72مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از صــادق صادقی - عبداله اکبــری از محل مالکیت صادق 

صادقی - عبداله اکبری
م الف/35

تاریخ چاپ نوبت اول : یکشنبه  1401/05/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : دوشنبه   1401/05/24

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک  سقز
کامران تاب

آگهــی موضوع مــاده 3قانونو مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی محرز گردیده 
اســت لذا مشــخصات متقاضی اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشــد می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایید 
»محمد عیدانی فرزند فنیان ششــدانگ یک باب ساختمان به نشانی ایستگاه 12بعد از پل 
ســلیج غربی خیابان کافینت میاد بعد از دبســتان 13آبان اولین فرعی سمت چپ منزل پنجم به 
مساحت 296/95 متر مربع خریداری شده از مالک رسمی عباس حنظل عیدانی طبق رأی شماره 

1401603170030000016قسمتی از پاک 5/806 واقع در بخش 10آبادان
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/9
م-الف :1/162

مردانی- سرپرست ثبت اسناد و اماک آبادان

آگهی فقدان سند مالکیت پاک 460 - اصلی واقع در دیلم بخش هفت بوشهر 
خانم دولتی گله گیری با تســلیم دو برگ استشــهادیه گواهی شــده از دفترخانه 83 دیلم 
مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه واقع در دیلم بخش هفت بوشهر که ذیل 
ثبت الکترونیکی 139820324007002359 بنام حسین بشارت صادر و تسلیم گردیده و بی 
الواســطه برابر سند 20498 مورخ 98/12/19 دفتر 83 دیلم به نامبرده انتقال قطعی یافته و 
به علت جابجایی مفقود شده است و در خواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب 
طبق اصاح تبصره یک اصاحی ماده 120 آئینامه قانون ثبت اعام میشــود که هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس 
از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیلم مرجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه ســند مالکیت و یا ســند معامله تســلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود سند مالکیت المثنی ســند طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی 1401/5/9 ، م الف/51
 اله مراد رزمجو - رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان دیلم

آگهی مفقودی
برگ سبز-ســند کمپانی و کارت سوخت موتور سیکلت انژکتوری آشیل 200cc رنگ مشکی 
مدل 1396 شــماره موتور 0200N3L143641 شماره تنه N3LACBKHDHSC00015 شماره 

پاک 588-87123 به نام علی تلیکانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.ساری
*****************************************************************************

ســند مالکیت وانــت زامیاد مدل 1386 شــماره پاک ایران72-627ب58 شــماره موتور 
357284 شماره شاسی J044786 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************************

برگ ســبز خــودرو پژو پارس رنــگ نقره ای متالیک مدل 1388 شــماره پــاک ایران72-
439ق41 شــماره موتــور12488102 شــماره شاســی NAAN01CA89E843569 بــه نــام 

محمدعلی چراغیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************************

برگ ســبز و کارت سوخت موتور سیکلت کبیر KM200 مدل 1395 رنگ آبی شماره موتور 
0198NCV210649 شــماره تنه NCV *** 200R9551490 شــماره پاک 776-28314 به نام 

ابوالفضل استرآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************************

پروانــه اشــتغال بــه کاردانی - نــوع پروانــه برق-برق صنعتی پایه ســه نظــارت ؛ کدملی 
2219417336 بــه نام ســهیل شــیروانی نام پدر غامرضا شــماره شناســنامه 58 تاریخ تولد 
1363/06/30 شــماره پروانه 00043-510-12-1 شماره عضویت 1-12-510-03139 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری
*****************************************************************************

ســند مالکیت برگ ســبز خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا تیپ تیبا  مدل 1400 
  NAS811100M5776092 شماره شناســایی  M15 / 9388915 رنگ ســفید به شماره موتور
به شــماره پاک 40-172 ط 94 متعلق به  فرشــته علی رضایی نام پدر ابراهیم به شــماره ملی 

0322525233 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
*****************************************************************************

آقای اراز دردی شیردل نام پدر قربان محمد به شماره ملی 5310040455 مالک خودروی 
ســواری هاچ بــک )پانوراما( سیســتم پژو تیــپ 207i-MT  مدل 1401 رنگ مشــکی- متالیک 
بشماره موتور 178B0091565 و شماره شاسی  NAAR03FE3NJ509585 به شماره پاک 40-

895 و 28 بعلت فقدان ســند مالکیت برگ ســبز تقاضای المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه 
ای ساری واقع درکیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*****************************************************************************

ســند مالکیت" برگ ســبز" خودرو کشــاورزی تراکتور سیســتم ای تــی ام تیپ 285 رنگ 
قرمز- روغنی مدل 1391 شــماره موتور LFW03178Y و شــماره شاسی M00059 پاک ایران 
59-644 ک 13 متعلــق بــه علی اصغر کشــیر به کد ملــی 2249768617 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
*****************************************************************************

برگ سبز)شناســنامه (ســند کمپانی)فاکتــور فــروش(،کارت، ،پاک، بیمه خودرو ســواری 
 124K1654628 مدل 1400برنگ مشکی متالیک بشماره موتور PARS-XU7 سیستم پژو تیپ
شــماره شاســی NAAN01CE0MH741154 و شــماره پاک ایران 63-    268ج67به نام کاکا 

جان قاسمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************************************

 B8362 / 2010 جواز اسلحه شکاری کالیبر 12 دولول سوار ته پُر ساخت ترکیه به شماره
به نام حمداله اروین فرزند فتح اله به شــماره ملی 3130084622 و شماره شناسنامه 8473 

متولد 01/10/1360 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. کرمان
*****************************************************************************

برگزاری جلســه پیشگیری و مبارزه 
باقاچاق ســوخت در منطقه آبادان

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آبادان از برگزاری در جلسه امروز ۶ شهریورماه که جهت 
پیشــگیری و مبارزه باقاچاق ســوخت در منطقه آبادان 
خبرداد. محمد بنی ســعید ضمــن ارائه اقدامات صورت 
گرفته درخصوص پیشــگیری و مبارزه با قاچاق سوخت 
در منطقه آبادان، برضرورت افزایش و گسترش  تعامل و 
همگرایی متقابل بین دستگاه های اجرایی جهت مقابله 
و مبارزه با پدیده شــوم قاچاق ســوخت تأکید کرد.در 
این جلســه ، محبی معاون دفتر پیشگیری ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاســت جمهوری و سعیدی 
کیــا مدیرکل انتظامی و مرزی اســتانداری خوزســتان 
و دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان و 
جمعی از مســؤلین منطقه بر لزوم  همکاری الزم در یک 
حوزه مدیریت واحد به اجماع رســیدند.خبرنگار ســیده 

شیال رمضانی

بیــش از 2میلیارد متر مکعب گاز در 
نیروگاه های اســتان اصفهان مصرف 

شد
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان این  که 
بیــش از ۶میلیارد و 893 میلیون متر مکعب گازطبیعی 
در ســه ماهه نخست امســال در سطح استان به مصرف 
رسیده است گفت: از این میزان بیش از 2میلیارد و ۶05 
میلیــون متر مکعب آن مربوط بــه مصرف نیروگاه های 
اســتان می باشــد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، درباره سوخت رسانی 
به نیروگاه های استان، گفت: تمامی نیروگاه های استان 
از گاز اســتفاده می کنند، بر این اســاس میزان سوختی 
که نیروگاه های اســتان در ســه ماه اول سال دریافت و 
مصرف کرده اند،2میلیارد و ۶05میلیون مترمکعب بوده 
است.مهندس عســکری، با تاکید بر سیاست جایگزینی 
گاز طبیعی با ســایر ســوخت های مایع نظیرگازوئیل، 
مازوت و فرآورده های میان تقطیر، بیان داشت: استفاده 
از گاز طبیعی به میزان قابل توجهی آلودگی هوای ناشی 
از سایر سوخت ها را بسیارکاهش داده ونقش مهمی در 

تولید، اشتغال و تولید برق کشور دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: مصرف گاز 
طبیعی عــالوه بر مزیت های زیســت محیطی، منجر به 
کاهش هزینه های تعمیر و نگهــداری و افزایش قابلیت 
اطمینان بهره برداری در صنایــع و واحدهای نیروگاهی 

نسبت به سوخت مایع است.
وی، بــا بیــان اینکه هم اکنون حجم قابــل توجهی گاز 
معادل ۶8 میلیون متر مکعب در روز، در اســتان مصرف 
می شــود، تصریح کــرد: با اقدام های انجام شــده، این 
شرکت توانسته در برنامه ریزی های مربوط به گازرسانی 
به بخش هــای صنعتی، نیروگاه هی، تجــاری، عمومی و 

بخش خانگی به اهداف تعیین شده خود دست یابد.

اخبار گزارش

یاسوج - دستیار رسانه ای رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: در 
رسانه  ها ضمن مطالبه گری و انتقاد سازنده باید به گونه ای صحبت 
کنیم که بدخواهان از آن سوبرداشت نکنند و ناامیدی تزریق نشود. به 
همت بسیج رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور جمع کثیری 
از اصحاب رسانه و مطبوعات شهر یاسوج، نشستی با دستیار رسانه ای 
و مدیر ارتباطات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد. در این 
نشســت سردار زمانی با بیان اینکه بیش از 20 سال از خدمت خود 
را در عرصه رســانه سپری کرده اظهار کرد: برای پی بردن به رسالت 
اصحاب رسانه می بایست به آیاتی از قرآن کریم اشاره کرد زیرا قرآن 
کامل ترین و منطقی ترین رسانه است. وی گفت: ما باید چگونگی 
حرف زدن را یاد بگیریم که این چگونه حرف زدن و چه حرف زدن 
و چه زمانی حرف زدن؛  نقطه مغفول وضعیت فعلی کشور است. این 
مسئول در ادامه با بیان آیاتی از سوره طه و مکالمه خداوند با حضرت 
موسی )ع( گفت: هدف از حرف زدن پروردگار با حضرت موسی این 
بوده که چگونگی خوب حرف زدن نوع بشر با یکدیگر را یاد دهد اینکه 
چگونه با یکدیگر به درستی صحبت کنیم. این مسئول در ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: خداوند در قرآن کریم با زبان ساده با پیامبر خود 

حضرت موسی حرف می زند و رسانه هم باید درست حرف زدن را در 
جامعه ترویج کند اینکه چگونه حرف بزنیم تا همه حرف ما را بفهمند 
و به گونه ای سخن بگوییم که مقابله تلقی نشود. زمانی افزود: خبر را 
باید صحیح منتشر کنیم و هرگاه به موضوعی یقین پیدا کردیم آن 
موضوع را خبری کنیم. دستیار رسانه ای و مدیر ارتباطات رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح در ادامه اظهارات خود در جمع اصحاب رسانه 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسانه اگر مقام و مرتبه خود را بداند 
جایگاهی باالتر و بلندتر از جایگاه کنونی برای خود متصور خواهد شد. 
زمانی با بیان اینکه وظیفه حق طلبی و شفاف سازی در رسانه داریم 
گفت: در بحث رســانه ای  اغماض نداشته باشیم اما باید به گونه ای 
صحبت کنیم که بدخواهان نظام از آن برداشت سوء نکنند. وی با تاکید 
بر این که معتقد به سانسور نیستیم و رسانه هم وظیفه ای دارد که 
بگوید تا مشکالت برطرف شود یادآور شد: اما نباید طوری حرف بزنیم 
که این حرف توسط دشمنان مورد سوء استفاده قرار گیرد و موجبات 
ناامیدی را ایجاد کند. به گفته زمانی رســانه باید دلسوزانه و سازنده 
حرف خود را بزند رسانه ها وظیفه دارند هر کجا مشکلی و نقصانی 
دیدند تذکر دهند اما به گونه ای نباشد که روی درختی نشسته باشند 

و شاخه های زیر پای خود را قطع کنند.زمانی گفت: با حوصله امروز 
دیگر مانند گذشته  نیست که مردم از سر تا ته روزنامه ها و حتی کل 
مطلب یک خبر را بخواندند. مردم بیشتر به تیتر و لید توجه می کنند 
بنابراین باید تیترهایی انتخاب کنیم که مردم با خواندن آنها به اشتباه 
نیفتاده و عجوالنه و هیجانی قضاوت نکنند. باید بر روی حرف اول دقت 
الزم را داشته باشیم. وی با بیان اینکه مشکالت معیشتی برای همه 
آحاد جامعه است یادآور شد: انتقاد به جا و الزم است اما نباید اجازه 
داد که دشــمنان اطراف ما از آن بهره برداری سوء کنند به گونه ای 
کار خبری انجام دهیم که مردم به جای مراجعه به رسانه های بیگانه 
به رسانه های داخلی اعتماد الزم را داشته باشند همچنان که رهبری 
فرمودند جنگ رسانه است. این مسئول به جهاد تبیین مورد اشاره 
مقام معظم رهبری هم اشاره کرد و گفت: نباید فقط بگوییم که جهاد 
تبیین مهم است بلکه باید گفت که چه کاری در زمینه جهاد تبیین 
تاکنون انجام داده ایم.این مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح یادآور 
شد: امروز ما باید افکار شهید سلیمانی را به نسل آینده تحویل دهیم 
باید با جهاد تبیین اجازه ندهیم شهید سلیمانی را برای آینده تحریف 
کنند.وی در ادامه با بیان اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی رسانه ها 

را حمایت می کند و حمایت از آنها پاسداری از انقالب است به برخی 
از دغدغه های رسانه های کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتصابات 
قومی و قبیله ای اشاره کرد و گفت: معتقدیم که در انتصاب ها باید 
شایسته ساالری مدنظر قرار گیرد و شایسته ساالری نباید فقط لقلقه 
زبان ها باشد بلکه باید در عمل این کار را انجام دهیم. این مسئول با 
بیان اینکه نباید منتظر باشیم که این وضعیت یک شبه برطرف شود 
گفت: شک نداریم آیت اهلل رئیسی بنای سامان دادن به مدیریت ها 
را دارند. وی همچنین از مدیریت های فرهنگی در استان خواست تا 
به حمایت رسانه ها رفته و به آنها پر و بال دهند تا رسانه ها هم بتواند 
حرف مردم را زده و مطالبه گری کنند. زمانی در ادامه با اشاره به اینکه 
تعداد 28 دستگاه و نهاد فرهنگی در کشور وجود دارد یادآور شد: نباید 
این دستگاه ها به مانند مجمع الجزایر اقدام کنند. پیش از اظهارات 
این مسئول سرگرد پاسدار فخرالدین رضایی مسئول سازمان بسیج 
رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از آخرین وضعیت رسانه و 
خبرنگاران استان ارائه کرد و بخشی از اقدامات بسیج رسانه استان در 

بخش های آموزشی،خدماتی و رفاهی به اصحاب رسانه را بیان نمود.
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رسانه ها ضمن مطالبه گری امیدبخشی را سرلوحه کار قرار دهند/مراقب باشیم زمینه سواستفاده بدخواهان را فراهم نکنیم

آبادان - مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران، از ایجاد 
توافــق اتصال راه آهن شــلمچه-بصره میان رجــا و دبیرخانه 
شــورایعالی مناطق آزاد کشــور و منطقه آزاد اروند خبر داد.
سیدمیعاد صالحی ضمن حضور در منطقه مرزی شلمچه افزود: 
بررسی هایی در خصوص اتصال خطوط ریلی شلمچه به پایانه 
مرزی و ســپس به بصره و عتبات عالیات با طرف های عراقی 
صورت گرفت.صالحی درخصوص طرح اتصال خط ریلی شلمچه 
به بصره عراق بیان داشــت : در این توافق نامه قرار شد متولی 
خطوط ریلی کشــور برای انجام تمهیدات الزم از راه آهن بصره 
در کشــور عراق بازدید و سپس اتصال آن به عتبات عالیات را 
مورد ارزیابی قرار دهد.  مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی 
ایران با اشــاره به تاکیدات ریاست محترم جمهور برای اجرای 
این طــرح مهم، اظهار کــرد: در طول ماه های گذشــته و در 
دیداری که دو هفته قبل با نخســت وزیر عراق صورت گرفت، 
 از تهــران یک ســفر ریلی را بــرای چند هدف آغــاز کردیم.
وی با بیان اینکه نخســتین هدف ما از این ســفر احیای قطار 
مسافری تهران-خرمشهر-شلمچه-بصره-کربال است گفت: بالغ 
بر 32 کیلومتر این مســیر فاقد ریل است، که موقتا مسافران 
به صورت ترکیبی از تهران تا شــلمچه با قطار و از شــلمچه با 
اتوبوس راهی بصره خواهند ش و سپس از بصره به مقصد عتبات 
عالیات و کربالی معال، با قطار انتقال داده خواهند شد.صالحی 
تصریح کرد: هم اکنون نیز در مرز شــلمچه هستیم تا بر اساس 
توافق های صورت گرفته،  وارد خاک عراق شده تا از راه آهن بصره 
راهی عتبات شویم که این مسیر به طور کامل به صورت آزمایش 
شــود.مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی یاداورشد: طبیعی 
است که برای انجام این مهم به توافق با طرف عراقی نیاز داریم 
که ان شااهلل به موازات موضوع احداث و تکمیل این خط ریلی که 

مصوبه هیات دولت و در دستور کار قرار گرفته، دولت این موضوع 
را به راه آهن جمهوری اسالمی ایران تکلیف کرده است.صالحی 
در ادامه گفت: از ســایر مجموعه هایی که در کشــور هستند 
تقاضای همکاری داشــتیم که هر که الحمداهلل، هم دبیرخانه 
شورایعالی عالی مناطق آزاد و هم منطقه آزاد اروند، بناست که 
در بحث پایانه ریلی و هم بارنداز باری با توجه به تفاهم نامه های 
 پیشین، با سرعت بیشتری ما را به سمت اهداف مشترک برساند.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته برای تسهیل در تردد زائرانی 
که از خطوط ریلی اســتفاده می کنندگفت: در این سفر تالش 
می کنیم تا تفاهمات الزم برای تسهیل ازسوی طرف عراقی نیز 
اعمال شــود.وی با بیان اینکه ما این اقدامات باری و مسافری 
الزم االجرا در مرز شــلمچه را به عنوان قطعه ای مهم در میسر 
شدن مســیر تهران-کربال می بینیم، یادآور شد: امیدواریم که 
مجموع دستگاه کمک کنند این آرزویی که سال ها زائران ایرانی 
انتظار آن را داشتند، اتفاق ییفتد. با این اتفاق زائران عراقی هم 
می توانند به قم به مشهد متصل شوند. وی در خصوص نهایی 
شدن این توافق در سفر پیش رو به کشور عراق گفت: موانعی 
بر ســر راه اســت که ما در طول این چند مــاه گام به گام در 
حال برطرف ســاختن موانع هستیم، امیدوارم با کاهش موانع،  
احداث آن آغاز خواهد شد.صالحی خاطرنشان کرد: مسیری که 
به شلمچه منتهی شده را به سمت بصره ادامه خواهیم داد، چرا 
که از همین نقطه باید بالغ بــر ۱۶ کیلومتر مین روبی صورت 
گیرد، اراضی وجود دارد که باید تصرف شود و پلی روی اروند نیز 
احداث شود  تا به ایستگاه بصره برسیم، هر کدام از این اقدامات 
مطالعات جداگانه ای دارد که در حال انجام است و این بیانگر این 
است که این یک موضوع ساده و کوچک نیست و گام به گام باید 

آن را برطرف کنیم.خبرنگار سید قدیر رمضانی

اصفهان - معاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان از آغاز به کار یک 
طرح پژوهشی پیرامون فعالیت های ورزشی سالمت محور 
در اصفهان خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شهرداری اصفهان، احسان بعیدی با اعالم این خبر گفت: 
این طرح در راســتای شناسایی موانعی که بر سر حضور 
مردم در ورزش های ســالمت محور وجــود دارد، انجام 
می شود و براساس آن کلیه پژوهش های ۱0 سال گذشته 
با محوریت شناسایی شاخص ها، دالیل و موانع مشارکت 
شــهروندان در این نوع از فعالیت های ورزشی گردآوری 
خواهد شد.او افزود: به دنبال انجام این طرح پژوهشی قرار 
است راهکارهای افزایش انگیزه برای حضور شهروندان در 
فعالیت های ورزشی سالمت محور و برنامه ریزی برای بهبود 
آن انجام شود.بعیدی بررسی میزان تأثیر برنامه های ورزش 
همگانی مانند کوهگشــت ها، همایش های پیاده روی و 
برنامه های خانوادگی در این طرح پژوهشی را از بخش های 
مهم آن دانست و خبر داد: پس از بررسی میزان مشارکت، 
راه های ارتقاي کیفیت این برنامه ها نیز بررسی خواهد شد.
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از دیگر نکات مهم در این طرح را پایداری 
حضور شــهروندان در فعالیت های ورزشی سالمت محور 
دانســت و گفت: از این طریق راهکارهای حضور منظم 
شهروندان برای تاثیرگذاری بیشتر فعالیت های ورزشی به 

دست می آید.

طرح پژوهشی فعالیت های ورزشی 
سالمت محور در اصفهان اجرا 

می شود

اتصال راه آهن شلمچه به بصره

بوشهر -مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
بوشهر گفت: امسال ۷0 میلیارد تومان اعتبار برای خرید و 
نوسازی تجهیزات مدرسه های این استان هزینه شده است.  
ابراهیم احمدی اظهار داشــت: با توجه به 2سال کرونایی 
وحضورنیافتن دانش آموزان در کالس های درس بسیاری از 
امکانات،تجهیزات و فضای فیزیکی مدارس دچار فرسودگی 
شدند در همین ارتباط تالش شده که با خرید تجهیزات 
موردنیازبخشی ازنیاز مدرسه هابرای سال تحصیلی پیش 
رو تامین شــود.وی بیان کرد: با این میزان اعتبار براساس 
نیازسنجی انجام شــده از سوی مدرسه ها اقالم مورد نیاز 
از جمله ۶ هزار میز و صندلی، 950 دســتگاه کولر، 800 
دستگاه کامیپوتر و برخی تجهیزات هنرستانی از جمله چرخ 
خیاطی، موتور خودرو، سیستم سوخت رسان و سایر موارد 
دیگر خریداری شده است.وی گفت:براساس برنامه ریزی 
انجام شده قرار است تجهیزات مورد نیاز مدرسه های استان 
بوشــهر همزمان با هفته دولت در قالب ۱8 کاروان به ۱8 
منطقه آموزشی استان بوشهر ارسال و در بین مدرسه ها 
توزیع شــود.احمدی یکی از مشــکالت برخی ازمدارس 
نوسازی که هنوز افتتاح نشده انددراستان بوشهر راتامین 
برق این واحدهای آموزشــی عنوان کرد و گفت: در زمان 
حاضر 250 کالس درس در قالب ۱8 مدرســه در استان 
تکمیل و آماده بهره برداری هستند که به دلیل تامین نشدن 
شبکه برق امکان بهره برداری ازاین واحدهای آموزشی وجود 
نداشت.وی ادامه داد: در همین ارتباط بتازگی سازمان برنامه 
و بودجه تامین ۱3 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد 

شبکه برق این مدرسه ها وعده داده است.

70 میلیارد تومان برای مدرسه سازی 
استان بوشهر هزینه شده است 


