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پرونده کاداستر عرصه های 
طبیعی کشور سال آینده 

بسته می شود

ســنندج - معــاون برنامه ریــزی، توســعه مدیریــت 
و منابع ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
اعــام کــرد طــرح کاداســتر بــه عنــوان زیربنای توســعه 
کشــور بــا رونــد خوبــی آغــاز شــده و تــاش می کنیم تا 

پرونده آن تا سال ۱۴۰۰ در کشور بسته شود.
 به گزارش ایرنا، عبدالرضا بازدار در حاشیه نشست 
با مدیرکل و معاونان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کردستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:طرح 
کاداســتر در ســطح ۳۳ میلیون هکتار از اراضی  کشــور 
اجرایــی می شــود کــه بــه عنــوان یــک سیســتم زیربنایی 
توســعه کشــور بــرای تعیین تکلیــف مالکیــت اراضی در 

عرصه های منابع طبیعی است.
منابــع  و  مدیریــت  توســعه  برنامه ریــزی،  معــاون 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه 
در کشور هیچ راهی نداریم جز اینکه بهره برداری مبتنی 
بــر صــول و ظرفیت های پایدار باشــد، افزود: فشــارهای 
تخریبی زیاد اســت و یک دســتگاه به تنهایی نمی تواند 
بر سطح ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی نظارت کند.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های بین المللی 
ُــن کربــن گــم شــده در فضا داریــم که جای  ۱۴ میلیــارد ت
اکســیژن را پــر مــی کند، افــزود: از این مســاله به عنوان 
مخــزن گــم شــده یاد می شــود که باعث برخــی تغییرات 
جــوی ماننــد بــاال رفتن دمــا و کاهش روزهای زمســتانی 
شــده در حالــی کــه زمســتان گذرانــی بــرای گونــه هایــی 
جنگلی مانند بلوط ضروری اســت. "بازدار" با اشــاره به 
عدم تناسب فعالیت با قابلیت های عرصه های طبیعی 
افــزود: ایــن مســئله به عنوان تخریــب و تصرف  وظیفه 
سربازان منابع طبیعی این است که برای ایجاد تعادل، 
تــاش کننــد. وی بــا بیــان اینکه ۱۲۳ میلیــون تُن غذا از 
عرصه هــای آب و خــاک تولید می شــود اضافه کرد: برای 
پایداری امنیت غذایی و رعایت عدالت اجتماعی باید به 

پایداری تولید توجه کرد. 
"بازدار" با اشــاره به برنامه های ســازمان جنگل ها 
در ســال جهــش تولیــد، گفــت: طــرح هــای آبخیــزداری، 
جنــگل کاری اقتصــادی، زراعــت چوب و توســعه کشــت 
گیاهان دارویی، اجرای طرح کاداســتر اراضی کشاورزی 
از مهم ترین برنامه های سازمان جنگل ها در سال جاری 
هســتند. معــاون برنامه ریزی، توســعه مدیریت و منابع 
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیزداری گفت: امســال 
۹ محــور مهــم و تاثیرگــذار در ســازمان جنگل ها مراتع و 
آبخیزداری کشور در راستای تحقق شعار سال رهبری در 
بحث جهش تولید در این سازمان  تعریف شده است.
بازدار گفت: توســعه طرح های اقتصادی و جنگل 
کاری اقتصــادی توســعه زراعــت چــوب تا پایان ســال در 

سطح ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور اجرا می شود.

استاندار آذربایجان شرقی: 
صادرات غیرنفتی در شرایط 

تحریم، اهمیت بسیاری 
دارد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی تاکید کــرد: صادرات 
غیــر نفتــی از اهمیــت بســیار زیادی در شــرایط تحریم 

برخوردار است.
محمدرضــا پورمحمــدی پنجشــنبه ۱۶ بهمــن ، در 
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده ی آذربایجــان 
شــرقی کــه بــا حضــور مســئوالن اســتانی و جمعــی از 
صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی اســتان برگــزار شــد، 
اظهار کرد: خدا را شاکریم به برکت انقاب، امروز جشن 
صادرات برپا می کنیم، در حالیکه قبل از انقاب، ایران 

کانون مصرف و تک محصولی بود.
وی بــا بیــان اینکــه یــک تئــوری بنــام تئــوری بنیــاد 
اقتصادی وجود دارد، اضافه کرد: بر اســاس این تئوری 
هر کاالیی که در کشور تولید می شود، بر دونوع پایه و 
غیر پایه تقســیم می شــود؛ کاالی پایه، کاالیی است که 
ارزش صادراتــی دارد و کاالهــای غیــر پایــه نیز در داخل 
مصرف می شــود. وی با بیان اینکه توســعه ی هر کشــور 
براساس میزان صادرات آن رقم می خورد که در شرایط 
تحریــم صادرات غیرنفتی بیش از هرچیز اهمیت دارد، 
تاکید کرد: تراز سرمایه گذاری در استان ما مثبت  بوده 
و صادرات غیر نفتی نیز در شش ماهه اول سال بیش 
از ۵۰ درصد افزایش یافته و به  ۲/۳ میلیارد دالر رسیده 
بود. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در بحث 
توسعه ی صادرات، بخش خصوصی و دولت وظیفه خود 
را دارند، گفت: وظایف بخش خصوصی شامل شناخت 
بازارهای هدف، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و برابری 
کیفیــت و قیمــت اســت؛ متاســفانه گاه صــادرات مــا به 

صورت خام فروشی است.
وی ادامــه داد: وظیفــه دولــت نیــز ارائه تســهیات 
بــوده، البتــه در ایــن مســیر ســنگ اندازی هــای زیــادی 

می شود و سعی می کنیم این موانع را رفع کنیم.
به گزارش ایســنا، پورمحمدی تاکید کرد: حرف ما و 
اتاق بازرگانی در استان یکی است و در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی موضوعات را بررســی می کنیم؛ 
در جریــان دیــدار اخیــر بــا رئیس بانک مرکــزی نیز تمامی 
مشــکات بخش خصوصی اســتان را مطرح کردیم. وی با 
اشاره به اینکه وظیفه دولت تشویق صادرکنندگان است، 
افزود: متاسفانه گاه می بینیم که بجای تشویق، به بهانه 
رفــع تعهــد ارزی حتی قصد محاکمه هــم دارند که در این 
رابطه دستور تشکیل کمیته ویژه را دادیم و هیچ پرونده ای 
بــه تعزیرات نخواهد رفــت، مگر اینکه اعضای این کمیته 
شــامل اســتانداری، ســازمان صمت و اتاق بازرگانی تبریز 
تایید کند. وی یادآور شد: بخشی از کارهایی که به دوش 
دولت است، انجام شده و بخشی انجام نشده است ؛البته 

مشکات بیش از این حرف ها است.

دراجـرای مـاده 3قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقدسـند رسـمی وماده13آییـن نامـه اجرایـی قانـون یادشـده متقاضیانـی كـه اسـنادعادی یارسـمی 
آنهادرهیـاًت مسـتقردراداره ثبـت اسـناد و امـاك شهرسـتان چـرداول مـورد رسـیدگی وهیـاًت رای بـه صحـت بیـع وتصرفـات آنـان راصادرنمـوده جهـت اطـاع عمـوم دردونوبـت بـه 

فاصلـه 15روز بشـرح ذیـل آگهـی مـی گـردد.
1- آقـای سـمیر قاسـم نژادیـان فرزندآیـت اله،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی دوطبقـه بـه مسـاحت 180.45 مترمربـع پـاك 6405فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه سـلطانقلی علیـا.
2- آقای میثم سـلیمی فرزندحشمت،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 297.65 مترمربع پاك 6410 فرعی از198 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 

آباد محله سـلطانقلی علیا.
3- آقای بهمن حاتم نیا فرزنداسحق،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 473.05مترمربع پاك 6409فرعی از198 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 

آباد روسـتای کل کل.
4- آقـای محبـت الـه جعفـرزاده فرزندعظیـم خان،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی دوطبقـه بـه مسـاحت 308.10 مترمربـع پـاك 6408 فرعـی از198 اصلـی واقع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آباد محله سـلطانقلی سـفلی.
5- آقای حسین شیرزادیان فرزندعزیز،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی به مساحت 286.07مترمربع پاك  6406 فرعی از198 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرآسمان 

آباد روستای کل کل.
6- آقـای ماشـااله احمـدی فرزندعیـن علی،سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 203.88 مترمربـع پـاك 6407 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه بابامـرادی سـفلی.
واقـع درشهرسـتان  اصلـی  از198  پـاك 6407 فرعـی  بـه مسـاحت 203.88 مترمربـع  یكبـاب سـاختمان  ازششـدانگ  دانـگ مشـاع  فرزندموسی،سـه  احمـدی  7- آقـای مسـعود 

سـفلی. بابامـرادی  محلـه  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
8- آقـای علـی بکرنـژاد فرزندمحمد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت96.42 مترمربـع پـاك 6412فرعـی از198 اصلـی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آباد 

محله سـلطانقلی سفلی.
9- آقـای ابـوذر صیـدی نـژاد فرزنداوال،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 186.52مترمربـع پـاك 6411فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 

آبـاد روسـتای گدمـه.
10- آقای توفیق ناصری فرزندمنصور،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت1268.85 مترمربع پاك6416 فرعی از198 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 

آبـاد روسـتای گدمه.
11- آقای سجاد رحیم زاده فرزنداعظم،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی به مساحت2090.23 مترمربع پاك6422 فرعی از198 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرآسمان 

آباد روسـتای گدمه.
12- آقـای کریـم آزادنیافرزندمحمدعلی،ششـدانگ یكبـاب مغـازه تجـاری بـه مسـاحت 37.70مترمربـع پـاك 6417فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد 

محله طهماسـب.
13- آقای شیرزاد نبی نیا فرزندولی اله،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی به مساحت397.04 مترمربع پاك6415 فرعی از198 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرآسمان 

آباد محله صیدنظری سـفلی.
14- خانـم آتوسـا جعفرنـژاد فرزندجعفر،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 255.90مترمربـع پـاك 6414فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد 

محلـه محمدقلـی.
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك 3475/10731  بـه مسـاحت 683.05مترمربـع  دوطبقـه  یكبـاب سـاختمان  فرزنداحمدرضا،ششـدانگ  رضائـی  15- آقـای محسـن 

هلسـم. چرداول،روسـتای 
16- آقای محمد کوشکی فرزندرضا،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 700مترمربع پاك 10732 فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای باوه تره.

17- خانم پری علی زاده فرزندشیرزاد،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 141.97مترمربع پاك 6800/10737 فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرشباب.
18- خانم گلستان ویسمرادی فرزندنیاز،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 293.41 مترمربع پاك 2777/10735 فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرشباب.

19- آقای نوراله جلیلیان فرزندیداله،ششدانگ یكبابخانه به مساحت 275.26 مترمربع پاك 10736 فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای شورابه.
20- خانم نبیه مرادی فرزندصیدمیرزا،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 20500 مترمربع پاك 5870 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای 

شورابه.
21- خانم نبیه مرادی فرزندصیدمیرزا،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 19500 مترمربع پاك 5867 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای 

شورابه.
22- آقای جمشید جلیلیان فرزندعزیز،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 20000 مترمربع پاك 4143 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای 

شورابه.
23- آقای جمشید جلیلیان فرزندعزیز،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 20000 مترمربع پاك 5695 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای 

شورابه.
24- آقای عبداله رضائی فرزندهاشم،ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مسـاحت15000 مترمربع پاك 6595 فرعی از204 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،روسـتای 

هلسم.
25- آقای حمید نجفی یان فرزندمصطفی،ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 5000مترمربع پاك 4447 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای 

هلسم.
26- آقـای نجـات محبـی نیـا فرزنـدهللا بخش،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 248.86مترمربـع پـاك 10734فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای 

هلسم.
27- آقای ناظم داودی فرزندصیدمحمد،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 4900 مترمربع پاك 2046 فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرشباب.

28- آقای علی نور مرادی فرزندباباخان،ششدانگ یكباب خانه به مساحت 227.89مترمربع پاك 2/10739 فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرشباب.
29- آقای اسد جاویدان فرزندجهان بخش،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 387.64مترمربع پاك10740فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای هلسم.

30- خانم فاطمه ملک فرزنداله،ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 6100مترمربع پاك 154 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای موشکان.
31- آقای فاضل جلیلیان فرزندعلی اکبر،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 393.10مترمربع پاك 439/8839 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهر شباب.

32- آقـای غـام رضـا احمدآقائـی فرزندعبدالرضا،ششـدانگ یكبابخانـه بـه مسـاحت 686.65مترمربـع پـاك1598/18302  فرعـی از205 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای 
زنجیره سـفلی.

33- آقـای شیرحسـین اسـفندیاری فرزندحسین،ششـدانگ یكبابخانـه بـه مسـاحت 917.54مترمربـع پـاك 80فرعـی از 121اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای 
پشـت تنـگ سـفلی)لره ونـد(.

34- آقـای علیمـردان نقـدی جوبشهرفرزندمینا،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 903.32 مترمربـع پـاك 197 فرعـی از137 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 
روسـتای چشـمه ماهـی.

35- آقـای علـی رضـا جلیلیـان فرزندکـرم هللا،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 221.49 مترمربـع پـاك 230 فرعـی از136اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 
شـهرتوحید.

36- آقای هاشم نیازی فرزندگل محمد،ششدانگ دودهانه دکان به مساحت 165.13 مترمربع پاك 771 فرعی از 126اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان شهرکهره.
37- آقای امیرحسـین بگلری فرزندهادی،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 343.13 مترمربع پاك 211 فرعی از168 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان روسـتای 

خورده چشـمه.
38- آقـای علـی خانـه ئـی فرزندمحمدعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان دوطبقـه بـه مسـاحت 251.17 مترمربـع پـاك 226 فرعی از136 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان 

شهرتوحید.
39- آقای ایوب آزادی فرزندشیرعلی،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 245.70 مترمربع پاك 225 فرعی از136 اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان شهرتوحید.

40- آقـای کیقبـاد نجفـی فرزندسیدعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان دوطبقـه بـه مسـاحت 405.33 مترمربـع پـاك 228 فرعـی از 136اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان 
شهرتوحید.

41- خانـم ناهیـد کرمـی ماهیدشـتی فرزندجعفربگ،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 251.71مترمربـع پـاك 216فرعـی از 168 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیان 
روسـتای خورده چشـمه.

42- آقـای علیقلـی عزیـزی فرزنداسداله،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 1575.06مترمربـع پـاك227 فرعـی از 167اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای 
چشـمه ماهی.

43- آقـای روح الـه قـادری فرزنداکبر،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان دوطبقـه بـه مسـاحت 1369.20مترمربـع پـاك226 فرعـی از167 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 
روسـتای چشـمه ماهـی .

44- آقـای علـی رضـا حیـدری طاهرفرزندعلـی بگ،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت181.44مترمربع پـاك 229فرعـی از 136اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 
شـهرتوحید.

45- آقـای عبادالـه نظـری فرزندموالمراد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 543.80مترمربـع پـاك 198فرعـی از137 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای 
چشـمه ماهی.

46- آقای سجاد اکبری فرزندبراخاص،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 70مترمربع پاك 772فرعی از 126اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان شهرکهره.
47- خانم منور جلیلیان فرزندعلی،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 319.34مترمربع پاك 222فرعی از 225 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای شله کش.

چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از126  773فرعـی  پـاك  264.91مترمربـع  مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندخلیل،ششـدانگ  تـن  روئیـن  سـودابه  48- خانـم 
کهـره. محلـه  شـهرتوحید 

49- آقـای حسـین سـهیلی فرزنداسدهللا،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان دوطبقـه بـه مسـاحت 180مترمربـع پـاك 227فرعـی از 136اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 
شـهرتوحید.

50- آقـای حمیـد احمـدی فرزندعبدالعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 754.49مترمربـع پـاك 212فرعـی از 168 اصلـی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان روسـتای 
خورده چشـمه.

درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از160  114فرعـی  پـاك  630.11مترمربـع  مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندخداداد،ششـدانگ  ماهـی  چشـمه  شـاهمرادی  کیومـرث  51- آقـای 
. )ره(  امـام  شـهرک  چرداول،هلیـان 

52- آقـای عبدالـه بابائـی فرزندنجف،ششـدانگ یكبـاب خانـه بـه مسـاحت294.88 مترمربـع پـاك 215فرعـی 168 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای خـورده 
چشـمه.

53- آقـای احمـد عزیـزی فرزندسبزعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت376.50 مترمربـع پـاك 495فرعـی از158 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای 
شیراوند.

54- آقـای علـی صفائـی فرزندسـیف اله،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 648.57مترمربـع پـاك 213فرعـی از 168اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای 
خورده چشـمه.

55- آقـای بهـرام شـرفی فرزندکـرم بگ،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 643.71مترمربـع پـاك228 فرعـی از 167اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای 
چشـمه ماهـی .

56- آقـای نعمـت همتـی احمـدی فرزندحسن،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 1170.10مترمربـع پـاك 214فرعـی از168 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 
روسـتای چشـمه ماهـی.

57- آقای عزت اله عیسـائی فرزند قهرمان،ششـدانگ یكباب سـاختمان سـه طبقه به مسـاحت 240مترمربع پاك 494 فرعی از158 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان 
شهرتوحید .

لذا چنانچه اشـخاص ذینفع به آراء اعام شـده اعتراض دارند میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشـار نوبت اولین آگهی و در روسـتاها پس از الصاق در محل اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان شیروانچرداول تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد، در صورتی كه اعتراض در موعد قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 

را به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند به نام متقاضیان را خواهد نمود،ضمناً صدور سند مالكیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود/.

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده سه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

جلیل تیموریان- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان چرداولتاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/01  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/16

آبادان -سرپرســت اداره امور آبفای خرمشــهر عنوان کرد 
۷۰ درصد شبکه فاضاب خرمشهر فرسوده است و به پنج هزار 

میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و نوسازی آن نیاز است.
بــه گزارش ایرنــا علیرضا بنیادی در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: در ســال گذشــته ۱۲۰ میلیارد ریال به اصاح شــبکه 
فاضاب خرمشهر اختصاص یافت و پیمانکار به صورت جهادی 
در حال اجرای طرح است و تاش می شود بخش عمده مشکل 

فاضاب مناطق بحرانی خرمشهر با این اعتبار برطرف شود.
وی افزود: در خصوص تخصیص اعتبار از محل ماده ۵۶ با 
همکاری نماینده مردم خرمشهر پیگیری الزم انجام شد و مقرر 
شد در مرحله اول ۱۵۰ میلیارد ریال به بازسازی بخش دیگری از 

شبکه فرسوده فاضاب خرمشهر اختصاص یابد. 
بنیــادی مناطــق بحرانی خرمشــهر از نظر فاضــاب را کوی 
فرشید، طویجات، کوی ویا، عشایر و کوی طالقانی بیان کرد و 
گفت: به منظور رفع مشکل فاضاب در برخی از مناطق بحرانی 
سعی بر این است که ایستگاه های پمپاژ  به روزرسانی شوند و 
در این راستا ایستگاه عشایر در حال بازسازی است و تا ۲۰ روز 

آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بازسازی ایستگاه های پمپاژ مناطق بحرانی  
در اولویــت کاری آبفــا قــرار دارد گفــت: پــس از بارندگــی اوایل 
پاییز ایستگاه های پمپاژ مورد ارزیابی قرار گرفتند و  ۹ ایستگاه 
مناطــق بحرانــی همچــون کــوی معیــن یــک و ۲و زمیــن شــهری 
بازســازی شــدند. بنیادی افزود: در این مناطق خط فاضاب به 
شدت فرسوده بود و تا عمق ۶ متر با توان نیروهای اداره امور 
آبفای خرمشهر عملیات انجام و حدود ۴۵ متر از خط فاضاب 
کوی معین تعویض شد. وی یکی از اولویت های دیگر مهم آبفا 
خرمشهر را اصاح ایستگاه فاضاب کوی ایران زمین اعام کرد 
و گفت: ایستگاه پمپاژ ایران زمین منطقه کوی بهروز را که در 
بارندگی سال گذشته از مناطق بحرانی آبگرفتگی بود را پوشش 

می دهد.
بنیادی تصریح کرد: برای رفع مشکل فاضاب عمدتا مناطق 

بحرانی ایستگاههای پمپاژ بازسازی و خطوط به طول ۲۰ کیلومتر 
الیروبی شد. 

وی در بخــش دیگــری عمــده مشــکات شــبکه فاضــاب 
خرمشــهر را نبود شــبکه دفع آبهای ســطحی بیان کرد و گفت: 
شــبکه فاضاب خرمشــهر در شــبانه روز ظرفیت ۸۰ تا ۹۰ متر 
مکعب فاضاب را دارد و با اضافه شدن آبهای سطحی ناشی از 

بارندگی فشار مضاعفی بر آن وارد می شود.
بــرای  گفــت:  خرمشــهر  آبفــای  امــور  اداره  سرپرســت 
بــه روزرســانی تاسیســات آبرســانی شــهدای غــرب کارون و 

حفارشرقی و خطوط شبکه آب روستایی شهرستان خرمشهر 
به ۵۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت و در صورت تخصیص 

اعتبار ، کمتر از یکسال به بهره برداری خواهد رسید.
بنیــادی گفــت: همچنیــن روســتاهای مســیر شــلمچه بــا 
توجه به حساسیت موضوع آبرسانی با کیفیت به آن نیازمند 
خط مجزا از تاسیســات طرح جامع به ایســتگاه تقویت فشار 
شــهدای شــلمچه اســت و مطالعــات و برنامه ریــزی ایــن طرح 
در حــال انجام اســت و پس از پایــان مطالعات وارد فاز اجرا 

می شود.

5هزار میلیارد ریال برای بازسازی شبکه 
فاضاب خرمشهر نیاز است

اراک- با همکاری و مشــارکت خیرین، شــورای اســامی و 
دهیاری روستای نخجیروان و اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی باند دوم محور نخجیروان به محمدآباد 

به بهره برداری رسید.
همزمان با دهه مبارک فجر طی مراســمی با حضور ســید 
علی آقازاده استاندار مرکزی، علی زندی فر مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، فرماندار شهرستان محات 

و جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی محــور روســتایی 
جدیداالحداث نخجیروان به محمدآباد افتتاح شد.

علــی زنــدی فــر مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان مرکــزی در ایــن مراســم خاطرنشــان کــرد: بــا مشــارکت 
خیرین محلی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
محات، راه روستایی نخجیروان به محمدآباد با هدف تسهیل 
در تردد کاربران راه و اهالی منطقه احداث شــد تا زیرســاختی 

فراهم شــود برای حمایت از کشــاورزان و روســتائیان که ســهم 
عظیمی در رشد اقتصادی آن شهرستان دارند. زندی فر افزود: 
این مسیر به طول یک کیلومتر و اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال 
با مشارکت خیرین زیرسازی و آسفالت شد و در نهایت با نصب 
انواع تابلوهای ایمنی، چراغ چشمک زن، روشنایی مسیر و خط 
کشی، در دومین روز از چهل و دومین سالروز پیروزی انقاب 

اسامی ایران مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

راه روستایی جدیداالحداث نخجیروان به محمدآباد افتتاح شد


