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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: 
ابتدای دولت تا به امروز بیش از یک هزار و  از 

۶۰۰ روستای خوزستان آب رسانی شده است.
محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گویی با اشاره 
به روند اجرایی پروژه های آبرسانی در شهرستان 
در  سیزدهم  دولت  ابتدای  از  کرخه  و  شوش 
خوزستان اظهار کرد: عزم دولت و توجه وزارت 
روستاهای  به  آبرسانی  برای  کشور  آبفا  و  نیرو 
خوزستان قابل توجه است به نحوی که خوزستان 

و  است  پیشتاز  روستاهای کشور  کردن  آبدار  در 
 ۱۱۰ از  بیش  کنون  تا  سیزدهم  دولت  ابتدای  از 
و  شوش  شهرستان  در  آبرسانی  پروژه  کیلومتر 

کرخه اجرا شده است.
انتقال،  خطوط  اجرایی  عملیات  افزود:  وی 
احداث  تاسیسات،  الیروبی  آبرسانی،  شبکه های 
مخازن بتنی، تکمیل، تجهیز و راه اندازی چاه های 
آب شرب شهرستان های شوش و کرخه از آغاز 
دولت سیزدهم اجرا شده و تاکنون ۱۳ حلقه چاه 

این  اجرای  با  است.  بهره برداری شده  مدار  وارد 
طرح ها جعیتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر تحت پوشش 

قرار گرفته اند.
آبرسانی  پروژه های  به  اشاره  با  نژاد  کرمی 
شده  اجرا  پروژه های  گفت:  شوش  شهرستان 
روستا   ۲۵ به  آبرسانی  شامل  شوش  شهرستان 
شبکه های  اجرای  و  انتقال  خطوط  اجرای  و 
آبرسانی در این شهرستان است که با سرعت در 

حال اجرا هستند.
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علیرضا عرب با اکثریت آرا 
بعنوان شهردار نسیم شهر 

انتخاب شد
رئیس شورای نسیم شهر گفت: علیرضا عرب با 
اکثریت آرا به عنوان شهردار نسیم شهر انتخاب شد.
کرد:  اظهار   ، خبر  این  موضوع  در  محمودزاده 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  آرای  اکثریت  با 
عنوان شهردار جدید  به  علیرضا عرب  مهندس 

این شهر  انتخاب شد.
شهر   نسیم  جدید  شهردار  انتخاب  افزود:  وی 
آن  مصوبه  و  گرفت  صورت  رسمی  جلسه  در 
تا  شد  خواهد  ارسال  فرمانداری  به  تأیید  برای 
برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع ذیصالح 

ارجاع داده شود.

تصدی  برای  نفر  چندین  افزود:  محمودزاده 
برنامه های خود  شهرداری نسیم شهر. رزومه و 
را به شورای اسالمی دوره ششم داده بودند که 

در نهایت عرب انتخاب شد
این  از  پیش  عرب  علیرضا  است  گفتنی 
شهردارشهرهای گلستان و پرند را برعهده داشت.

گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته سازمان سیما 
،منظر و فضای سبز شهری 
در هفته ای که گذشت 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:
مهندس اقبالی سرپرست سیما ، منظر و فضای 
، منظر و  اعالم اساس کار سیما  با  سبز شهری 
شهروندان  رضایت  کسب  شهری  سبز  فضای 
است  به سطح شهر  مطلوب  رسانی  و خدمات 
نگهداری  و  توسعه  با  که  هستیم  تالش  در  که 
ها  بوستان  به  سبز  فضای  از  دقیق  و  صحیح 
تازگی ویژه ای به سطح شهر و معابر ببخشیم که 
اهم اقدامات سازمان در هفته ای که گذشت به 

شرح ذیل می باشد:

درختچه  و  پوشش  گیاهان  دهی  فرم  و  هرس 
های موجود در بوستان خلیج فارس

رسیدگی به امورات جاری بوستان بانوان
های  بوستان  در  ورزشی  های   ست  اورهال 

سطح شهر
آماده سازی بستر کاشت گلخانه شهرداری

چمن زنی در تمامی سطوح سبز اهم از بوستان 
، بلوار و میادین سطح شهر

اصالح آبگیری درختان کهنسال سطح شهر

نماینده مردم رودبار
 با مدیرعامل گاز گیالن 

دیدار کرد

آبان ماه ۱4۰۱، مهرداد گودرزوند  روز شنبه ۲۱ 
چگینی نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس 
شورای اسالمی با حضور در شرکت گاز استان 
این  مدیرعامل  نیکویی  جمال  عیسی  با  گیالن 
روابط  گزارش  کرد.به  گفتگو  و  دیدار  شرکت 
عمومی گاز گیالن، در این دیدار درخصوص روند 
ارائه خدمات مرتبط با گاز به مردم و مشترکین در 
بهبود  راهکارهای  همچنین  و  رودبار  شهرستان 
سطح کیفی خدمات بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

خسارت بیش از ۷۰۰ 
میلیارد تومانی خشکسالی به 

باغ های قزوین
جهاد  سازمان  بحران  مدیریت  اداره  رییس 
می  نشان  ها  بررسی  گفت:  قزوین  کشاورزی 
دهد در سال زراعی گذشته ۷۲۲ میلیارد تومان 

خشکسالی به باغ های استان وارد شد.
در  این  افزود:  گویی  و  گفت  در  بهرامی  علی 
حالی است که خشکسالی اخیر همچنین چهار 
هزار و ۲۶۹ هکتار از باغ های میوه استان قزوین 

را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
به گفته این مسوول حوزه کشاورزی، خسارت 
برآورد شده شامل کیفیت و کمیت محصوالت 
مربوط به باغ های میوه و افت تولید بوده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ۶ هزار و 8۰۰ 
کیلومتر راه ارتباطی بوده که از این میزان ۱84 کیلومتر 
چهار خطه، ۵۰۶ کیلومتر راه اصلی، یک هزار و ۱۹۲ 

کیلومتر راه فرعی و مابقی راه های روستایی است.
بررسی ها نشان می دهد افزون بر یک هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر نقاط حادثه خیز در این استان وجود دارد  و 

دارای بیش از 4۰ گردنه خطرناک است.
بسیاری از جاده های استان کهگیلویه و بویراحمد به 
دلیل شرایط خاص توپوگرافی در دل کوه ها کشیده 
شده که دقت باالی رانندگان در هنگام رانندگی را 
می طلبد و البته بررسی آمار تصادفات نشان از عدم 
احتیاط رانندگان و ناایمن بودن راه های مواصالتی 
دارد و در واقع روزانه خانواده های زیادی را داغدار 

و یا گرفتار بیمارستان می کنند.
در  جاده ای  تصادفات  تلخ  و  مرگبار  حوادث 
و  داشته  وجود  همیشه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بارها از سوی رسانه ها مورد نقد قرار گرفته است 
شاهد  یکبار  روز   ۲ هر  میانگین  طور  به  چنانکه 
وقوع حوادث تلخ جاده ای بوده و افراد زیادی در 

جاده های استان جان خود را از دست دادند.
میزان جمعیت  به  نسبت  نقلیه  وسایل  از  استفاده 
سال های  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
گذشته بشدت افزایش یافته و این عامل به دالیل 
متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سبب بروز 

برون شهری  و  درون شهری  تصادفات  و  تخلفات 
بیشماری شده است.

دالیل متعددی از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی، 
عدم رانندگی با سرعت مجاز، افزایش سرعت های 
بی دلیل، عدم رعایت فاصله طولی، عیوب وسایل 
عدم  نیز  و  خیابان ها  و  جاده ها  ایمنی  عدم  نقلیه، 
برخورد قاطع پلیس سبب بروز تصادفات رانندگی 

خطرساز در سطح جاده های استان شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: ۳4 نقطه حادثه خیز در جاده های 
رفع  و  اصالح  برای  که  شناسایی شده  استان  این 

آن ها کمبود اعتبار داریم.
عابد محمدی با اشاره به اینکه این نقاط حادثه خیز 
بزرگ و کوچک بوده و در محورهای مواصالتی 
این استان اعم از اصلی و فرعی است، افزود: دلیل 
بسیاری از تصادفات منجر به فوت وجود این نقاط 
حادثه خیز است. وی ابراز کرد: امسال 4۰ میلیارد از 
اعتبارات استانی برای رفع نقاط حادثه خیز مصوب 
این  ابالغ شود که در  نهایی و  امیدوارم  داریم که 
صورت عملیات اجرایی رفع ۱۲ نقطه آغاز می شود.
ـ  یاسوج  ارتباطی  محور  داد:  ادامه  محمدی 
بابامیدان  ـ  باشت  و  بابامیدان  به  یاسوج  سمیرم، 
استان  این  جاده های  حادثه خیز ترین  گچساران  ـ 
بوده و در واقع بیشترین تلفات ناشی از تصادفات 

مربوط به این جاده ها است. وی خاطرنشان کرد: 
در سفر رئیس جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد 
خیز  حادثه  نقاط  رفع  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰

استان اختصاص یافته است.
می گوید:  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
از  استان  این  در  رانندگی  تصادفات  وقوع  نرخ 
میانگین کشوری بیشتر بوده که این زنگ خطری 

است و باید جدی گرفته شود.
سردار کیقباد مصطفایی اظهار داشت: کهگیلویه و 
هر  در  تصادفات  وقوع  نرخ  زمینه  در  بویراحمد 
یک صد هزار تصادف، ششمین استان کشور است.

وی میانگین نرخ وقوع تصادفات در کشور در ۷ 
ماهه امسال را یک هزار و 4۳۲ فقره عنوان کرد و 
افزود: این آمار در استان دو هزار و ۱۷۱ فقره بوده 
باید گفت  که بسیار نگران کننده بوده و در واقع 

زنگ خطر به صدا درآمده است.
مصطفایی از کاهش یک درصدی متوفیان حوادث 
رانندگی خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تا پایان 
مهرماه ۱۵ هزار و 48۵ مورد تصادف در استان رخ 
داده که افزایش ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته را نشان می دهد.
بر  تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  پلیس  رئیس 
اهمیت  از  ترافیک  لحاظ  به  جاده ها  امنیت  اینکه 
ویژه ای برخوردار است، یادآور شد: ضروری است 
نقاط حادثه  رفع  برای  راهداری  مسئوالن سازکان 

خیز در محورهای مواصالتی تدبیری کنند.
مصطفایی افزود: پلیس در حد توان و تا جایی که 
امار حوادث و  قانون  مشخص کرده برای کاهش 
تلفات رانندگی تالش می کند و در این راستا از هیچ 

کوششی دریغ نمی شود.
وی با اشاره به اینکه نقاط حادثه خیز در جاده های 
بدون  داشت:  اظهار  است،  شده  شناسایی  استان 
شک با رفع این نقاط، شاهد کاهش تصادفات و به 

تبع آن کاهش تلفات خواهیم بود.
یاسوج  بویراحمد کمربندی  استاندار کهگیلویه و 
را یکی از پرخطرترین جاده های استان عنوان کرد 
و گفت: حدود ۱4 درصد مرگ و میرها در این 
کرد:  خاطرنشان  احمدزاده  علی  است.سید  محور 
4.۵ کیلومتر این جاده  در هفته دولت به بهره برداری 
رسید و مابقی جاده تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.

استانها7

بوی مرگ در جاده های ایران
جادههایناایمنیکهجانمیگیرند

دروازه های واردات کرمانشاه باز می شود؟
کرمانشاه در سال های اخیر نزدیک به سه میلیارد 
رقمی  داشته،  عراق  به  سال  در  صادرات  دالر 
ریزی  برنامه  آن  افزایش  برای  بارها  و  بارها  که 
شده، اما یک نکته اساسی در این سال ها در زمینه 
تجارت با عراق مغفول مانده که آن هم واردات 
پایداری  طالیی  کلید  عنوان  به  عراق  از  کاال 

تجارت با این کشور است.
بارها  که  است  موضوعی  تجاری  تراز  تعادل 
خصوصا  اند،  کرده  تاکید  آن  بر  استان  مسئولین 
بر  همواره  که  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  رئیس 
لزوم افزایش واردات از عراق از طریق مرزهای 

کرمانشاه تاکید دارد.
استان  در  که  ضعفی  به  اشاره  با  کاشفی  کیوان 
کرمانشاه در زمینه واردات کاال وجود دارد، اظهار 
طی  استان  در  کاال  واردات  روند  متاسفانه  کرد: 
قابل  افزایش  و  بوده  ثابت  تقریبا  اخیر  سال های 
توجهی نداشته ایم. به عالوه واردات محدودی که 
به استان داریم نیز عمدتا شامل کاالهای مورد نیاز 
صنایع از جمله ماشین آالت و مواد اولیه است و 

کمتر بر واردات سایر کاالها تمرکز کرده ایم.
کنار  در  واردات  ایران،  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
صادرات را برای پایداری تجارت خارجی ضروری 
دانست و یادآور شد: در کرمانشاه زمینه های متعددی 
وجود دارد که می توان برای واردات کاال روی آنها 
واردات  تخصصی  رویه های  حتی  و  کرد  تمرکز 

برخی از کاالها را در کرمانشاه برقرار کنیم.
وی افزایش واردات کاال را نیازمند برخی ملزومات 
خصوصا امکان حمل و نقل و لجستیک و همچنین 

تسهیل در روند ثبت سفارش کاالها اعالم کرد.
رونق  دنبال  به  نیز  استان  ارشد  مدیران  حاال 
به  هم  تا  هستند  کرمانشاه  مرزهای  از  واردات 
اقتصاد کرمانشاه کمک شود، هم به اقتصاد کشور.
امور  هماهنگی  معاون  گفته  به  که  موضوعی 
اقتصادی استانداری کرمانشاه یکی از موارد مطرح 
کرمانشاه  تا  بوده  اشتغال  ملی  قرارگاه  در  شده 
از  کشور  جنوبی  استان های  از  برخی   مانند  نیز 
تخفیف سود بازرگانی واردات کاال بهره مند شود.
بهزاد باباخانی در گفت و گویی یکی از مواردی 
قرارگاه  در  مشکالت  و  موانع  رفع  بسته  در  که 
 ۲۵ گرفتن  نظر  در  را  شد  مطرح  اشتغال  ملی 
درصد تخفیف سود بازرگانی برای واردات کاال 

از مرزهای کرمانشاه اعالم کرد.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
قیمت  کاهش  در  پیشنهاد  این  تاثیر  از  کرمانشاه 
تمام شده کاالهای وارداتی برای استان کرمانشاه 
هم یاد کرد و گفت: زمانی که کاالهای وارداتی 
از دیگر استان ها وارد می شود با حدود ۱۵ تا ۲۰ 
درصد هزینه حمل و نقل به دست ما می رسد و 
اگر بتوانیم این کاالها را از طریق کرمانشاه وارد 
و  داشت  خواهد  کمتری  شده  تمام  قیمت  کنیم 
می توانیم این کاالها را با قیمت مناسب در اختیار 

استان های همجوار غرب کشور نیز قرار دهیم.
از  کاال  واردات  مزایای  از  دیگر  یکی  باباخانی 
تجاری  تراز  تعادل  به  کمک  را  استان  مرزهای 
کرمانشاه اعالم کرد که اکنون ۹۷ درصد به سمت 

صادرات است.

خوزستاندرآبرسانیبهروستاهادرکشورپیشتازاست
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ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای چاری دولت خواه فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۵۵۰ و شماره ملی 
۲۰۳۰8۷۱44۳ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۵۰/۳۷ متر مربع جدا شده از پالک ۶۲۶۰ فرعی از ۱ 
-اصلی واقع در گنبدکاووس بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آقای نفس آقا نفسی به متقاضی داشته، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 ۹۷۷8
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۱۱  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۵

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰۰۱۹۶۰ مورخ ۱4۰۱/۰4/۰۶ موضوع کالسه ۱4۰۰۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰8۹۱ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مسعود عرب شاهی فرزند سید مهدی بشماره شناسنامه ۱۹4۹ و 
شماره ملی ۲۰۳۲۱۵۰۲۰4 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۷۰ متر مربع جدا شده 
از پالک ۳۱۶۲ فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان حافظ جنوبی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک 
از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 ۹۷۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۱۱  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۵

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰۰۱۹۵۹ مورخ ۱4۰۱/۰4/۰۶ موضوع کالسه ۱4۰۰۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰8۹۰ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید هانی عرب شاهی فرزند سید مهدی بشماره شناسنامه ۲۶۶۷ و 
شماره ملی ۲۰۳۱۶8۷۳8۷ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۷۰ متر مربع جدا شده 
از پالک ۳۱۶۲ فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان حافظ جنوبی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک 
از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 ۹۷۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۱۱  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۵

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی آن

ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی: اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است 
آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره 
مکلف است در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید. 
صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک و نماینده شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می شود. 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 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 این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور 
سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۰۰4۰48۷۹مورخ 
۱4۰۱/۰8/۱4 موضوع پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱44۱۲۰۰4۰۰۱۰۵8 آقای هوشنگ مفیدی راد فرزند تاجق کدملی ۲۰۳۰۱۶44۶۱ 
صادره گنبدکاووس در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۶۰۲/۹۰ مترمربع جدا شده از پالک شماره 
۵۶۵۰ فرعی از ۱- اصلی بخش ۱۰حوزه ثبت ملک گنبدکاوس واقع در گنبد کاووس روستای نورخان آباد - خیابان عدالت 
- انتهای کوچه عدالت سوم خریداری مع الواسطه ملک از مالک رسمی مرحوم خدر اونق ./. م.الف ۹۹4۳-تاریخ انتشار نوبت 

اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۲۵  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۹
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

ظرفیت مقبره شمس تبریزی خوی
 برای جذب گردشگر معرفی  می شود

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
معرفی  گفت:  غربی  آذربایجان  گردشگری 
برگزاری  نیازمند  خوی  تبریزی  شمس  مقبره 

جشنواره هایی در تراز ملی و بین المللی است.
با بیان اینکه خوی  مرتضی صفری در گفتگویی 
زادگاه مفاخر و بزرگان زیادی است که باید برای 
معرفی و شناساندن آنها اقدامات زیادی انجام داد 
افزود: با کم توجهی به مفاخر و تاریخ کشورمان، 
شرایط  این  از  سوءاستفاده  با  دیگر  کشورهای 

مفاخر ایرانی را به نام خود ثبت می کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شمس  مقبره  وجود  گفت:  غربی  آذربایجان 
تبریزی در خوی یک ظرفیت ویژه در سطح ملی 
سرمایه گذاری  و  معرفی  با  که  است  بین المللی  و 
الزم در این بنای تاریخی می توان ساالنه مسافران 
زیادی را جذب کرد. صفری افزود: خوی یکی از 
شهرستان های مهم استان بوده که از نظر تاریخی، 

فرهنگی و گردشگری جایگاه باالیی دارد که باید 
برای توسعه و  با همکاری یکدیگر شرایط الزم 

تقویت گردشگری و اقتصادی آن فراهم شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  غربی  آذربایجان  گردشگری 
معرفی هر چه بیشتر شمس تبریزی خوی نیازمند 
در  ساالنه  برنامه های  و  جشنواره ها  برگزاری 
تراز ملی و بین المللی است. وی در ادامه گفت: 
سال  در  ارومیه  مردم شناسی  موزه  ساماندهی 
جاری انجام شده و آماده بازدید مسافران می شود.


