
شهرستانها4 چهارشنبه  اول اسفند 1397  شماره 4966 

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1397 

حوزه ثبتى شهرستان ميامى

باستناد ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك كشور و ماده 59 

آئيــن نامه مزبور امالكى كه در حوزه ثبتى شهرســتان ميامى در 

سه ماهه سوم سال 1397 درخواست ثبت به عمل آمده است 

جهت اطالع عموم به ترتيب شــماره پالك و بخش به شــرح ذيل 

آگهى مى گردد.

بخش 4 ثبتى پالك يك اصلى موسوم به ميامى 

پالك 2772 فرعى محمد حســن صائمى فرزند محمد شــش 

دانگ يك قطعه محوطه به مساحت 135/40 مترمربع 

پالك 3070 فرعى حســين ســبحانى فرزند محمد اسمعيل 

شش دانگ يك قطعه محوطه به مساحت 408/41 مترمربع 

پالك 4140 فرعى محمد حســن صائمى فرزند محمد شــش 

دانــگ يك بــاب مغــازه مفــروزى از 1823 فرعى به مســاحت 

160/43 مترمربع 

پالك 4141 فرعى محمد حســن صائمى فرزند محمد شــش 

دانــگ يك قطعه محوطه مفــروزى از 1823 فرعى به مســاحت 

98/63 مترمربع

بخش 4 ثبتى پالك 2- اصلى موسوم به ابراهيم آباد

پالك 1196 فرعى عليرضا ميرزايى فرزند حسين ششدانگ 

يك قطعه باغ به مساحت 4182/39 مترمربع 

پالك 1198 فرعى بهاره گل محمدى فرزند مرتضى ششدانگ 

يك باب محوطه مزروعى به مساحت 318/33 مترمربع

بخش 4 ثبتى پالك 35- اصلى موسوم به بكران 

پالك 1496 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 14621/51 مترمربع 

پالك 1497 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 9655/13 مترمربع 

پالك 1498 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 13841/87 مترمربع 

پالك 1499 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 24602/45

بخش 4 ثبتى پالك 37- اصلى موسوم به شريف آباد

پالك 274 فرعى عبدالعلى بهروزى فرزند ماندنى شش دانگ 

يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 841/2 مترمربع 

بخش 4 ثبتى پالك 136- اصلى موسوم به جودانه 

پالك 924 فرعى رمضان رستمى فرزند نور محمد شش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 12287/51 مترمربع

بخش 5 ثبتى پالك 100- اصلى موسوم به عباس آباد

پالك 297 فرعى رقيه جعفرى فرزند غالمحسين شش دانگ 

يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 141/05 مترمربع

پالك 418 فرعى حســين محمدى فرزند حســن شش دانگ 

يك قطعه محوطه مسكونى به مساحت 300 مترمربع 

پالك 420 فرعى عيســى  آقايى فرزند حســن شــش دانگ 

يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 222/57 مترمربع

بخش 9 ثبتى پالك 164- اصلى موسوم به حسين آباد

پالك 1068 فرعى يوســف يوسفى فرزند احمد شش دانگ 

يك قطعه زمين زراعى به مساحت 25861/6 مترمربع

پالك 1070 فرعى برات و محمد قاسمى فرزندان حسن شش 

دانگ يك قطعه زمين زراعى بالمناصفه به مساحت 10287/69 

مترمربع 

پالك 1071 فرعى برات محمد قاسمى فرزندان حسن شش 

دانگ يك قطعه زمين زراعى بالمناصفه به مساحت 12679/73 

مترمربع

بخش 9 ثبتى پالك 165- اصلى موسوم به كرتك

پــالك 412 فرعــى ســيد محمد رضا ســيدى فرزند ســيد 

علــى اصغر شــش دانگ يك قطعــه زمين مزروعى به مســاحت 

20206/88 مترمربع

پــالك 413 فرعــى ســيد محمدرضــا ســيدى فرزند ســيد 

علــى اصغر شــش دانگ يك قطعــه زمين مزروعى به مســاحت 

4829/46 مترمربع

بخش 9ثبتى پالك 167- اصلى موسوم به باغچه 

پالك 406 فرعى محمدرضا احمدى فرزند احمد شش دانگ 

يك قطعه باغ به مساحت 1340/73 مترمربع

پالك 413 فرعى حسنعلى روان بد فرزند يحيى شش دانگ 

يك قطعه زمين به مساحت 12455/66 مترمربع

لــذا برابر ماده 16 قانون ثبت اشــخاصى كه به امالك آگهى 

شــده فوق اعتراض دارند بايد اعتراض  خود را از تاريخ نشــر 

اوليــن آگهى انتشــار به مــدت 90 روز در قبال اخذ رســيد به 

اداره ثبت اسناد و امالك ميامى تسليم و رسيد دريافت نمايند 

و نيــز بــا توجه به مــاده 17 قانون ثبت چنانچــه بين متقاضيان 

ثبت و ديگران از دادگاه اقامه دعوى شــده باشد گواهى دادگاه 

مبنــى بر جريان دعــوى را در موعد مقرر اخــذ و ارائه نمايند. و 

اال حق آنان ســاقط خواهد شد ضمناً در اجراى تبصره 20 قانون 

تكليف پرونده معترض ثبتــى مصوب 1373/03/21 اعتراض 

به تقاضا امالك فوق االشعار بايد توسط معترض ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع قضايى مراجعه و تقديم 

دادخواست اقدام نمايد.

آگهى نوبتى اصالحى

پيرو آگهى نوبتى ســه ماهه دوم ســال 97 كه شــماره پالك 

اصلى ملك و نوع ملك اشــتباه آگهى شــده به شــرح ذيل آگهى 

نوبتى اصالحى منتشر مى گردد.

پالك 1 – اصلى بخش 4 ثبتى موسوم به شهر ميامى 

پالك 4131 فرعى دولت جمهورى اسالمى ايران با نمايندگى 

وزارت آموزش و پرورش ششدانگ يكباب ساختمان خانه معلم 

به مساحت 288/94 مترمربع 

پالك 30- اصلى بخش چهار موسوم به حسين آباد

پالك 307 فرعى على اكبر اســكندرى فرزند غالمعلى شش 

دانگ يك قطعه زمين زراعى به مساحت 40280/16 مترمربع

پالك 35- اصلى بخش 4 موسوم به بكران

پالك 1495 فرعى مجتبى حاجيه فرزند حســن شــش دانگ 

يك قطعه باغ و زمين زراعى متصل به آن به مساحت 32317/2 

مترمربع 

برابر تبصره يك ماده 25 قانون ثبت از تاريخ انتشار به مدت 

30 روز معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

تاريخ انتشار نوبت اول 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/12/1

م الف/263

حميدرضا حسين پور – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميامى

آگهى هاى نوبتى سه ماهه سوم سال 1397- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه 
طبق ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و 59 و 86 آئين نامه قانون مزبور ، اسامى اشخاصيكه 
در ســه ماهه ســوم ســال 1397 نســبت به امالك مجهول المالك واقع در حوزه ثبتى اين اداره 
درخواســت ثبت نموده اند با ذكر شماره پالك و مشــخصات و محل وقوع ملك مورد تقاضاى آنها ، 

جهت اطالع عموم در دو نوبت به شرح آتى آگهى مى گردد:
((امالك واقع در بخش 14 كرمانشاه))

شماره هاى فرعى از يك اصلى پاوه 
11232 فرعى آقاى كيهان محى الدين زاده ششدانگ يك قطعه زمين محصور

11233 فرعى آقاى اردشير دليرى ششدانگ يك دستگاه ساختمان
((امالك واقع در بخش 15 كرمانشاه))

((شماره هاى فرعى از 8 اصلى نوسود))
852 فرعى خانم لمعان قادرى ششــدانگ يكدســتگاه ســاختمان و حياط وصل به آن كه قبال 

حدود يك شعير مفروز از پالك 412 فرعى بوده است 
شماره هاى فرعى از 11 اصلى نودشه

181 فرعى آقاى على كريمى ششدانگ يك دستگاه ساختمان
620 فرعى آقاى محمد جعفر يوسفى ششدانگ يكدستگاه ساختمان و محوطه وصل به آن 

2255 فرعى خانم فاطمه قربانى به نسبت 4 سهم مشاع و خانم بشرا و حسنى نام خانوادگى 
دارابى هر يك نسبت به 7 سهم مشاع و آقاى قانت دارابى نسبت به 14 سهم مشاع از 32 سهم 

ششدانگ يكدستگاه ساختمان و حياط وصل به آن 
لذا مســتنداً به ماده 16 قانون بدوالذكر ، اشــخاصيكه به درخواســت ثبتهاى مندرج در اين 
آگهى اعتراض دارند مى توانند اعتراض خود را از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهى ظرف مدت 
90 روز به اداره تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند و نيز مستندا به ماده 86 آئين نامه قانون 
مزبور ، معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست مربوطه 
را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضى ثبت مى تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهى عدم طرح دعوى را دريافت و به اين اداره تسليم نمايد تا عمليات ثبتى با رعايت 
مقــررات جارى ادامه يابد همچنين به اســتناد ماده 17 قانــون ثبت چنانچه بين متقاضيان ثبت و 
ديگران  دعوايى در محاكم صالحه مطرح باشــد الزم اســت گواهى جريان دعوى توســط معترض از 
محكمه رسيدگى كننده اخذ و به اين اداره تسليم گردد در غير اين صورت حق آنان ساقط خواهد 

شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/11/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/12/1

171/پ
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك 
مجهول المالك واقع در بخشــهاى تابعه حوزه ثبتى خوشــاب كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت 

نموده اند با نوع ملك موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش5 سبزوار الحاقى به خوشاب

پالك110-اصل اراضى نودهان
كنــى  پــاك  پســته  يكبــاب  ششــدانگ  رمضــان  فرزنــد  چاهــه  فرعى،غالمحســن   293

بمشاحت6564,51مترمربع پالك133- اصلى اراضى كيخسرو:
130فرعى-كورش عليكردى فرزند بابامحمد ششدانگ يك قطعه زمين(محل احداث ميدان 

دام سبك و سنگين) بمساحت 6839,64 مترمربع
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نســبت به امالك آگهى شــده در باال معترض 
ميباشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى 
است ميبايستى گواهى مشعر برجريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى 
ظرف90روز در مورد آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد.
معترض بايد ظرف يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را بهمرجع قضايى 
ذيصالح تقديم در غير اينصورت متقاضى يا نماينده قانونى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1646)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على رضا ميرزائى- رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139760306011005156 - 1397/10/03 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضى آقاى على اصغر فرنودى مقدم به شناســنامه شــماره 1004 كدملــى 0791212696 صادره 
ســبزوار فرزند عبدالرسول در ششدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 331مترمربع قسمتى از پالك شماره 20 
فرعــى وتمــام پالك 3848 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 ســبزوار از محل مالكيت مالك رســمى 
مشــاعى آقايان رجبعلى نيكدان و غالمرضا بوســتانى و احمد ناطقى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م 

الف 97/100/1811)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660306011009472 - 1396/12/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم ربابه كوشكى به شناسنامه شماره 11478 كدملى 0638294703 صادره اسفراين فرزند 
موسى الرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 114,80 مترمربع قسمتى از پالك  201 
فرعى از 5- اصلى واقع در اراضى قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملك سبزوار از محل مالكيت آقاى رجبعلى قلعه نوى 
و خانم حيات قلعه نوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1775)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

شھرستان ھا10 چهارشنبه  1 اسفند 1397  شماره41266 

اداره گاز شهرستان دامغان قهرمان شد
ــعيد غالمى رئيس  ــزارش روابط عمومى؛ س به گ
ــابقات  ــان از برگزارى مس ــتان دامغ اداره گاز شهرس
ــال، فوتبال دستى، تيراندازى و تنيس روى ميز  فوتس
ــتان خبر داد و  ــان ادارات اين شهرس ــن كاركن در بي
گفت: به مناسبت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقات 
ــتان دامغان در  ــال بين كاركنان ادارات شهرس فوتس

سالن بهارستان اين شهر برگزار شد.
ــابقات، تيم  ــن دوره از مس ــزود: در اي ــى اف غالم
فوتسال اداره گاز شهرستان دامغان قهرمان شد و تيم 
بانك صادارت اين شهر رتبه دوم را به خود اختصاص 
داد. رئيس اداره گاز شهرستان دامغان سطح برگزارى 
مسابقات را بسيار باال دانست و گفت: با همت و تالش 
ــتان دامغان، اين اداره عالوه  همكاران اداره گاز شهرس
ــب مقام در مسابقات فوتسال؛ رتبه هاى زير را  بر كس
در ديگر مسابقات كسب نمود كه اين موفقيت حاكى 
ــان اداره گاز اين  ــزه و تالش روز افزون كاركن از انگي
ــد كه باعث  ــابقاتى مى باش ــتان در چنين مس شهرس

افتخار است.
1.مسابقات فوتسال(مقام اول شهرستان)

2.مسابقات فوتبال دستى(مقام اول شهرستان)
3.مسابقات تيراندازى(مقم اول شهرستان)

4.مسابقات تنيس روى ميز(مقام دوم شهرستان)

اجراى عمليات اصالح شبكه و انشعابات 
در شهرصالحيه 

ــارى و داخلى ، عمليات  ــتفاده از اعتبارات ج با اس
ــهر  ــش از 2 كيلومتر در ش ــبكه به طول بي ــالح ش اص

صالحيه انجام و به اتمام رسيد.
ــهر  ــا مدير امور آبفاى ش ــزارش خبرنگار م ــه گ ب
ــت : با  ــار داش ــور اظه ــالم خبر مذك ــا اع ــه ب صالحي
ــى از خطوط و ــودگى بخش ــه قدمت و فرس ــت ب  عناي
ــودگى و عدم  ــانى و همچنين فرس ــبكه هاى آبرس  ش
ــعابات آب  ــى از انش ــش قابل توجه ــى الزم بخ كارآي
ــتركين محترم اين شهر،   ــاميدنى شهروندان و مش آش
ــى از پروژه هاى  ــانى بخش ــذا اصالح و به روزرس عليه
ــتور كار قرار گرفته  ــالجارى در دس ــور از اوايل س مذك
ــت انجام ــق اولويت بندى صورت گرفته در دس  و مطاب
ــد . اميد رسولى ضمن تشريح عمليات مذكور   مى باش
خاطر نشان ساخت : اين عمليات پيرو تاكيدات جناب 
ــركت و  ــاى مهندس صدرائيه مدير عامل محترم ش آق
ــاماندهى خطوط و شبكه ها با استفاده از  به منظور س
ــال جارى مطابق  ــارات داخلى و جارى از اوايل س اعتب
ــده در مناطق مختلف شهر شامل  برنامه زمانبندى ش
ــده جمعا به طول  خيابانها و كوچه هاى پيش بينى ش
ــى اتيلن در  ــتفاده از لوله هاى پل ــر و با اس 2300 مت
ــايزهاى مختلف آغاز شد و در حاضر نيز با پيشرفت  س

فيزيكى صد درصدى به اتمام و بهره بردارى رسيد . 

اخبار
ــروژه و ــاح دو پ ــم افتت  كلنگ زنى يك پروژه با اعتبارى گـيــالن مراس

بالغ بر 1160 ميليارد ريال انجام شد.
ــم  ــتاندار گيالن در مراس ــاالرى اس مصطفى س
ــركت سهامي برق منطقه اي  افتتاحيه پروژه هاى ش
گيالن گفت: در دهه مبارك فجر امسال 1280 پروژه 
با اعتبار 1855 ميليارد تومان بهره بردارى مى شود كه 
اين پروژه ها نسبت به دهه فجر سال گذشته 1,5 برابر 

رشد داشته است.
و ــا  فعاليته ــد  رون ــزود:  اف ــالن  گي ــتاندار   اس
 حركت ها،روند رو به رشد و حركت به سمت جلو است 
ــا اين تالش ها بايد اميد در جامعه را ترويج و زنده  و ب
نگه داريم. استاندار گيالن با اشاره به اهميت راه اندازى 
پروژه پست63,20 كيلوولت ميرزاكوچك رشت گفت: 
ــكل  ــاح و بهره بردارى از اين پروژه مهمترين مش افتت
ــعه واحدهاى صنعتى در شهرك  و چالش طرح توس

ــت، لذا از مهندس ــپيدرود را رفع كرده اس  صنعتى س
 بلبل آبادى مدير عامل شركت سهامى برق منطقه اى 
گيالن تشكر مى كنم. استاندار گيالن در بخش ديگرى 
از سخنان خود از همه صاحب نظران،نخبه گان و افرادى 
كه دل در گرو توسعه استان دارند خواستار همدلى و 
همراهى شد. استاندار گيالن افزود: به حول و قوه الهى 
در استان گيالن منابع خدادادى و طبيعى بسيار عالى 
ــود دارد. عالوه بر آن مردم گيالن زمين، با دانش ،  وج
فرهيخته و انديشمند هستند، لذا همه بايد تالش كنيم 
ــتغال زايى در فضاى مطلوب استان شكل بگيرد  تا اش
ــتان متناسب با نيازهاى خود در مسير توسعه به  و اس

 پيشرفت هاى بيشتر دست پيدا كند.

ــاالرى استاندار گيالن با تاكيد بر صرفه جويى  س
گفت: از مديران عامل  شركت سهامي برق منطقه اي 
گيالن و شركت توزيع نيروى برق استان مى خواهم كه 
با ارائه طرح مشتركى زمينه هاى صرفه جويى و اجرايى 
كردن آن را در دستگاه هاى اجرايى استان تهيه و ارائه 
ــتگاه هاى اجرايى انتظار دارم در زمينه  نمايند و از دس

صرفه جويى پيشگام باشند.
وى افزود: انشاءا... با رعايت صرفه جويى همگانى 
از هم اكنون زمينه عبور از پيك بار سال 98 در استان 
گيالن مهيا شود تا شاهد كمبود احتمالى برق در استان 

و كشور نباشيم.
« عظيم بلبل آبادى» مدير عامل شركت سهامي 

ــم افتتاحيه گفت: در  برق منطقه اي گيالن در مراس
چهلمين سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، 
ــت63,20  در اولين روز از دهه مبارك فجر، پروژه پس
ــت و پروژه افزايش ظرفيت  كيلوولت ميرزاكوچك رش
ترانسفورماتورهاى پست63,20 كيلوولت رشت مركزى 

افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
وى ادامه داد: همچنين عمليات كلنگ زنى نيروگاه 
25 مگاواتى مولد مقياس كوچك مسكن مهر رشت با 
ــرمايه گذارى بخش خصوصى در  اولين روز از دهه  س

مبارك فجر انجام مى شود.
وى در خصوص پروژه هاى پست63,20 كيلوولت 
ميرزاكوچك رشت و افزايش ظرفيت ترانسفورماتورهاى 

پست63,20 كيلوولت رشت مركزى گفت: اين پروژه ها 
جهت تامين انرژى مطمئن وپايدار صنايع و كارخانجات 
مستقر در شهر صنعتى سپيدرود رشت و در راستاى 
ــهيدپرور استان  ــتغالزايى مردم فهيم ،شريف و ش اش
ــش ضريب اطمينان و حفظ  گيالن و همچنين افزاي
ــالن افتتاح و ــتان گي ــبكه فوق توزيع اس  پايدارى ش

 بهره بردارى شده اند.
ــت63,20  ــوص پروژه پس ــادى در خص بلبل آب
ــت گفت: اين پروژه مهم و  كيلوولت ميرزاكوچك رش
ــهر صنعتى سپيدرود رشت با ظرفيت  زيربنايى در ش
ــال 1395 در زمينى به  ــى 80 مگاولت آمپر در س نام

مساحت حدود 7250 متر مربع آغاز شد.

افتتاح و كلنگ زنى 1160 ميليارد ريال پروژه در شركت برق منطقه اى گيالن

یع آب بخش مرکزی شھر  فشار شبکه توز
ینگ افزایش می یابد رشت با اتمام عملیات ر

ــط عمومى و  ــزارش دفتر رواب به گ ــركت آب و گـيــالن ــى ش ــوزش همگان آم
ــى و توسعه اين  ــتان گيالن، معاون مهندس فاضالب اس
شركت از اجراى پروژه خط انتقال آب از پل شهداى گمنام 
ــبزه ميدان و پروژه رينگ آب از پل شهداى گمنام تا  به س
ميدان شهيد قلى پور با هدف تقويت فشار شبكه توزيع آب 

برخى از مناطق شهر رشت خبر داد.
عليرضا غياثى معاون مهندسى و توسعه آبفاى گيالن 
ــت: پروژه خط انتقال آب از پل  با اعالم اين خبر بيان داش
شهداى گمنام به سبزه ميدان با هدف تقويت فشار آب و 
ارتقاء كمى و كيفى آب مناطق رشتيان ، داناى على ، نقره 
دشت ، سردار جنگل ، بلوار معلم ، سبزه ميدان و قسمتى از 

منطقه خيابان الكانى از خردادماه آغاز شده است.
ــه افزود: تاكنون 1500 متر از 2000 متر  وى در ادام
لوله گذارى با مبلغ اوليه پيمان به مبلغ 15 ميليارد ريال 
انجام شده است كه پروژه تا پايان سال 1397 به اتمام مى 
رسد. وى پروژه اجراى قسمتى از رينگ اصلى شهر رشت 
ــهداى گمنام به ميدان شهيد قلى پور را از ديگر  از پل ش
ــاخص شركت آب و فاضالب شهرى استان   پروژه هاى ش
معرفى و تصريح كرد: اين پروژه نيز با هدف تقويت فشار آب 
از مخزن هوايى حميديان به سمت چمارسرا حدود 3500 
متر لوله گذارى و با اعتبارى حدود 35 ميليارد ريال تعريف 
شده است در حال حاضر حدود 2000 متر اجرا شده است 
ــال به اتمام خواهد رسيد و مناطق استقامت،  و تا پايان س
حميديان به سمت چمارسرا و سپس على آباد، كل منطقه 
فاز جديد بلوار معلم و مسجد هاشمى را تحت پوشش قرار 
ــار و توزيع مناسب آب در  مى دهد و منجر به افزايش فش

مناطق مورد نظر خواهد شد.

 بودجه سال ۹۸ شھرداری اصفھان، 
تصویب شد

شهردار اصفهان: سال آينده، سال  تعامل مجموعه مديريت شهرى با اصـفـهـان
بخش خصوصى و افزايش مشاركت مردمى است، بودجه 
سال 98 شهردارى اصفهان در شصت و هفتمين جلسه 

علنى شوراى شهر اصفهان تصويب شد.
بودجه 4100 ميلياردي شهرداري اصفهان در سال 
98، نسبت به سال گذشته 37 درصد رشد دارد و 71 درصد 
آن عمراني است. دكتر نوروزي، شهردار اصفهان با حضور 
در جلسه علني شوراي شهر اصفهان گفت: ساعت ها كار 
كارشناسى و دلسوزانه براى بودجه 98 صورت گرفته است 
و براى نخستين بار بودجه سازمان ها با بودجه شهردارى 
 مركزى ارائه شد تا به صورت متمركز و با صرفه، براى شهر 
ــود. دكتر قدرت اهللا نوروزى در شصت  تصميم گيرى ش
ــوراى اسالمى شهر اصفهان  ــه علنى ش و هفتمين جلس
اظهار داشت: بودجه سال آينده شهر اصفهان، 37 درصد 
ــهرها شاخص  ــت كه در بين كالنش ــته اس افزايش داش
ــرايط دشوار  ــت. البته تحقق اين بودجه آن هم در ش اس
 اقتصادي كار سختي است و به همين دليل سال آينده و با
ــه، بايد تعامل با بخش  ــه ريزي هاي صورت گرفت  برنام
خصوصى و سرمايه گذاران بيشتر شود و مردم نقش خود 
ــال آينده تعامالت  را به موقع ايفا كنند. همچنين در س
ــاركت مردم  ــود و مش بخش هاي مختلف بايد افزوده ش
قابل توجه تر از گذشته باشد. وى ادامه داد: مالك ارزيابى 
بودجه فرهنگى بايد عملكرد مجموعه مديريت شهرى در 
ــام بودجه اى؛ در موضوع  ــد؛ نه اعداد و ارق اين حوزه باش
ــيت موجود سعى  بودجه هاى فرهنگى به لحاظ حساس
شده تا آنجايى كه مقدور است برنامه هاى متنوع فرهنگى 

در شهر انجام شود.

 انتقال موزه و مرکز اسناد شھرداری گرگان 
ویی یخی دار به خانه تار

شهردار گرگان از انتقال موزه و مركز  ــهردارى گرگان به خانه گـرگــان ــناد ش اس
تاريخى دارويى خبر داد و گفت: اكثر پروژه هاى شهردارى 

گرگان با محوريت توسعه گردشگرى است.
ــگاه بين المللى   عبدالرضا دادبود در بازديد از نمايش
ــرد: يكى از  ــته تهران اظهار ك ــگرى و صنايع وابس گردش
ــگرى، گردشگرى شهرى است و با  محورهاى مهم گردش
توجه به اين كه بيش از 70 درصد جمعيت كشور در شهرها 
زندگى مى كنند اين مقوله از اهيمت زيادى برخودار است.

ــهردارى گرگان در دوره جديد مديريت  وى افزود: ش
شهرى اقدامات زيادى را در زمينه توسعه گردشگرى انجام 
ــعه مباحث  داده و برنامه هاى محورى متنوعى را در توس

مربوط به گردشگرى شهرى در دستور كار دارد.
دادبود با بيان اينكه اولين قدم در اين زمينه تشكيل 
دفتر توسعه گردشگرى در شهردارى گرگان بود، اضافه كرد: 
همچنين پروژه هاى متعدد مرتبط با ظرفيت گردشگرى 
شهرى و اكوتوريسم و فضاهاى تفريحى و سرگرمى تعريف 

شده است.
ــهردارى گرگان  ــح كرد: اكثر پروژه هاى ش وى تصري
ــت و در خصوص ــگرى اس ــعه گردش ــا محوريت توس  ب
ــى انجام  ــش اقدامات خوب ــذارى در اين بخ ــرمايه گ  س
ــت. دادبود گفت: در احياء بافت تاريخى گرگان  ــده اس ش
ــازى و ــامل بازس ــروژه را تعريف كرديم كه ش  چندين پ
  جداره سازى محالت تاريخى، جداره سازى بخش از خيابان
 امام خمينى (ره)، مرمت خانه تاريخى دارويى و اقدامات 
مختلف ديگر است. شهردار گرگان تأكيد كرد: خانه تاريخى 
دارويى در پايان سال 97 به بهره بردارى مى رسد و موزه و 

مركز اسناد شهردارى به آن جا منتقل خواهد شد.

واسیون منازل استیجاری  معرفی سامانه رزر
و» شھرداری اصفھان در «به اصفھان ر

توجه به صنعت گردشگري و رونق  ــل افزايش توليد اصـفـهـان ــي از عوام آن يك
ــعه پايدار كشورها به شمار مي رود.  ناخالص ملي و توس
 بر همين اساس غرفه «به اصفهان رو» از طرف شهرداري 
اصفهان در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري 
ــگري اصفهان؛  ــن معرفي جاذبه هاي گردش تهران ضم
جذابيت هاي تفريحي، مذهبي و تاريخي كمتر شناخته 
ــالمي را براي  ــگ و تمدن ايران اس ــده پايتخت فرهن ش

بازديد كنندگان معرفي و تببين كرد.
ــهرداري اصفهان با اعالم  مديرعامل سازمان فاوا ش
اين خبر گفت: در اواخر سال گذشته شهرداري اصفهان 
به منظور تسهيل گردشگران و ميهمانان نوروزي جهت 
ــتيجاري، سامانه رزرو منازل  رزرو الكترونيكي منازل اس
ــاني Ereserving.com به صورت  استيجاري را به نش
ــي راه اندازي نمود كه به موازات ارائه خدمات به  آزمايش
ميهمانان نوروزي از طريق ستاد اجرايي خدمات سفر شهر 
اصفهان، امكان رزرو الكترونيكي اماكن و منازل استيجاري 
ــافران و گردشگران فراهم شده بود.  و موقت را براي مس
سيدحميدرضا ابطحي با بيان خدمات و قابليت هاي اين 
ــامانه افزود: با توجه به تجربه مثبت شهر اصفهان در  س
ــازمان به منظور معرفي امكانات و  ــال گذشته، اين س س
خدمات اين سامانه به ساير شهرهاي كشور و گردشگردان 
داخلي، در دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى 
ــتقبال خوب  ــبختانه با اس تهران حضور يافت كه خوش

بازديدكنندگان مواجه شد.
وي بيان داشت: با استفاده از اين سامانه مي توان به 
ــگران در برنامه ريزى سفر و استفاده از امكانات و  گردش

مراكز تفريحى  و رفاهى كمك نمود.

  

 


