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طريق  از  دارد  نظر  در  شاهرود  نقل شهردارى  و  مديريت حمل  سازمان 
مزايده تعداد 5 باب غرفه واقع در سالن پايانه مسافربرى برون شهرى جنب 
بيمارستان خاتم االنبيا و 4 بابت غرفه واقع در پايانه مسافربرى روستايى 
ميدان امام رضا (ع) را به مدت دو سال شمسى و تعداد 5 بابت مغازه واقع در 
پايانه مسافربرى جنب بيمارستان خاتم به مدت يك سال به صورت اجاره 
ماهانه واگذارنمايد. لذا از كليه افراد حقيقى و حقوقى دعوت به عمل مى آيد 
به منظور شركت در مزايده و يا كسب اطالعات بيشتر به سايت شهردارى 
تلفن 023-32362121  با  يا  و   www.shahrood.ir آدرس  به   شاهرود 

تماس حاصل فرمايند.
روز سه شنبه 97/01/06 ادارى  وقت  پايان  تا  پيشنهادات  ارسال   مهلت 

 مى باشد. 
نوبت اول: سه شنبه 97/12/21- نوبت دوم: سه شنبه 1397/12/28

آگهى مزايده  نوبت دوم

عليرضا محمدى – سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شاهرود

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان 
متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواســت صدور سند 
مالكيــت نموده و پرونده مورد نظــر در هيات موضوع قانون مذكــور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد مــاده 3 قانون مذكور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز جهت 
عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه الهيجان  ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره 
فرعى زير : پالك فرعى 11093 مفروز از 256- سيد يوسف مير طالبى بين كاليه فرزند 
سيد كاظم ش ش 23 و كدملى 2722301903 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
بمســاحت 77/20 مترمربع از مورد مالكيت وراث احمد ابريشمى (معزز و مكرم و محمد 
على و محمد حسن ) و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى – سازمان اموال و امالك – اداره 
كل اموال و امالك استان گيالن شرق گيالن به استناد راى 139760318005003245 
مورخــه 1397/12/8 هيات . لــذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبــان حقوق و مالكين 
مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  الهيجان 
تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به 
اداره متبوعــه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضــا مدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع 
مراجعــه متضرر بــه مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/14  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/28  
  1061   رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى 

آگهى فقدان سند مالكيت ششدانگ يكباب خانه پالك 3283/14 واقع در شهر برازجان 
بخش سه بوشهر 

آقــاى علــى زنده بودى با دو برگ استشــهاد محلى مدعى اســت كه يك فقره ســند 
مالكيــت دفترچــه اى ششــدانگ يك بــاب خانه زمين پــالك 3283/14 واقع در شــهر 
برازجان بخش سه بوشهر كه در دفتر 48 صفحه 68 ذيل ثبت 11915 بنام آقاى محمد 
خضريان صادر و تسليم گرديده است سپس بموجب سند قطعى 41420 و 1372/3/9 
دفتر 3 بوشــهر مورد ثبت به آقاى زنده بودى انتقال يافته اســت ســپس نامبرده (آقاى 
على زنده بودى) طى مشــروحه شماره 97/111/31485-1397/12/12 اعالم نموده 
كه ســند مالكيت در اثر جابجايى مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنى سند 
مالكيــت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت اعالم ميشــود كه هركس نســبت بــه ملك مورد آگهى معاملــه اى نموده و يا 
مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد تا ده روز پس از انتشار اين آگهى به اداره 
ثبت اســناد و امالك شهرســتان دشتســتان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند طبق مقررات صادر و به متقاضى 

تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى 1397/12/28- م الف/1546
 رئيس واحد ثبتى اداره و ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرستان 
الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد 
و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات 
موضــوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتــا منجر به صدور راى 
جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه الهيجان  ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره 
فرعــى زير : پالك فرعى 11094 مفروز از 256- يوســف همتى گورندانى فرزند على ش ش 624 و 
كدملى 2720810053 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 
76/83 مترمربع از مورد مالكيت وراث احمد ابريشــمى (معزز و مكرم و محمد على و محمد حســن ) 
و بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى – ســازمان اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن 
شرق گيالن به استناد راى 139760318005003171 مورخه 1397/11/30 هيات . لذا هر كس 
اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  
الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره 
متبوعــه تحويل نمايــد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به 
صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  

نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/14  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/28  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرستان 
الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد 
و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات 
موضــوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتــا منجر به صدور راى 
جهــت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد مــاده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز جهــت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه الهيجان  ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن 
بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 11096 مفروز از 9- على حســن دوســت فرزند حسينجان ش ش 4 
كدملى 2722355345 صادره از الهيجان و خديجه حســن دوســت پائين محلگى فرزند حســينجان 
ش ش 1729 كدملى 2721050974 صادره از الهيجان (مشــاعا بالســويه) ششــدانگ يكباب خانه 
و محوطه به كســر بهاى ربع اعيان بمســاحت 136/20 مترمربع از مورد مالكيت وراث مرحوم موســى 
معتمد شريعت به استناد آراء 139760318005003153 و 139760318005003158 مورخه 
1397/11/29 هيات.  لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل 
و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت 
نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/14  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/28  
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شھرستان ھا10 چهارشنبه  28 اسفند 1397  شماره41288 

شستشوى شبكه توزيع آب شهرستان رشت 
به طول 2071 كيلومتر

ــى و آموزش همگانى  ــه گزارش دفتر روابط عموم ب
ــتان گيالن، مدير امور آبفاى  ــركت آب و فاضالب اس ش
رشت از شستشوى شبكه توزيع آب اين شهرستان طبق 

برنامه زمانبندى خبر داد.
ــتان  ــن فرخى مدير امور آب و فاضالب شهرس فرزي
ــه منظور ارتقاء كيفيت  ــت با اعالم اين خبر افزود: ب رش
آب شرب مشتركين، در ساعات غير پيك مصرفى، با باز 
ــيرهاى تخليه در نقـاط مختـلف شهر 2071  نمودن ش
كيلومتر از شبكه توزيع آب رشت، ساليانه طى دو مرحله 

به طور كامل شستشو مى شود.
وى همچنين اظهار داشت: عمليات شستشوى شبكه 
توزيع آب بر اساس وضعيـت شبكه از لحاظ پارامترهاى 
ــبكه در  كيفى، وضعيت منبع تامين كننده آب و نوع ش
فواصل زمانى مشخص و زونهاى تعريف شده يا تماسهاى 

مردمى از طريق سامانه 122 انجام 
مى شود . مدير امور آب و فاضالب شهرستان رشت 
در ادامه يادآور شد: طى برنامه زمانبندى، زونهاى كيفى 
شبكه توزيع شهرستان رشت هر شب از ساعت 24 تا 4 
بامداد با بازكردن حداقل 20 دستگاه شيرتخليه شستشو 
ــده و شيرهاى تخليه برخى از نقاط حساس شبكه، به  ش
صورت پيوسته و با فاصـله زمانى كمتر مورد شستشو قرار 

مى گيرند تا اين نقاط از نظر كيـفى پايدارتر گردند.

ديدار مهندس شهمرادى مدير مخابرات 
 منطقه گلستان با پيمانكاران اجرايى و

تأمين كنندگان ملزومات
شهمرادى مدير مخابرات منطقه گلستان باپيمانكاران 

اجرايى وتأمين كنندگان ملزومات  ديدار وگفتگو كرد.
ــبت فرا  ــليت به مناس  وى در ابتدا ضمن عرض تس
رسيدن ايام فاطميه  از همكارى تنگاتنگ پيمانكاران با 
مخابرات گلستان تقدير وتشكر نمود وهدف از اين نشست 
ــنايى با نظرات  ــه با پيمانكاران وآش ــدارى صميمان را دي

وپيشنهادات آنان دانست .
 وى گفت : استفاده از توان پيمانكاران بومى از اهداف 
مخابرات استان بوده و ودر اين زمينه خوشبختانه موفق 
بوده ايم چرا كه افراد وپيمانكاران زيادى در طى اين سالها 

وارد گردونه كار با مخابرات شده اند.
ــدد كارها وپروژه هاى مخابراتى را در اين امر   وى تع
بسيار تأثيرگذار دانست و گفت :اين باعث افتخار ماست 
كه امروزه پيمانكاران توانمند زيادى در سطح استان داريم 
كه حتى در استانهاى ديگر نيز به ارائه خدمات پيمانكارى 

مشغول مى باشند .
 مدير مخابرات منطقه گلستان پيمانكاران را بازوان 
قوى مخابرات دانست  واستمرار تعامالت با پيمانكاران را 
در برقرارى ارتباطى سالم وشفاف عنوان كرد و خاطر نشان 
كرد تا زمانى كه ارائه خدمات به مردم با دقت و كيفيتى 

باال باشد اين ارتباط همچنان ادامه خواهد داشت .

اخبار

پاسخگویی به نیازھای زائران و گردشگران، 
یب ماندگاری ین عامل در افزایش ضر مھمتر

ــم مراس در  ــدرى  حي ــا  محمدرض  «به رسم ميزبانى» با بيان اينكه مسئوليت مـشـهـد
ــئوليت بسيار سنگينى است،  ميزبانى از زائران امام رضا(ع)، مس
ــهرها در جذب  ــدن ش اظهاركرد: در تمام دنيا ادبيات رقابتى ش
ــده و شهرهايى كه جنبه ملى و بين المللى  گردشگر مرسوم ش
ــراى ارتقاء ــال بهانه اى ب ــهرها بدنب ــاير ش ــتر از س  دارند، بيش
 شاخص هاى ميزبانى هستند؛ به نحوى كه گاه برخى از عناصر 
هويتى كشورهاى ديگر را به ناحق منتسب به خود مى كنند و يا 

عاريه ميگيرند تا گردشگر بيشترى را به خود اختصاص دهند.
ــتغال شهر  وى در ادامه گفت: اقتصاد ، پويايى، تحرك و اش

همگى به موضوع جذب زائر وابسته است.
ــهدمقدس از نعمت مضجع منور  حيدرى با بيان اينكه مش
رضوى برخوردار است و اين بارگاه بعنوان مهمترين عنصر هويتى 
مشهد شناخته مى شود، خاطرنشان كرد: آرامگاه حكيم ابوالقاسم 
فردوسى نيز يكى ديگر از عناصر هويتى شهر است كه در اين دوره 

از مديريت شهرى بصورت ويژه مورد توجه قرار گرفته است.

وى خاطرنشان كرد: در حاليكه شهرهاى دنيا امروزه بدنبال 
نمادسازى هاى تصنعى براى تقويت و ارتقاء ميزان جذب گردشگر 
هستند، مشهدمقدس به شكل ذاتى از اين ويژگى هاى شاخص 
برخوردار بوده و بايد از آنها به بهترين شكل استفاده و بهره بردارى 
كنيم. رئيس شوراى شهر مشهدمقدس افزود: ساليانه 30 ميليون 
زائر و گردشگر، با كمترين هزينه تبليغات، از نقاط مختلف دنيا با 
تكيه بر باور و نيت خالصانه خود مشهد را بعنوان مقصد سفر خود 
انتخاب مى كنند اما اين افراد انتظار دارند كه تمامى امكانات مورد 

نيازشان در شهر فراهم باشد.
ــه نيازهاى زائرين  ــخگويى ب حيدرى با تاكيد بر اينكه پاس
ــرام در مواجه با آنها يكى از مهمترين عوامل در  ــم و احت و تكري
ــگر در شهر مشهد است،  افزايش ضريب ماندگارى زائر و گردش
گفت: افزايش ماندگارى، حتى براى يك روز، تاثير بسزايى روى 
ــهر خواهد داشت و لذا متغيرهاى ميزبانى را با كمك  اقتصاد ش

يكديگر بايد اصالح كنيم.
رئيس شوراى شهر مشهدمقدس خاطرنشان كرد: با توسعه 
پيوسته و روزبه روز متغيرهاى جذب زائر و افزايش دهنده ضريب 
ماندگارى زائر و گردشگر، بسيارى از مشكالت كالنشهر مشهد 
را مى توان برطرف كرد؛ زيبنده شهر مشهد با اين حجم از زائر و 

مسافر نيست كه در شهر افراد بيكار داشته باشيم.

 تعداد مشترکین گاز در گیالن
 از یک میلیون و ۵۵ ھزار گذشت

ــركت گاز استان گيالن در سال 1397  ش ــتگـيــالن جه در  را  اى  ــترده  گس ــات   اقدام
 بهره مندى هرچه بيشتر گيالنيان از نعمت گاز طبيعى به انجام 
ــانى به 56 روستا و  ــانده كه از جمله آنها مى توان به گازرس رس
ــتايى استان به 94,6  افزايش درصد بهره مندى خانوارهاى روس
ــاره نمود. اين شركت هم اكنون بيش از يك ميليون و  درصد اش
ــش از 43 هزار از اين  ــترك گاز طبيعى دارد كه بي 55 هزار مش
ــال 97 جذب نموده و متوسط درصد بهره مندى  تعداد را در س
خانوارهاى شهرى و روستايى استان 98 درصد مى باشد. شركت 
ــتان گيالن در سال جارى بالغ بر 13 هزار و 500 انشعاب  گاز اس
گاز نصب نموده تا مجموع انشعابات گاز در استان به بيش از 581 
 افزايش يابد. اين شركت همچنين بالغ بر 400 كيلومتر عمليات

ــبكه گذارى در سال 97 به انجام رسانده است كه با احتساب   ش
اين ميزان ، مجموع طول شبكه و خطوط تغذيه گاز در گيالن به 

بيش از 20 هزار 500 كيلومتر رسيده است.
ــركت گاز استان گيالن عالوه بر گازرسانى به مشتركين  ش

ــانى به واحد هاى صنعتى  خانگى، اهتمام ويژه اى در امر گازرس
ــال 97 به 73 واحد صنعتى  ــتا در س و توليدى دارد و در اين راس
ــانى نموده است. هدف  با اعتبارى بالغ بر 17 ميليارد ريال گازرس
شركت گاز، بهره مندى كليه صنايع ممكن از گاز طبيعى است 
چراكه با تقويت بخش توليد، زمينه شكوفايى هر چه بيشتر اقتصاد 
و به تبع آن افزايش سطح رضاتمندى مردم عزيز فراهم مى گردد 
فلذا در همين راستا در سال آينده طرح گازرسانى به بيش از 60 
واحد صنعتى ديگر در دست اقدام مى باشد. عملكرد مناسب شركت 
گاز استان گيالن در بخش توسعه كمى گازرسانى در استان و نيز 
اجراى موفقيت آميز پروژه بند «ق» در گيالن و برخوردارى 673 
روستا و جذب 154 هزار مشترك جديد در كمتر از 4 سال سبب 
گرديد تا شركت گاز استان گيالن از سوى شركت ملى گاز ايران به 
عنوان استان معين براى گازرسانى به شهرستان زابل انتخاب شود. 
هم اكنون و در پايان سال 97  تقريباً تمامى نقاط استان از نعمت 
گاز طبيعى برخوردارند فلذا اين شركت در راستاى شعار شركت 
ملى گاز در نيم قرن دوم فعاليت خود "رسيدن از كميت به كيفيت 
با تغيير دررفتار و فرآيندها" پروژه هاى كيفى مختلفى را در جهت 
افزايش رضايتمندى مشتركين محترم به اجرا درآورده است و  به 
صورت مستمر و با استفاده از نظرات و پيشنهادهاى آنان نسبت به 

گسترش، اصالح و بهبود اين خدمات اقدام مى نمايد.

ــانى و  رئيس كميته اطالع رس ــتاد اجرايى سفر اصـفـهـان سخنگوى س
ــامانه "رزرو" اصفهان به آدرس  شهر اصفهان گفت: س
ereserving.com نقطه اتصال ميهمان و ميزبان در 

شهر است.
ــتاد اجرايى  ــت خبرى س ايمان حجتى در نشس
ــهر اصفهان از سلسله نشست هاى ــفر ش  خدمات س
 "سه شنبه ها با رسانه" در خصوص فعاليت هاى كميته 
اطالع رسانى اين ستاد در نوروز 98، اظهار كرد: اين كميته 
سال گذشته با همكارى كميته تفريحى و فرهنگى شهر 
اصفهان طى برنامه هايى شش مكان گردشگرى كمتر 
ــناخته شده شهر را به مسافران معرفى كرد كه اين  ش
 كار بازخورد مناسبى داشت. وى ادامه داد: اين كميته
ــوروز آغاز و تا هفته فرهنگى  ــه هاى خود را از ن  برنام
ــت ماه 98 ادامه و محور اقدامات  اصفهان در ارديبهش
خود را معرفى ميراث ناملموس اصفهان قرار خواهد داد. 

رئيس كميته اطالع رسانى و سخنگوى ستاد اجرايى 
ــهر اصفهان بيان كرد: اگر گردشگرى در شهر  سفر ش
اصفهان به دنبال مكانى باشد از طريق تماس با سامانه 
137 راهنمايى مى شود و ما هم از همه امكانات خود 
در شهردارى براى دسترسى گردشگران به مكان هاى 

مورد نياز استفاده مى كنيم.
وى ادامه داد: اقدام سال گذشته مبنى بر مسيريابى 
مسافران با استفاده از سيستم جى پى اس، در نوروز 98 
ــد و در محورهاى تاريخى و مركزى  ــم ادامه مى ياب ه
ــافران را هدايت ــواران راهنما مس ــهر، دوچرخه س  ش

ــال  ــزود: در روزهاى ابتدايى س ــى كنند. حجتى اف  م

ــر مورد نياز ــزارش، خبر و تصاوي ــهيل گر تهيه گ  تس
 رسانه هاى شهر اصفهان در مورد اقدامات نوروزى در 
شهر خواهيم بود چراكه اصحاب رسانه بخشى از حلقه 
به نتيجه رسيدن فعاليت هاى ستاد سفر شهر هستند.

ــامانه ereserving.com گفت:  وى در مورد س
اين سامانه با همكارى بخش خصوصى در سازمان وافا 
ــهردارى اصفهان راه اندازى شده است كه هدف آن  ش

اتصال ميهمان به ميزبان از راه دور است.
ــخنگوى ستاد  ــانى و س رئيس كميته اطالع رس
ــاره به اينكه در اين  ــفر شهر اصفهان با اش اجرايى س
ــاور امالك شهر اصفهان محور  سامانه بنگاه هاى مش

هستند، ادامه داد: دستگاه هاى نظارتى در اين سامانه 
ــتند و مى توان از ظرفيت بازاريابى شهرى  فعال هس
ــترى در اين زمينه استفاده كرد. وى  براى جذب مش
ــكان مسافران نوروزى در شهر  تصريح كرد: اولويت اس
اصفهان ابتدا با هتل ها و مهمانپذيرها و بعد از آن منازل 
ــتيجارى است. هرچند ظرفيت هايى در شهردارى  اس
ــده و پروانه  ــش ظرفيت هتل ها فراهم ش ــراى افزاي ب
ساختمانى هتلى كه از سوى سرمايه گذار در اين شهر 

ساخته شود صفر است.  
ــهر در روزهاى  ــرى زباله هاى ش ــش دو براب  افزاي

پايانى سال

در ادامه اين نشست، مديركل هماهنگى و نظارت 
خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بيان اينكه جداول 
شهر اصفهان در آستانه سال جديد رنگ آميزى شده 
ــت، اظهار كرد: تاكنون يك ميليون و 25 هزار متر  اس
ــهر  ــدول، 225 هزار متر نرده با 93 تن رنگ در ش ج
اصفهان رنگ آميزى شده است. وى با بيان اينكه امسال 
يك سوم سال هاى قبل براى رنگ آميزى، رنگ صرف 
ــت و برخى جداولى كه نياز به رنگ آميزى  ــده اس ش
ــال هم با  ــت، را حذف كرديم، گفت: امس مجدد نداش
هماهنگى سازمان زندان هاى استان اصفهان، اين كار 

توسط زندانيان صورت گرفت.

سامانه "رزرو" نقطه اتصال ميهمان و ميزبان شهر اصفهان است

ــا اميرخاني ضمن  ــزان رفع اصـفـهـان   حميدرض ــي از مي ارائه گزارش
تصرفات اراضي ملي و دولتي توسط يگان حفاظت از 
ــتار اقدامات پيشگيرانه به  اراضي اين اداره كل خواس
ــي در ايام ــات احتمال ــري از تصرف ــور جلوگي  منظ

 نوروز 98 شد.
ــازي   حميدرضا اميرخاني مديركل راه وشهرس
ــتان با ارائه گزارشي از رفع تصرفات اراضي دولتي  اس
طي سال 97 و احكام اجرايي در اين خصوص گفت: 
اداره كل راه وشهرسازي در سال 97 تاكنون نسبت به 

تعداد 68 فقره اجراي احكام، خلع يد و قلع و قمع به 
متراژ 518 هزار و 593 مترمربع به ارزش حدود 480 

ميليارد ريال نموده است.
اميرخاني در راستاي حفظ حقوق بيت المال در 
ــع تصرفات فوري اين اراضي ملي  اراضي دولتي و رف
ــالجاري تعداد 97 فقره زمين به  بيان داشت: طي س

ــه ارزش حدود 663  ــزار مترمربع و ب ــراژ 437 ه مت
ميليارد ريال با همت حوزه امالك و حقوقي اين اداره 
كل و هوشياري عوامل يگان حفاظت از اراضي سازمان 
ملي زمين و مسكن در استان رفع تصرف فوري شده 
است. مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان با توجه 
ــيدن ايام نوروز و مساعد بودن شرايط براي  به فرارس

افراد سودجو و فرصت طلب به منظور تجاوز به اراضي 
ــتار اقدامات  ــرف در آنها خواس ــي و دولتي و تص مل
پيشگيرانه در خصوص تصرفات اراضي ملي و دولتي 
ــد.  وي گفت: در ايام تعطيالت نوروز  در ايام نوروز ش
ــتانهاي تابعه اقدام به  روزانه 21 اكيپ در كل شهرس
ــتان نيز هر روزه به كليه  ــت زني و 3 اكيپ از اس گش

ــارت بر عملكرد ــت كنترل و نظ ــتان ها جه  شهرس
ــت ها اعزام مي گردند. در مجموع، همه روزه از   گش
تاريخ 28 اسفندماه سال 97 تا 17 فروردين ماه سال 
98 تعداد 24 اكيپ در سطح استان جهت پيشگيري 
از تصرفات اراضي ملي و جلوگيري از اقدامات احتمالي 

متصرفين اقدام به گشت زني مي نمايند.

رفع تصرف از 97 مورد اراضي ملي و دولتي به ارزش 663 ميليارد ريال طي سال 97
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