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آگهی مزایده 

هادی رئیسی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق مزایده باس واش  واقع در 
ضلع غربی پایانه مسافربری جنب بیمارستان خاتم االنبیا)ع( را به مدت دو سال شمسی به صورت 
اجاره واگذار نماید لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید به منظور شرکت در 
مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات WWW.SETADIRAN.IR الکترونیکی 

دولت) ستاد( به آدرس مراجعه و یا با تلفن 32362121-023تماس حاصل فرمایند.
 مهلت ارسال دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1401/05/04 می باشد

 مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه1401/05/15  می باشد 
نوبت اول :1401/04/26-  نوبت دوم 05/01 /1401

آگهی مزایده 

هادی رئیسی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق مزایده تعداد 4 باب مغازه 
واقع در ضلع غربی پایانه مسافربری جنب بیمارستان خاتم االنبیا)ع( را به مدت یک  سال شمسی 
به صورت اجاره واگذار نماید لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید به منظور 
 WWW.SETADIRAN.IR شرکت در مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس مراجعه و یا با تلفن 32362121-023تماس حاصل فرمایند.
 مهلت ارسال دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1401/05/04 می باشد

 مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه1401/05/15  می باشد 
نوبت اول :1401/04/26- نوبت دوم 05/01 /1401

آگهی مزایده 

هادی رئیسی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

نوبت دوم

باب  از طریق مزایده تعداد یک   سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود در نظر دارد 
غرفه فروش بلیط  واقع درسالن  ضلع غربی پایانه مسافربری جنب بیمارستان خاتم االنبیا)ع( 
افراد حقیقی و حقوقی  از کلیه  لذا  نماید  اجاره واگذار  به صورت  به مدت یک  سال شمسی  را 
سامانه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  یا  و  مزایده  در  شرکت  منظور  به  آید  می  عمل  به  دعوت 
تدارکات WWW.SETADIRAN.IR الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  مراجعه و یا با تلفن 

32362121-023 تماس حاصل فرمایند.
 مهلت ارسال دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه1401/05/04 می باشد

 مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه1401/05/15  می باشد 
نوبت اول :1401/04/26- نوبت دوم 05/01 /1401

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 حوزه ثبتی شهرستان آمل
)اصالحــی   12 و   )  1317/07/10 11)اصالحــی  مــواد  براســاس 
1322/03/10 ( قانــون ثبــت و مــاده 59 آییــن نامه اجرایی قانــون مذکور، 
امالکی که در ســه ماهه اول پذیرش درخواســت ثبت شده ، هم چنین امالکی 
کــه به موجب تبصره یک ماده 25 قانون ثبت و مطابق رأی هیأت نظارت نیاز به 
تجدید آگهی دارد و امالکی که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و آیین نامه مربوطه در هیأت حل 

اختالف منجر به صدور رأی می گردد به شرح ذیل آگهی می شود:
امالک واقع در بخش 11 دهستان هرازپی

3-اصلی قریه بختیار کتی شرقی
122 فرعــی آقای مســعود مهری فرزند محمد در شــش دانــگ یک قطعه 
زمین با ســاختمان احداثی با کاربری پیشنهادی مســکونی به مساحت 359.81 

مترمربع ،
 لذا اشــخاصی که نســبت به رقبات درخواست ثبت شــده مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشند می توانند به استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مــدت 90 روز درخواســت واخواهی خود را بــه دبیرخانه 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضاکننده و دیگری قبل 
از انتشــار ایــن آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شــده باشــد معترض باید 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.

این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد.آگهی تحدید حدود 
امــالک مذکور مطابق ماده 14 قانون ثبت طی آگهی دیگری به عمل خواهد آمد.
مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشــار نوبت اول به مدت 30 
می باشــد.هم چنین امالکی که در اجرای ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی آگهی گردید تحدید حدود آن 

هم زمان انجام می شود.
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/05/01 نوبت دوم 1401/06/01 .

شناسه آگهی 1347906
فیض اله ذبیحی-سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی  اختصاصــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئیــن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی
آگهــی  موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
: برابــر رای اصالحی شــماره 1401310006001477  مورخ 
1401/03/09 هیأت  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  
ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام 
آقا/ خانم    حســین عباســی  در ششــدانگ یک قطعــه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 236.38 مترمربع به پالک 308  فرعی 
از 19 اصلــی واقع در تیرکده ســفلی مازنــدران  بخش 5  ثبت 
نور  محرز گردیده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبــت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه های سراســری و 
محلــی آگهی می گردد تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند ، باید از تاریخ انتشار آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند .  معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید  و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
دوم  نوبــت   1401/05/01 اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

  1401/05/18
شناسه آگهی: 1352359

 علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه یک

برابر رأی شــماره 140160310001000553 تاریخ 1401/03/25 
که در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه یک  ســاری تصرفات 
مالکانه آقای شهاب چلوئی روشنی فرزند حسینعلی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت 119/18 مترمربع قسمتی از پالک 
3422 اصلــی واقع در قریه ســوماکیله پی بخش یک  ثبت ســاری خریداری 
از مالــک رســمی محرز گردیده اســت،  لذا به منظور  اطــالع عموم مراتب در 
دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.کالســه 
پرونــده 212-1400.تاریخ انتشــار نوبــت اول1401/04/18 نوبت دوم 

1401/05/01 می باشد .
سید کاظم موسوی بشلی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه یک

تاریــخ   140160310001000326 شــماره  رأی  برابــر 
1401/03/12 کــه در هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 
یک  ســاری تصرفات مالکانه آقای محمدعلی هدایت نژاد ازاندهی فرزند 
رحیم نســبت به شــش دانگ یــک قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان به 
مساحت 570 مترمربع قسمتی از پالک شماره 192 فرعی از 3433 اصلی 
واقع در قریه رودپشــت بخش یک  ثبت ســاری خریداری از مالک رسمی 
محــرز گردیده اســت،  لذا به منظــور  اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 
پرونده1400/165.تاریخ انتشــار نوبت اول1401/04/18 نوبت دوم 

1401/05/01 می باشد ./1346063
سید کاظم موسوی بشلی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان ساری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حمیده داودی راد ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مســکونی واقع درطبقه سوم سمت شرقی بمســاحت 95/15 متر مربع 
قطعــه پنجــم تفکیکی بشــماره پــالک 541 فرعــی از 156 اصلی مفرئز 
ومجزی شــده از پالک 919 فرعــی ازاصلی مذ کور واقع دراراضی حوزه 
ثبتی شهرســتان ذیل صفحه 186 دفتر 2278 بنام متقاضی ثبت وسند 
بشــماره 416949 صادر وتســلیم گردید که ســند مالکیت بعلت سهل 
انــگاری مفقود گردیده اســت لــذا تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده است . لذا مراتب به اسناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کســی مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خــود ویا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشــد 
ازتاریــخ این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیــت به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمــل گردد بدیهی 
اســت چنانچه ظرف مــدت مقرر اعتراضی واصل نشــود ویــا درصورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .
مسلم مرزآرا -سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج                             
                          ازطرف عاطفه شریفی تبار

آگهی مفقودی
ســند مالکیت سواری MVM مدل 1396 به شــماره پالک ایران 99-995 ط 74 به 
 NATGBAYL6H1014186 و شــماره شاسی MVM484FBDH013987 شماره موتور

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

ســند مالکیت و ســند کمپانی سواری شورولت  مدل 1359 شــماره پالک ایران62-
973ب84  شــماره موتور 016402 شماره شاسی 4L69DHF425036 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************

ســند مالکیت موتور سیکلت پیشتاز 125 مدل 1389 شــماره پالک 22338-586 
شــماره موتور NEG0971245 شماره شاســی NEG125A8904995 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************

ســند مالکیــت و ســند کمپانــی وانت پیکان مــدل 1388 شــماره پالک ایــران62-
 NAAA46AA3A0G089928 557ج76 شماره موتور 11488075139 شماره شاسی

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

شاســی  شــماره  متالیــک  خاکســتری  رنــگ   1398 مــدل  پــژو  ســبز  بــرگ 
NAAM11VE2KK190019 شــماره موتور 124K1340216 شــماره پــالک ایران72-

264ب94 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************

برگ ســبز )ســند مالکیت خــودرو( و ســند کمپانی ) ســند فاکتور فــروش(  خودرو 
سواری  هاچ بک سیستم سایپا مدل 1400 تیپ تیبا 2 برنگ سفید روغنی بشماره موتور 
M159150277 شــماره شاســی NAS821100M1302014 و شــماره پــالک ایران84-
46ق164 به نام سعید دریائی خورگوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار  ساقط می باشد. 

بندرعباس
**************************************************

سند و برگ سبز خودرو سواری پژو 405GLX مدل 1391 به رنگ نقره ای- متالیک 
به شــماره پــالک 833ق38 ایــران 94به شــماره موتور 124k0080141  شــماره شاســی
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گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد

امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری و 
همکاری تجاری و بازرگانی ایران در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان    
طی آیینی تفاهمنامه سرمایه گذاری و همکاری تجاری و بازرگانی 
ایران شرکت پاالیش نفت اصفهان و یک شرکت سرمایه گذاری 
و صادر کننده انرژی  امضا شد. به منظور جذب سرمایه گذاری 
در احداث و یا تکمیل طرح جامع زیست محیطی بهبود و بهینه 
سازی فرآیند شرکت پاالیش نفت اصفهان،توسعه محصوالت 
پایین دســت و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین اســتفاده از 
خدمات شــرکت های توانمند بین المللی در تأمین کاالهای 
اساسی تفاهمنامه سرمایه گذاری و همکاری تجاری و بازرگانی 
منعقد شــد. مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان درباره 
جزئیات این تفاهمنامه گفت: در سال تولید دانش بنیان هستیم و 
خوشبختانه قراردادی که امضا کردیم، با تفکر دانش بنیانی انجام 

دادیم. 

نقش خیّرین در تامین و ارتقای سالمت 
جامعه، بسیار مهم و تاثیرگذار است 

دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرســتان قزوین با اشــاره به اینکه در اقدامی خداپسندانه، 
بهسازی، رنگ آمیزی و تجهیز خانه بهداشت روستای فیشان 
با پیگیری های کادر این واحد بهداشــتی، توسط خّیرین نیک 
اندیش روســتا انجام شده؛ گفت: سالمت یکی از شاخص های 
اصلی توسعه هر جامعه ای اســت و نقش خّیرین در تامین و 
ارتقای سالمت جامعه، بسیار مهم و تاثیرگذار است. رییس حوزه 
بهداشت شهرستان قزوین بیان کرد: خّیرین سالمت همواره یاری 
گر و همراه مجموعه بهداشت و درمان بوده اند و کمک های قابل 
توجه آنان، منجر به توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان در 
اقصی نقاط شهرستان شده است. وی افزود که اگر این کمک ها 
نبود، به یقین، هیچ کدام از این کارها انجام نمی شد و با مشکالت 
زیادی مواجه بودیم.به گفته دکتر مهرعلیان، پس از بازســازی، 
در اولین روز از فعالیت خانه بهداشــت فیشان، تیم سالمت، به 
سرپرستی دکتر محمد هواش، ضمن معاینه اهالی روستا، پیگیری 

و  مراقبت را برای گروه های هدف انجام دادند.  

بازدید از پست فوق توزیع درحال ساخت 
لیسار 

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل بهمراه معــاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ و جمعی از مدیران شرکت و مقامات شهرستان 
تالش از روند اجرای احداث این پست فوق توزیع بازدید کردند 
طی این بازدید مهدیزاده گفت: طبق دستورالعمل ها و فرآیندهای 
موجود، احداث پست های فوق توزیع بر عهده شرکت برق منطقه 
ای می باشد و توزیع انرژی برق تولیدی از پست مذکور جز وظایف 
و رسالت شرکت توزیع برق گیالن است.وی افزود: آمادگی کامل 
و صد درصدی از لحاظ نیروی انسانی و دانش فنی در توزیع برق 
وجود دارد و به محض راه اندازی و بهره برداری از این پست فوق 
توزیع و به منظور رفاه حال مردم منطقه، آماده ایم خروجی ها 

، فیدرها و اتصال به شبکه های فشار متوسط را احداث کنیم

اخبار گزارش

قزوین - مهدی صباغی شــهردار قزوین: همکاری و تعامل 
منســجم دستگاه ها و نهاد ها یکی از عوامل مهم در توسعه 
شــهر اســت و امیدواریم با تعامل و هم افزایی شهرداری 
و ســپاه بتوانیم گامی مؤثر در راســتای پیش برد اهداف 

برداریم . شهری  مدیریت 
بــه گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
قزوین، مهدی صباغی روز یک شــنبه در جلســه با سردار 
رفیعــی آتانــی فرمانده ســپاه صاحب االمر)عج( اســتان 
قزوین که با حضور معاونین شــهردار و فرماندهان ســپاه 
اســتان برگزار شــد، ضمن تبریک عید غدیــر خم افزود: 
همکاری و تعامل منســجم دســتگاه ها و نهاد های انقالبی 
یکی از عوامل مهم در توســعه شهر اســت و امیدواریم با 
تعامل و هم افزایی شــهرداری و ســپاه بتوانیم گامی مؤثر 
در راســتای پیش برد اهداف مدیریت شهری برداریم .وی 
عنوان کرد: شــهرداری قزوین ارگانی است که از خواسته 

و نظــر مردم بر آمده و جز خدمت رســانی به مردم هدفی 
ندارد.

شــهردار قزوین بــا بیان اینکه، برای توســعه بهتر شــهر 
پذیرای راهکار و پیشــنهاد از ســایر ســازمان ها از جمله 
ســپاه صاحب االمر)عج( اســت، اظهارداشت: در مدیریت 
شــهری اولیــن وظیفه ی شــهرداری حفــظ تعامل و هم 

افزایی با دســتگاه های تأثیرگذار در شهر است.
شــهردار قزوین گفت: سپاه پاسداران فضا و امکانات خوبی 
بــرای تعامل با شــهرداری دارد و  شــهرداری قزوین نیز 
آمادگی الزم برای همکاری مشــترک با سپاه پاسداران در 
مســیر خدمت به مردم در حوزه هــای عمرانی، فرهنگی و 

دارد. را  اجتماعی 
صباغی اظهارداشــت: از ابتدای ورود بنده به شــهرداری، 
میانگیــن هفتگــی ۳۶ هــزار تــردد، وســیله ی نقلیه ی 
ســنگین وارد شــهر شــده و از خیابــان اصفهــان تردد 

می کرد کــه با تعامل شــهرداری و دســتگاه های اجرایی 
ذی ربط و افتتاح محور نســیم شمال، این معضل برچیده 
شــد و امنیــت به ســاکنین خیابــان اصفهان بازگشــت.                                                                                                       
صباغــی بیان کرد: افتتاح کمربندی آیت اهلل بارک بین که 
اتمام طرح و افتتاح آن نیازمند تعامل با دستگاه های اجرایی 
اســت، می تواند گره از مشــکالت ترافیکی شــهر باز کند.                                                                                                                            
وی با بیان اینکه اجرای برخی طرح ها و پروژه های شــهر 
از ســا ل های گذشــته به دلیــل نبود وحــدت رویه و هم 
افزایــی به تعویق افتاده اســت، اظهار کــرد: یکی از این 
پروژه هــا جابه جایی میدان تره بار قزوین اســت که امروز 
به یکی از بزرگترین معضالت اجتماعی شــهر تبدیل شده 

است.
وی همچنیــن در ادامه صحبت های خــود از راه اندازی 
۱۲ مرکــز میوه و  تره بار در شــهر قزویــن در آینده خبر 
داد و افــزود: مدیریت شــهری با مدیریــت اجتماعی باید 

همپوشــانی داشته باشــد و این نکته ی بسیار مهمی است 
که متأســفانه در  برخی مواقع نادیده گرفته می شود.

شــهردار قزوین گفت: رفع ســد معبر و ساماندهی مشاغل 
مزاحم شــهری از جمله وانت بارهــا از اولویت های دیگر 
شهرداری قزوین اســت که قطعاً با تعامل سازنده با قوه ی 
قضاییه و نیــرو انتظامی می توان گامی مؤثر در رفع آن از 

برداشت. شهر  سطح 
صبــاغ افزایش تجاوز به معابر عمومی در بازار قزوین را از 
دیگر مشــکالت مطرح شهر دانست و عنوان کرد: در تالش 
برای تقابل با معضالت اجتماعی و حفظ حقوق شــهروندی 

هستیم. قزوین  شهر  در 
بــه گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
قزویــن در این جلســه موضوعات همکاری های مشــترک 
میان مدیریت شــهری قزوین و ســپاه پاســداران انقالب 

اســالمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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تعامل شهرداری قزوین با نهادهای انقالبی، گامی مؤثر در توسعه ی شهر است

اصفهان - معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: پروژه خّیرساز باند دوم دهق -علویجه 
تحت نظارت این اداره کل تا مرحله الیه زیراساس تکمیل 
شده اســت. بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت پروژه باند دوم دهق-علویجه اظهار داشت: این پروژه 
به طول ۴۰ کیلومتر بوده و عملیات اجرایی آن در ســال 
۱۳۹۶ با هدف کاهش مســیر محور دهق به سمت تهران 
آغاز شد.   وی با بیان اینکه اعتبارات این محور می بایست از 
محل اعتبارات استانی و ملی تامین می شد اذعان داشت: به 
علت کمبود اعتبارات این پروژه اولین پروژه راهسازی است 
که توسط خّیر تامین اعتبار شد.   وی افزود: عرض این محور 
۱۱.۳۰ متر بوده و تعداد ۵۵ دهانه پل در مسیر وجود دارد.   
وی بیان داشت: اقدامات به عمل آمده برای پروژه باند دوم 
دهق -علویجه تا ســطح الیه اساس تحت نظارت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان و با هزینه خیر محترم حاج 
آقا مالاحمدی انجام شده است وروکش یک الیه آسفالت 
آن توســط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
انجام می شود. شاهســوندی در خصوص هزینه های این 
پروژه گفت: مبلغ هزینه شده تا سطح اساس توسط خیر 
مبلغ ۱۵۴ میلیارد ریال بوده است.   وی با اشاره به کمبود 
اعتبارات و عدم امکان ساماندهی بخش اعظمی از راهها بیان 
داشت: برای اینکه زمان از دست نرود و بهره برداری از راه ها 
تسریع شود می بایست از کمک های مردمی و خیرین راهساز 
که می خواهند در این راه خداپسندانه مشارکت داشته باشند 

استفاده کنیم.   

اتمام الیه زیراساس باند دوم 
دهق –علویجه

کهریزک - علی کلهر شهردار کهریزک  فرا رسیدن عید 
ســعید غدیر را به تمامی شــیعیان جهان به ویژه اهالی 
والیت مدار شــهر کهریزک تبریــک و تهنیت گفت و از 
برپایی جشن و سرور به مناسبت این عید سعید در سطح 
شــهر کهریزک خبر داد. کلهر؛ عید غدیر را روز فراموش 
ناشدنی و عظیم در تاریخ اسالم و بلکه بشریت دانست و 
افزود: غدیر ، روز والیت، روز امامت و روز اکمال دین اسالم 
است و همه ما به عنوان یک شیعه و دوستدار ائمه اطهار) 
ع( وظیفه داریم در مسیر تبلیغ و ستایش این واقعه عظیم 
از هیچ تالشی فروگذار نباشیم.شهردار کهریزک در ادامه 
از برگزاری سلسله جشن های غدیر در مساجد و محالت 
شهر کهریزک خبر داد و گفت: به مناسبت این روز میمون 
و مبارک ۵ جشن بزرگ در ۵ مسجد شاخص شهر برگزار 
می شود و عالوه بر برگزاری جشن در اماکن مذهبی شهر، 
مدیریت شــهرداری کهریزک میزبان برگزاری ۲ جشن 
بزرگ و یک جشن سیار در سطح محالت می باشد.وی در 
تشریح این مطلب گفت: در راستای ترویج فرهنگ عظیم 
غدیر و ایجاد فضایی شاد در این ایام مبارک، تیم سیار با 
برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در شهرک پیام حضور 
یافته و با برگزاری جشن و ســرور اوقات خوشی را برای 
اهالی رقم می زنند.وی در پایان خاطرنشان کرد: عید غدیر 
یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان به ویژه  شیعیان محسوب 
می شود و ما برای رساندن صدای حقانیت امام علی) ع( 
به گوش تمامی مســلمانان جهان با پیروی از فرامین آن 
امام همام این ایام را جشن می گیریم تا آوای عظیم غدیر 

گوش جهانیان را پر کند

مدیریت شهرداری کهریزک، 
گرگان- محمدرضا سبطی در هفتاد و چهارمین میزبان سلسله جشن های غدیر

جلسه رسمی و علنی شــورای اسالمی شهر 
گرگان با اشاره به مسائل اقتصادی اظهار داشت: 
همانگونه که مطلع هستید شهرداری کالنشهر 
تهران در چند ماه گذشته برای پرداخت حقوق 
کارکنانش به مشــکل برخورد کرده و برخی 
شــهرداری های اســتان نیز پرداخت حقوق 
کارکنانشان را به تعویق انداخته اند سبطی با بیان 
اینکه ماهیانه ۶۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری 

شهر می شود، تصریح کرد: باتوجه به لزوم پرداخت بدهی هایی 
که برجای مانده و به ما به ارث رسیده است، فعال قادر به طراحی 

پروژه های بزرگ )مگاپروژه( نیستیم و ابتدا 
باید پروژه های نیمه تمام را به پایان برسانیم 
وی به طرح محله محوری اشاره کرد و گفت: 
محله محوری و اتمام پروژه های نیمه تمام 
دو شعار شورای ششم بوده است و در همین 
راستا ساخت پروژه شهربازی مدرن که بیش 
از 7۰۰ میلیارد تومان دیگر هزینه در بردارد، 
به شیوه تدریجی پیش می رود  سبطی افزود: 
از دو هفتــه پیش اقدامات جهــادی و رفع 
مشکالت کوی شریعتی را آغاز کرده ایم و پارک محله نیز با حضور 

اعضای شورا بعد از عید غدیر کلنگ زنی می شود

شــهرری- مشــاور امور بانوان و خانــواده فرمانداری 
ویژه شهرســتان ری از کارگاه کارآفرینی هنرســتان 
سالور بازدید نمود.حبیبه امیری در این بازدید ضمن 
گفتگــوی صمیمانه با مدیر، مربیــان و دانش آموزان 
تاکیــد ویژه ای مبنی بــر حضور قدرتمنــد بانوان و 
دختــران جوان در فعالیت هــای اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی نمود و در ادامه اظهار داشــت: تقارن این 
بازدیــد با هفته عفاف و حجاب نشــان دهنده اهمیت 
حضور بانوان در صنعت طراحی کشــور است و بانوان 
محتــرم از نیازمندی ها و الزامــات طراحی لباس و 

پوشاک ایرانی و اسالمی اطالع کافی دارند.

کهریزک - به مناسبت فرا رسیدن هفته عفاف و حجاب، 
اردوی فرهنگی خواهران از ســوی امور بانوان شهرداری 
کهریزک در اســتان قم برگزار شــد.علی کلهر؛ شهردار 
کهریزک گفت: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
اردوی فرهنگی با ویژه برنامه های مرتبط با حوزه حجاب، 
ویژه بانوان شــهر کهریزک برگزار شد و بانوان با شرکت 
در نشســت های عقیدتی سیاسی، کالس های عکاسی 
و فرهنگــی از برنامه های ایــن اردوی دوروزه بهره مند 
شــدندوی افزود: خوشبختانه اردوی فرهنگی حجاب و 
عفاف با اســتقبال خوبی از ســوی بانوان  شهر به ویژه 

نوجوانان و جوانان قرار گرفت

محله محوری واتمام پروژه های نیمه تمام دو اولویت شهرداری گرگان

برگزاری اردوی فرهنگی حجاب و 
عفاف شهرداری کهریزک

طرح های ایرانی و اسالمی باید 
گسترش یابد.


