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آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمــل خواهد آمد:  امالک متقاضیــان واقع درقریه 
انــارور  پــالک 2 اصلی بخش 3  قشــالقی 1247 فرعی آقا/ خانم 
حســن رســتگاری فرزند رمضان نسبت به ششــدانگ   یک قطعه 
زمیــن با بنای احداثی بــه مســاحت  290.80  مترمربع خریداری 

بدون واسطه/با واسطه از  زاله کرم صابری
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/07/30 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضــی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا بــا حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند 
به اســتناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه واحد ثبتی مبــادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر ایــن صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصلــه عملیات ثبتی بــا رعایت 

مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/07/09  

شناسه آگهی: 1376018
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمــل خواهد آمد:  امالک متقاضیــان واقع درقریه 
انــارور  پــالک 2 اصلی بخش 3  قشــالقی 1256 فرعی آقا/ خانم 
ابراهیم منجزی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین 
بــا بنای احداثی به مســاحت  415.50  مترمربــع خریداری بدون 

واسطه/با واسطه از  علیرضا جان نثاری
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/07/30 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضــی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا بــا حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند 
به اســتناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه واحد ثبتی مبــادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر ایــن صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصلــه عملیات ثبتی بــا رعایت 

مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/07/09  

شناسه آگهی: 1386863
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیــان واقع درقریه 
گیــکال  پالک 27 اصلی بخش 2  ییالقی 44 فرعی آقا/ خانم عباس 
خزاییپول فرزند شــعبانعلی نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین 
با بنــای احداثی به مســاحت  210.50  مترمربــع خریداری بدون 
واسطه/با واسطه از  سیدکاظم و سیدهاشم شهرت هر دو موسوی 

میرکالئی
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/07/30 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجــاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند . 
بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به استناد 
مــاده 20 قانون ثبت و مــواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/07/09  

شناسه آگهی: 1384428
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمل خواهد آمد:  امــالک متقاضیان واقع درقریه 
علــی آباد میر  پــالک 33 اصلی بخش 2  قشــالقی 2709 فرعی 
آقا/ خانم رســتم مهربانی فرزند شــاهپور نســبت به ششدانگ   
یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  970.83  مترمربع 

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  میرعلی اصغر حسینی
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/07/30 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/07/09  

شناسه آگهی: 1377947
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد:  امــالک متقاضیان واقــع درقریه انارور  
پالک 2 اصلی بخش 3  قشالقی 1247 فرعی آقا/ خانم حسن رستگاری فرزند 
رمضــان نســبت به ششــدانگ   یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت  

290.80  مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  زاله کرم صابری
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است 
برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم 
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه 
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی 

منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/07/09 نوبت دوم 1401/07/23  

شناسه آگهی: 1376010
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع درقریه انارور  پالک 
2 اصلی بخش 3  قشالقی 1256 فرعی آقا/ خانم ابراهیم منجزی فرزند اکبر 
نســبت به ششــدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  415.50  

مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  علیرضا جان نثاری
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است 
برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم 
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه 
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی 

منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/07/09 نوبت دوم 1401/07/23  

شناسه آگهی: 1386860
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی  قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امــالک متقاضیان واقع درقریه گیکال  پالک 
27 اصلی بخش 2  ییالقی 44 فرعی آقا/ خانم عباس خزاییپول فرزند شعبانعلی 
نســبت به ششــدانگ   یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به مســاحت  210.50  
مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  ســیدکاظم و سیدهاشم شهرت 

هر دو موسوی میرکالئی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
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 بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 

به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
شناسه آگهی: 1384426
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آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع درقریه علی آباد 
میر  پالک 33 اصلی بخش 2  قشــالقی 2709 فرعی آقا/ خانم رستم مهربانی 
فرزند شاهپور نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  
970.83  مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  میرعلی اصغر حسینی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است 
برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم 
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه 
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی 

منتشـر می نماید .  
شناسه آگهی: 1377944
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ظرفیت باالی غار علیصدر برای جذب 
گردشگر 

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر در جمع اصحاب رسانه 
بیان کرد: علیصدر ظرفیت باالیی برای جذب گردشگر دارد و 
غار علیصدر می تواند حدود ۷ تا ۸ هزار نفر را به صورت روزانه 
پذیرش کند ، با این وجود متاسفانه 50 درصد این ظرفیت 
خالی است. کریم ملکی اظهارکرد: خوشبختانه از خردادماه 
ســال جاری با موج گردشگر مواجه هستیم، در این ایام غار 

علیصدر خدمات شایسته ای را به گردشگران ارائه کرد.
وی اشاره کرد: مسئوالن استان و دیگر دستگاه های اجرایی ما 
را یاری کردند تا توانستیم این شرکت را بار دیگر پویا کنیم و 
در تالشیم از ظرفیت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای 

معرفی غار علیصدر و جذب گردشگر استفاده کنیم.
ملکی گفــت: مجموعه ســیاحتی علیصــدر تنها ظرفیت 
گردشگری استان نبوده و الزم است دیگر ظرفیت های استان 
کنار هم قرار گیرند تا نتیجه مطلوب به دســت آید و  وقتی 
فردی به اســتان سفر می کند باید تمام ظرفیت ها را به وی 

معرفی کرده تا این خیر و برکت در کل استان توزیع شود.
وی بیان کرد: 50 درصد از مسافران غار علیصدر وارد همدان 
نمی شوند چون ظرفیت های گردشگری استان به درستی به 

آنها معرفی نشده است. 
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر عنوان کرد:در حال 
حاضر 300 پرســنل در مجموعه شاغل هســتند و عالوه 
براین توانستیم یک هزار اشتغال مستقیم و 2 هزار اشتغال 
غیرمستقیم ایجاد کنیم و خوشبختانه اکنون هیچ بدهی به 

پرسنل نداریم و تمام معوقات آنها پرداخت شده است.
وی گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان اقدامات الزم 
و اعتبار الزم برای جاده علیصدر از ســوی دولت اختصاص 
داده شــد و برای رفع دیگر مشکالت نیز برنامه الزم را ارائه 

می دهیم.
این مقام مســئول اظهار کرد: عالوه بر گردشگران داخلی،از 
دیگر کشورها نیز گردشگرانی از غار علیصدر بازدید داشتند 
و  در ایام اربعین نیز زائران در مســیر بازگشت از غار بازدید 
داشتند که نسبت به مدت مشابه افزایش تقریبا سه برابری 

داشته است.
وی اشاره کرد: زیرساخت ها برای فروش اینترنتی بلیت غار 

علیصدر انجام شده و به زودی عملی می شود.
ملکی بیان کرد:  250 هکتار زمین برای ســرمایه گذاری در 
مجموعه غار مهیا شــده و ما نیز از  سرمایه گذاری استقبال 
می کنیــم ، اما فعالیــت غار علیصدر فصلی اســت و میزان 
بازدیدکننــدگان آن از اول مهرمــاه ۹0 درصد کاهش پیدا 
می کند به همین دلیل سرمایه گذاری در این مجموعه خیلی 

مورد استقبال نیست.
مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر در آخر گفت: همچنین 
آبیاری محوطه عباس آباد در حال مکانیزه شــدن اســت و 
آبیاری تحت فشار انجام خواهد شد ، عالوه بر این 30 درصد 
نورپردازی در این مجموعه نیز انجام شــده است و امکانات 
موجــود در این مجموعه را به روز رســانی کردیم تا خدمات 

بهتری به افراد ارائه شود.

اخبار گزارش

مشــهد- رضا جانگداز، "ســید عبداهلل ارجائی" در دومین نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: پرسیدن حق رسانه است و 
پاسخ دادن وظیفه خادم در نظام جمهوری اسالمی است، برهمین 
اساس طی این مدت در پنج تا 6 رسانه در استان حضور پیدا کردیم 

و پاسخگوی سواالت خبرنگاران بودیم.
سیاست شهرداری اتمام پروژه های نیمه تمام است

ارجائی با بیان اینکه از روز اول سیاســت ما اتمام پروژه های نیمه 
تمــام بود، اظهار کرد: وقتی کارگاه نیمه تمامی باقی می ماند چند 
اشکال ایجاد می کند، اولین ایراد بالتکلیفی نیروهای انسانی است 
زیرا پیمانکار نمی تواند کارگر را بدون دستمزد وادار به فعالیت کند، 
دومین نکته ای که وجود دارد نیز این اســت که اگر به یک پروژه 
عمرانی پول تزریق نشود، زمان اجرای آن طوالنی می شود و مردم 

دچار مشکل می شوند.
هزار اتوبوس تا پایان دوره ششم مدیریت شهری وارد ناوگان شهری 
می شودشــهردار مشــهد اظهار کرد: اتوبوس جذاب ترین وسیله 
حمل ونقل عمومی برای مردم مشــهد اســت، حدود هزار و 300 
دستگاه اتوبوس را وقتی وارد شهرداری شدیم، تحویل گرفتیم،۱0 

تا 20 درصد اتوبوس ها در شهرهای مختلف در تعمیرگاه هستند که 
باید از این تعداد کم شــود.ارجائی ادامه داد: در دوره قبل نیز طبق 
گزارشی که مدیر مربوطه ارائه داده، ۱۸3 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اضافه شده است، برای تکمیل ناوگان عمومی دو هزار و 500 دستگاه 
اتوبوس نیاز داریم که در این دوره در سه مرحله به ترتیب ۸3 ، 2۷ 
و 33 دستگاه محقق شده است و امیدواریم در پایان دوره این عدد 

را به هزار برسانیم.
شهرداری مسئول کمیته خدمات شهری ستاد خدمات سفر استان 

است
وی افزود: ســتاد مدیریت خدمات ســفر در هر استان به ریاست 
استانداران استان تشکیل و فعالیت می کند، در این ستاد مدیریت 

کمیته خدمات شهری با شهرداری ها است.
شهردار مشهد با بیان اینکه مسئولیت اصلی اسکان در ستاد خدمات 
سفر به میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است اظهار کرد: 
استاندار خراسان رضوی از شهرداری درخواست کردند تا به کمیته 
اسکان نیز کمک کنیم، این درحالی است که ما در عید نوروز امسال 
نیز به ستاد اسکان در خصوص اسکان اضطراری کمک کردیم و در 

حال حاضر نیز فعالیت داریم.ارجائی ادامه داد: البته شهرداری مشهد 
درکنار مسئولیت کمیته خدمات شهری در کمیته حمل ونقل ستاد 
سفر استان نیز عضویت دارد. وی به تدارک اماکن مورد نیاز جهت 
اسکان زائران در دهه پایانی صفر اشاره و خاطرنشان کرد: در همین 
راستا 600 هزار نفر شب ظرفیت اسکان فراهم شده است که سهم 
شــهرداری مشهد از این میزان ۱0 درصد و حدود 60 هزار اسکان 
اضطراری است .شهردار مشــهد گفت: در حال حاضر ظرفیت در 
کمپ غدیر هشت هزار نفر است و سعی می کنیم آن را به ۱۴ هزار 
نفر برسانیم.وی افزود: هرچند اگر 600 هزار ظرفیت فراهم کنیم اما 
باز هم این میزان برای حجم زائری که به مشهد خواهد آمد کم است 
برای همین شعار هر خانه یک زائرسرا را مطرح کردیم و از رسانه ها 

می خواهم این مسئله را مطرح کنند .
سایر شهرها برای تامین سرویس بهداشتی سیار برای زائران همکاری 

کنند
ارجائی ادامه داد: تعداد قابل مالحظه ای ســرویس بهداشتی سیار 
خریداری شــده اســت، برای دهه آخر صفر از دولت هزار و 300 
چشــمه به صورت امانی درخواســت کردیم تا در اختیارمان قرار 

دهند که استاندار موافقت کرد ه اند، از شهرداری های سایر استان ها 
در خواست داریم برای تامین سرویس بهداشتی سیار برای زائران 

با ما همکاری کنند.
گسترش مشهد به سمت غرب باید متوقف شود

ارجائی در خصوص طرح تفضیلی توضیح داد و گفت: دو پهنه طرح 
تفصیلی مشهد قبل از ورود بنده ابالغ شده بود، یک پهنه دیگر نیز 
چند روز پیش ابالغ شد سرعت کمیسیون های ماده 5 قابل مقایسه 
با دوره های قبل نیست، پیشران های توسعه باید در قسمت غربی 
مشهد باشد یا حتی مناطق جنوبی مشــهد، چه ایرادی دارد یک 
پروژه خوب مثل تجاری، درمانی و... در نقاط حاشــیه شهر مشهد 
باشد؟ چرا توسعه شهر مشهد بیش از ۴0 سال به سمت غرب مشهد 
باشــد چه موضوعی است که ما برای توسعه شهر مشهد به شرق 

مقاومت می کنیم؟
شهردار مشهد گفت: امیدواریم به نفع مردم این روند تغییر کند و اگر 
فرصت باشد با مدیران تخصصی برنامه خبری گذاشته خواهد شد تا 
به مردم اطالع رسانی کنیم که قرار است گشایش هایی به نفع مردم 

اتفاق خواهد افتاد.
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رکورد محقق شدن بودجه درآمدهای عمومی شهرداری سال گذشته شکسته شد

بوشــهر - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در 
مراسمی با حضور فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، 
مشاور استاندار بوشهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان و کارکنان از خانواده ایثارگران این شرکت تجلیل 
شد. در این آیین مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشــهر با تجلیل از حماسه آفرینی رزمندگان و خانواده 
معظم شــهدا و ایثارگران اظهار داشــت: جانفشانی این 
عزیزان تا همیشــه تاریخ جاودان و زنده است. ابوالحسن 
عالی انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان 
جامعه را یک ضرورت دانست و بیان کرد: فرهنگ ایثار و 

شهادت جامعه را در مقابل توطئه دشمنان بیمه می کند.
وی 3 عنصــر قدرت ملت ایران، رهبری های امام راحل و 
حماسه آفرینی رزمندگان را عامل پیروزی در دفاع مقدس 
دانست و خاطر نشــان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و جهاد 
و الگو قرار دادن رشــادت رزمندگان در خدمات رسانی به 

جامعه یک ضرورت است.
مشــاور امور ایثارگران استاندار بوشهر نیز با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس این دوران را برگ زرینی در تاریخ ایران 
اسالمی دانست و تصریح کرد: رزمندگان اسالم با رهبری 
و هدایــت امام راحل، جنگ تحمیلی از تهدید به فرصت 

تبدیل شد.
دشتی اتحاد بین نیروهای مسلح و دیگر رزمندگان را عامل 
موفقیت در این دوران دانست و گفت: دفاع مقدس مظهر 
عقالنیت، شجاعت، حماسه رزمندگان و تبعیت از رهبر و 

امام راحل است .

تجلیل ازخانواده ایثارگران شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر 

یاســوج -  سرهنگ انوری در نشســت خبری که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس  در ســالن جلسات سپاه ناحیه شهرستان 
بویراحمد برگزار شدگفت:  دفاع مقدس یکی از درخشان ترین و 
نورانی ترین صحنه هایی بود که ملت در دفاع از انقالب اسالمی 
رقم زدند. لذا وظیفه داریم که فرهنگ ایثار و شهادت آن دوران 
طالیی را به بهترین شکل ترویج و گسترش دهیم. حسین انوری 
فرمانده سپاه ناحیه بویراحمد در ابتدای این نشست به تشریح 
چگونگی شکل گیری هشــت سال جنگ تحمیلی پرداخت و 
اظهار داشت:بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال 5۷، استکبار 
جهانی که دیگر جای پایی در ایران نداشــت، به فکر این افتاد 
که جنگ »نیابتی« علیه کشور ما راه بیندازد. با تحریک صدام 
ایــن جنگ به راه افتاد. در آن هنگام نظام ما آن اســتحکام و 
سازماندهی الزم را نداشت. همه کشورهای جهان متحد شده 
بودند که علیه نظام اسالمی وارد جنگ شوند. وی افزود: نقاط 
استراتژیک کشور ما را مورد حمله خودشان قرار دادند و در آن 
زمان به فرمان امام خمینی)ره( مردم از کیان جمهوری اسالمی 
دفاع کردند و همه مردم به ویژه عشایر وارد میدان شدند و اجازه 
پیشــروی به دشمن ندادند. سرهنگ انوری با اشاره به ریاست 
جمهوری بنی صدر، افزود: بنی صدر اعتقادی به ســپاه و نظام 
اسالمی نداشــت و در کارهای جنگ اخالل به وجود می آورد 
و بعد از اثبات بی کفایتی او، میدان بیشــتری به سپاه، بسیج و 
ارتش داده شد و عملیاتی را علیه رژیم بعثی عراق ترتیب دادند 
و موفقیت های خوبی به دســت آوردیم. وی گفت: بیش از 36 
کشور به طور مستقیم و ۸6 کشور نیز به طور غیر مستقیم به 
کمــک رژیم بعثی عراق آمدند و مردم ایران تک و تنها مقابل 

کفر ایستادند. کشورهای همانند فرانسه، آلمان و شوروی سابق 
و کشورهای حاشــیه خلیج فارس با دادن تجهیزات جنگی و 
کمک های مادی عراق را پشتیبانی می کردند و ما از 20 کشور 
دنیا اسیر گرفته بودیم. فرمانده سپاه ناحیه بویراحمد در ادامه 
گفت: انگیزه مردم ما در دفاع از میهن اسالمی، انگیزه دینی و 
اعتقادی بود. برخورد کشــور ما با اسرا مطابق با فرامین الهی و 
انسانی بود. وی از برگزاری 36 عنوان برنامه و بیش از 300 ریز 
برنامه در طول هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان بویراحمد 
خبر داد و گفت: همایش پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، 
30 شهریور ماه در سالن دانشــگاه یاسوج برگزار می شود که 
در این همایش از 600 نفر از رزمندگان و پیشکسوتان جنگ 
تحمیلی تجلیل خواهد شد و از صحبت های مقام معظم رهبری 
بهره خواهند برد. فرمانده ســپاه ناحیــه بویراحمد گفت: 3۱ 
شهریور ماه، رژه نیروهای مقتدر مسلح برگزار می شود و قریب به 
۸ گردان از بسیجیان در این برنامه، رژه حماسی خواهند داشت. 
غبارروبی گلزار مطهر شــهدا، حضور دسته جمعی رزمندگان، 
بســیجیان و جانبازان در خطبه های نمــاز جمعه، تجلیل از 
خانواده های معظم شــهدا، جانبازان وایثارگران، نشست های 
بصیرتی، توزیع بسته های معیشــتی بین نیازمندان، دیدار با 
ائمه جمعه، پیاده روی خانوادگــی و برگزاری ویژه برنامه های 
به مناســبت رحلت پیامبر اکرم )ص( و شهادت امام رضا)ع( از 
جمله برنامه های هفته دفاع مقدس بود که ســرهنگ حسین 
انوری فرمانده ســپاه ناحیه بویراحمد به آن اشاره کرد. وی در 
ادامه از برگزاری همایش سرباز طراز انقالب اسالمی در یاسوج 

مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد .

دفاع مقدس یکی از درخشان ترین و نورانی ترین صحنه هایی بود که ملت در دفاع 
از انقالب اسالمی رقم زدند.

اسالمشهر -بهاره عشقی صابر / مدیر آموزش و پرورش 
اسالمشــهر گفت: مدارس شهرســتان اسالمشهر برای 
استقبال و میزبانی از ۹6 هزار دانش آموز آماده شده اند. 
اکبر قنبری مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر  
اظهار کرد: مدارس شهرســتان اسالمشــهر در ســال 
تحصیلی جدید ۱۴02-۱۴0۱ برای استقبال و میزبانی 
از ۹6 هزار دانش آموز آماده و مهیا شده اند. قنبری افزود: 
برای سال تحصیلی جدید تاکنون 2526 کالس درس در 
سطح 30۸ مدرسه آماده شده که بر اساس آخرین آمار 
سامانه ســیدا در حال حاضر برای ۹52۹3 دانش آموز 
اسالمشهری ثبت نام رسمی انجام شده و علی رغم تمام 
کمبود ها با تدابیر اتخاذ شده کمبود کالس درس نداریم 
و با به کارگیری نیروهای حق التدریسی همزمان با آغاز 
سال تحصیلی هیچ کالس بدون معلم نخواهیم داشت. 
وی با اشــاره به اینکه 22 درصد از فضاهای آموزشــی 
اسالمشهر فرسوده هســتند، بیان کرد: از مجموع ۱۸۱ 
فضای فیزیکی مدارس اسالمشــهر تعــداد ۴0 فضا در 
لیســت تخریب و بازسازی قرار گرفته و امسال با همت 
و مشارکت خیرین تعداد ۴ مدرسه برای سال تحصیلی 
جدیــد افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند. مدیر 
آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر، تاکید کرد: بیش 
از 33/۹۴ درصد از دانش آموزان در سامانه ثبت سفارش 
کتاب ثبت نام کرده و کتابهای درســی ســال جدید را 
سفارش داده اند و باقی دانش آموزان در فرصت باقیمانده 

ثبت نام و کتاب تهیه خواهد شد،

آمادگی مدارس برای میزبانی از۹۶ 
هزار دانش آموز اسالمشهری


