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آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر به اینکــه خانم زهــرا نصیــری  بموجــب وکالتنامه شــماره 68333 
مــورخ 1401/08/05 بوکالت از طــرف خانم فاطمه تقاوی به اســتناد اوراق 
استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اســت ســند مالکیت ششــدانگ اعیان یک باب منزل به شماره 
پالک 2287 فرعی از 1202 فرعی از 12 اصلی  بخش 9 مشهد، به علت سهل 
انگاری مفقود شــده اســت ، با بررســی دفتر امالک، معلوم شــد سند مالکیت 
ششــدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 129/24 متر مربع به شماره پالک 
فــوق به نام خانم فاطمه تقاوی در ذیل صفحه 487 دفتر683 به شــماره ثبت 
236237 ثبت گردیده و ســند مالکیت به شــماره 108496 صادر و تســلیم 
گردیده اســت. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت 
آگهــی و متذکــر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله رســمی به این اداره تسلیم نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا سند 
معامله رســمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.م/الف 359
بشیر پاشائی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر رای شماره 140160306271002309 هیات 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی آقــای مهــدی خســروپور فرزنــد ابراهیــم در 
ششــدانگ اعیان یک باب خانه به  مســاحت 80/57 متر 
مربع قسمتی از پالک باقیمانده  81 اصلی  بخش 9 واقع 
در خواجــه ربیع بلــوار بهمن 11 پــالک 32 اعیان متعلق 
به خــود متقاضی و عرصه موقوفه آســتان قدس رضوی 
محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پــس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و 
عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 539
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13

بشیر پاشائی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ســید محسن اخلمدی به اســتناد اوراق استشهادیه 
جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به ایــن اداره مراجعه نموده 
و مدعی اســت سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به 
شــماره پالک 4059 فرعی از 50 فرعی از 3 اصلی  بخش 9 مشهد، به علت 
نامعلوم مفقود شــده است ، با بررسی دفتر امالک، معلوم شد سند مالکیت 
ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 255/78 متر مربع 
به شــماره پالک فوق به نام آقای ســید محسن اخلمدی در ذیل صفحه 458 
دفتر964 به شــماره ثبت 190640 ثبت گردیده و ســند مالکیت شــماره 
936563 صادر و تســلیم گردیده است. لذا به استناد ماده 120 اصالحی 
قانــون ثبــت، مراتب یک نوبت آگهــی و متذکر میگردد هر کس نســبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود 
میباشــد ،بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهی اعتــراض کتبی خود را 
به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رســمی به این اداره تسلیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صورت عــدم وصول اعتراض در مهلــت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت به 
صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م/

الف 360
بشیر پاشائی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271002342 هیات 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی آقای غالم حســین بقال صفــا فرزند رمضان در 
ششــدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 156 متر مربع 
قســمتی از پالک 65 اصلی  واقع در بلوار طبرسی جنوبی 
- نبش طبرسی 53- پالک 1085 متعلق به خود متقاضی 
) سهم مشاعی خودش ( محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 541
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13

بشیر پاشائی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 

آگهی صدور سند مالکیت
نظر به اینکه آقای غالمحســین رضائی شــیروان به اســتناد وکالتنامه 
از  تهــران   1301 دفترخانــه   1401/08/14 مــورخ   9508 شــماره 
طرف ســرکار خانم منور کوشــافرین که قبــال نام و نام خانوادگی ایشــان 
معصومه رضا قلیان نوغانی بوده اســت برابر گواهی حصر وراثت شــماره 
95099756400098 مورخ 1395/02/11 شــعبه 23 شــورای حل و 
اختالف مشــهد تقاضای صدور ســند نسبت به ســهم االرث موکل خود در 
پالک ثبتی شماره 3010 فرعی از 7 اصلی  بخش 9 مشهد را نموده است 
کــه بــه حکایت ثبت دفتر امالک ششــدانگ پالک مذکــور در صفحه 151 
دفتر63 و شــماره ثبت 7919 بنام خانم فاطمه تفقدی کریم زاده ثبت و 
ســند مالکیت به شــماره چاپی 048478 صادر گردیده است. لذا چنانچه 
هرکس از اشــخاص حقیقی و حقوقی نســبت به پالک فوق مدعی میباشد 
بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریــخ آگهی اعتراض کتبی خود را از طریق 
مراجــع قضایی اقدام و رســید اقدام قضایی را به ایــن واحد ثبتی ارائه 
نمایــد. در غیــر این صورت پــس از انقضاء مهلت مقرر مطابــق مقررات با 
بخشنامه سند متوفی ابطال و سند سهم االرث بنام متقاضی صادر خواهد 

شد.م/الف 361
بشیر پاشائی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271002156 هیات 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهرداد شریف احمدی فرزند علی اصغر در 
ششــدانگ اعیان یک باب منزل به  مساحت 97/02 متر 
مربع قســمتی از پــالک 81 اصلی  واقع در خیابان خواجه 
ربیــع- بلوار 22 بهمن 4- شــهید فتحــی 20- 20/1 - 
ســمت راســت پالک 55 اعیــان متعلق به خــود متقاضی 
عرصه موقوفه آستان قدس رضوی محرز گردیده است.

لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی 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 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 543
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13

بشیر پاشائی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 

              

        گمشده
خانم تازه گل نوری غراوی نام پدر محمد قلیچ خان  به شــماره ملی 2020843471  
مالک خودروی ســواری سیســتم پژو پارس تیپ PARS XU7P مدل 1401 رنگ سفید 
 NAANA15E0NH404463 125 و شــماره شاســیK0041626 به شــماره موتور
به شــماره پالک ایران 69-562 ه 77  بعلت فقدان اســناد فروش ) ســند مالکیت برگ 
ســبز( تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع 
درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

گمشده
آقای عبداله حیدری نام پدر عباس  به شــماره ملی 4286004694  مالک خودروی 
سواری سیستم پژو پارس تیپ PARS XU7P مدل 1401 رنگ سفید به شماره موتور 
125K0042018 و شــماره شاســی NAANA15E9NH402694 بــه شــماره پالک 
ایران 87-363 ط 64  بعلت فقدان اســناد فروش ) ســند مالکیت برگ ســبز( تقاضای 
رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص 
خــود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده 
ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

گمشده
آقــای مرتضــی عظیم پور ســالمی نام پدر حســن به شــماره ملــی 0769892541 
مالــک خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم 207i AT تیــپ )207I MC(AT  مــدل 
1401 رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره موتــور 185B0006415 و شــماره شاســی 
NAAR434E9NJ246056 به شــماره پالک 69-744 ه 74 بعلت فقدان سند )سند 
مالکیت برگ سبز( تقاضای المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع 
در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
آگهی  فقدان  سند  مالکیت  

آقای ســید حبیب میرزاده با تقدیم دو برگ استشــهادیه مصدق شــده مدعی است 
که ســند مالکیت ششــدانگ پالک  ثبتی 1382 فرعی از 123 اصلی  بخش ثبتی 3 حومه 
)کرمانشــاه( ذیل ثبــت 19300 دفتر 61 صفحه 190 به ســریال  154131 به نام آیت 
اهلل  حــاج عبدالجلیــل جلیلی صادر و تســلیم گردیده ســپس برابر ســند قطعی شــماره 
50269 مورخ 58/10/4 دفترخانه شماره  21 کرمانشاه به نام آقای سید حبیب میرزاده 
منتقل گردیده که در اثر سهل انگاری مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده - 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت در نزد آنان باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب 
را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات 
اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.2077/م الف/12
سعید سلیم فر
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
آگهی  فقدان  سند  مالکیت  

آقای ســید حبیب میرزاده با تقدیم دو برگ استشــهادیه مصدق شــده مدعی است 
که ســند مالکیت ششــدانگ پالک  ثبتی 1382 فرعی از 123 اصلی  بخش ثبتی 3 حومه 
)کرمانشــاه( ذیل ثبت 19299 دفتر 61 صفحه 187 ســریال  154132 به نام حاج شیخ  
عبدالجلیل جلیلی صادر و تســلیم گردیده ســپس برابر سند قطعی شماره 50269 مورخ 
58/10/4 دفترخانــه شــماره  21 کرمانشــاه بــه نام آقای ســید حبیب میــرزاده منتقل 
گردیــده که در اثر ســهل انگاری مفقود شــده اســت لذا مراتب طبق مــاده - 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت در نزد آنان باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب 
را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات 
اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.2076/م الف/12
سعید سلیم فر
 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع اعضاء شرکت تعاونی حمل و نقل کامیون داران خودراننده 
شهرســتان بروجرد می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شــرکت تعاونی به منظور رســیدگی به دستور جلسه مشــروح ذیل راس ساعت 10 
صبح روز جمعه مورخه 1401/9/18 در ســالن اجتماعات شــرکت تعاونی واقع در 
روبروی میدان بارفروشــی منعقد می گردد خواهشمند است راس ساعت مقرر در 

محل یاد شده حضور بهم رسانید.
دســتور جلســه: 1- تصویب ترازنامه و حساب ســود )زیان( سال 1400. 2- 
انتخــاب مدیران. 3- انتخاب بازرســین. 4- دادن مآموریــت به هیئت مدیره جهت 

ثبت تغییرات.
تاریخ انتشار: 1401/8/28

هیئت مدیره - شرکت تعاونی حمل و نقل کامیون داران خودراننده بروجرد

سایت همراه اول با فناوری ۴G در روستای 
پیرواش افتتاح شد

سایت همراه اول مجهز به فناوری ۴G در روستای پیرواش با 
حضور نمایندگان شهرستان گرگان منتظری وسنگدوینی و 
همچنین غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و 

تنی چند از مدیران افتتاح شد
کامبیز بیک محمد رئیس اداره مخابرات شهرستان آق قال رفع 
خرابی ناشی ازسرقت های  مکرر کابل ها به متراژ ۴ هزار متر 
را اولین قدم برای برقراری ارتباط پایدار در روســتای پیرواش 
دانست وبرقراری ارتباطات به صورت رادیویی  وبه موازات آن 
تبدیل فیبرنوری هوایی  به خاکی را از افدامات دیگر عنوان کرد 

واز  بخشدار ودهیار این روستا تقدیر وتشکر داشت
وی راه اندازی چهار ســایت همراه وارتقا ۶ سایت همراه اول 
از ۲G به ۴G توسعه اینترنت پرظرفیت در ۴ مرکز وتوسعه 
تلفن ثابت نزدیک به ۳۰۰ مشترک و۱۰۰۰ مشترک پرسرعت 
در شهرستان آق قال را از دیگر اقدامات مخابرات این شهرستان 

دانست 
در ادامه سنگدوینی نماینده مردم شهرستان گرگان و آق قال 
در مجلس شورای اسالمی گفت: خدمات جمهوری اسالمی 
بسیار باالست و با توجه به شرایط سخت باز هم خدمات باالیی 

انجام می پذیرد 
وی گفت یکی از نیازهای روستاها اینترنت پرسرعت است وبا 
توجه به این که ما در تحریم هستیم مخابرات استان بسختی 
تجهیزات را تهیه می کند تا پایداری ارتباطات را داشته باشیم 
نماینده مردم گرگان وآق قال در مجلس شــورای اسالمی از 
پیگیری های مدیر مخابرات استان تقدیر کرد وگفت : مشکالت 

ارتباطی این روستا در کوتاهترین زمان رفع شده  است

اخبار گزارش

سالمشهر -بهاره عشقی صابر 
رئیس شورای شهرســتان اسالمشهر گفت: برای رفع مسائل 
حوزه آموزش و پرورش شهرســتان اسالمشهر عزم جهادی و 

کمکهای خیرین نیاز است .
رضا عظیمی رئیس شــورای شهرستان اسالمشهر در جلسه 
بررسی و رســیدگی به مسائل حوزه آموزش و پرورش که با 
حضور اعضای شــورا و نماینده مدیریــت آموزش و پرورش 
اسالمشهر در محل ســالن جلسات شورای شهرستان برگزار 
شــد، اظهار کرد: با توجه به مسائل و مشکالتی که در حوزه 
تعلیم و تربیت گریبانگیر متولی آموزش و پرورش شهرستان 
اسالمشــهر اســت، برای رفع مســائل و جبران کمبود ها و 
کاســتی ها عزم جهادی و همت ملی دستگاه های مختلف و 
کمک های خیرین نیاز است.عظیمی افزود: یکی از مهمترین 
مســائل و مشکالت مردم در روســتا ها تراکم دانش آموزان 
اتباع در کالسهای درس است که در کنار کمبود سرانه های 
آموزشی، نیروی انسانی معلم و خدمتگزار و بحث فرسودگی 

مدارس و ضرورت بهســازی و بازســازی تعــداد کثیری از 
مدارس روستایی مردم از مســئولین امر درخواست تفکیک 
دانش آمــوزان ایرانی و اتباع و افزایش اعتبارات دولتی برای 
ســرانه های آموزشــی، فرهنگی و عمرانی مدارس روستایی 

دارند.
وی با اشــاره به اینکه اعضای شــوراهای روستاها و دهیاران 
در حد توان وظایف قانونی و در چهارچوب اعتبارات همواره 
یــار و یاور مدارس بوده و هســتند، بیان کــرد: با توجه به 
قدمت باالی مدارس روســتاها، از مدیریت آموزش و پرورش 
اسالمشــهر و منطقه چهاردانگه انتظار می رود با استفاده از 
تمام ظرفیت های مردمی و دولتی نســبت به رفع مســائل 
آموزشی و پرورشی، فرهنگی و اجتماعی و فضاهای فیزیکی 
مدارس را به کار گیری کرده و با همکاری اعضای شوراهای 
شــهرها و روستاها و شهرداران و دهیاران نسبت به بهسازی 

و بازسازی مدارس فرسوده اقدام کنند.
رئیس شــورای شهرستان اسالمشهر خاطرنشان کرد: اعضای 

شــوراهای شهرها و روستاهای شهرســتان همواره به دنبال 
رفع مسائل و مشکالت مردم در عرصه های مختلف بوده و با 
توجه به محدودیت و کاســتی هایی که در مجموعه آموزش 
و پرورش وجود دارد، در جهت رســیدگی و رفع مشــکالت 
آموزشی دانش آموزان که آینده سازان این سرزمین هستند 
درخدمــت منتخبین مردم در شــوراها بــوده، امیدواریم با 
همــکاری بین طرفین بتوانیم زمینه رشــد و توســعه همه 
جانبــه این شهرســتان را فراهــم آوریم.علــی بحر کاظمی 
معاون توســعه، مدیریت و پشتیبانی اداره اموزش و پرورش 
اسالمشــهر در ادامه این جلســه با ارائه گزارشی از وضعیت 
مدارس اسالمشــهر اظهار کــرد: در ســال تحصیلی جدید 
مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان اسالمشهر ۱۱۷۹ نفر 
نیروی انســانی کمبود دارد که از این تعداد ۲۱۲ نفر نیروی 
خدمتگزار در مدارس منطقه کســری داریم و برای رفع این 
کاســتی ها نیاز به مجوز های دولتی داریم که برای امســال 
با به کارگیری نیروهای بازنشســته بخشــی از کسری ها را 

تامین کرده ایم.بحر کاظمی افزود: در حوزه عمرانی و تامین 
فضاهای آموزشی تعداد ۴۹ مدرسه از محل تعهدات شرکت 
های انبوه ســازان و سازندگان مجتمع های مسکونی کمبود 
داریم و عالوه بر آن با توجه به قدمت باالی مدارس منطقه و 
وجود ۳۵ مدرسه با قدمت باالی ۱۹ سال و ۲۰مدرسه باالی 
۴۰سال، تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی منطقه یکی از 
مهمترین اولویت های آموزش و پرورش اســت که از طریق 
مراجــع قانونی پیگیر وصــول مطالبات آموزش و پرورش در 

این موضوع هستیم.
معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی اداره آموزش و پرورش 
اسالمشــهر با قدردانــی از حمایت ها و پشــتیبانی مجموعه 
مدیریت شــهری بــا آموزش و پــرورش خاطرنشــان کرد: 
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید تعداد ۴ باب مدرســه 
کــه از محل اعتبارات کمک خیرین در ســطح شهرســتان 
اسالمشهر احداث شــده بود افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

گرفت
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عزم جهادی و همت ملی برای رفع نیازهای آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر

اصفهــان - مدیر عامــل آبفای اســتان اصفهان در 
بازدیــد از عملیــات احداث شــیرخانه بر روی خط 
انتقــال آب به شــاهین شــهرگفت: درکمتر از ۲۴ 
ســاعت مجموعه شــیرآالتی مانند فلومتر، شیرهای 
یک طرفه ، فشــار شکن، والو و شــیرهای تخلیه هوا 

بر روی خط انتقال آب شــاهین شهر نصب شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: اکیپ  بحران آبفای اســتان اصفهان به منظور 
خدمات رســانی پایدار، مجموعه ای از  شیرآالت را 
بر روی خط انتقال آب به شــاهین شهر نصب کردند.
حســین اکبریان با اشــاره به اجرای این عملیات در 

کوتــاه ترین زمان ممکن گفــت: اکیپ بحران آبفای 
اســتان اصفهان بدون کوچکترین وقفه ای در طول 
یک شبانه روز  با نصب اتصاالت بر روی خط انتقال،  

موفق به اجرای این  عملیات شــدند.
وی  با بیان اینکه تاسیســات آبرسانی منطقه شاهین 
شــهر مجهز به سیستم تله متری است  اعالم کرد: با 
اجرای شــیرخانه بر روی خط انتقال آب به شــاهین 
شــهر می توان از طریق سیســتم تلــه متری تمام 
منابع آب و تاسیســات آبرسانی در  این منطقه را به 

صورت آنالین و مســتمر بررسی نمود .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
بــه دیگر مزیت های احداث شــیرخانه بر روی خط 
انتقال آب شــاهین شهر اشاره کرد و اظهار داشت: تا 
قبل از اجرای این عملیات در مواقع بحران  آبرسانی 
به منطقه شــاهین شــهر از خطوط دیگــر ی انتقال 
داده می شــد، اما از این پس با تجهیز اتصاالت  این 
خــط به شــیرخانه، می توان آب شــرب مردم را به 

کرد. تامین  پایدار  صورت 
اکبریان اعالم کرد: خط انتقال آب به شــاهین شهر 
به طول ۱۵ کیلومتر اســت که جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ 
هزار نفر در شــاهین شــهر، گز ،گرگاب و روســتای 

موچه خورت را تحت پوشــش قرار داده است. 

احداث شیرخانه بر روی خط انتقال آب به شاهین شهردر کمتر 
از 2۴ ساعت اجرایی شد

بوشهر- خبرنگار سیاست روز
رئیس شــورای اسالمی شهر بوشــهر از آزاد سازی بیش 
از پنج هکتار از زمین های پایگاه دریایی در بوشــهر خبر 
داد و گفت: بوشــهر تا پایان سال آینده هیچ کوچه خاکی 
نخواهد داشت.وحید نیک روش درجمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: تاکنون حدود پنج تا شــش هکتار از زمین های 

پایگاه دریایی بوشهر آزاد سازی شده است.
وی با اشــاره به آزاد ســازی و تعییــن تکلیف یک قطعه 
حدود ســه هکتــاری در محدوده تأسیســات آبرســانی 
»اندربندر« تا »تنگک یک« بوشهر، اضافه کرد: به زودی، 
افراد بــرای گرفتن ســند تفکیکی به اداره ثبت اســناد 

می شوند. معرفی 
رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر یادآور شد: چهار هزار 
متــر از این زمین هــا در منطقه اندربنــدر تا تنگک یک، 
برای ایجاد زیرساخت های شهری به شهرداری داده شده 

است.
نیک روش با اشــاره به نشســت مردمی اعضای شــورا و 
مدیران شــهرداری با اهالی محله شکری در قالب پویش 
۴۸ ماه خدمت ۴۸ جلسه پاسخگویی در ۴۸ مسجد بیان 
کرد: حضور در بین مردم و آشــنا شــدن با مشــکالت و 
درخواســت های آنها عالوه بر مشاهده کمبودها و نواقص 
موجب حفظ ارتباط مدیران با مردم برای خدمت رسانی 

بهتر می شود.
وی افــزود: با اختصاص ۴۰ میلیــارد تومان بودجه برای 
آســفالت معابر و کوچه های سطح شــهر بوشهر در قالب 

نهضت آســفالت تمامی کوچه های خاکــی منطقه یک تا 
پایان ســال جاری آسفالت و در منطقه دو نیز ۸۰ درصد 

کوچه های آن نیز آسفالت خواهد شد.
رئیس شورای شــهر بوشــهر از تغییر در رویکرد بودجه 
شــهرداری در ســال جاری خبر داد و گفــت: در حالی 
بودجه ســال گذشــته ۶۵ درصد اعتبــارات جاری و ۳۵ 
درصــد عمرانی بود با تغییر رویکرد در ســال جاری ۶۳ 
درصــد بودجــه عمرانــی و ۳۶ درصد جاری اســت که 
می تواند زمینه ســاز تحول خوبی در عمران شهری باشد.

نیک روش از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی 
در بودجه سال جاری شهرداری خبر داد و گفت عملیات 
اجرایی ۴۰پ روژه جدید در ســطح شهر شروع شده و تا 
پایان ســال ۸۰ درصد پروژه های عمرانی شــهرداری به 

اتمام می رسد.
وی توجه به مســائل فرهنگــی و اجتماعــی را از دیگر 
اولویت های شــورا دانســت و ادامه داد: در مدت فعالیت 
شورای ششم حمایت های خوبی از مجموعه های فرهنگی 
اجتماعی صورت گرفــت و امیدواریم بتوانیم حمایت های 

بهتری از این مجموعه ها داشته باشیم.
رئیس شــورای اســالمی شــهر بوشــهر از چابک سازی 
ساختار شــهرداری و ظرفیت های موجود با توجه به ارتقا 

درجه شهرداری از سوی وزارت کشور خبر داد.
نیک روش از آزاد ســازی بیش از پنج هکتار از زمین های 
پایگاه دریایی در بوشــهر خبر داد و گفت: بوشهر تا پایان 

سال آینده هیچ کوچه خاکی نخواهد داشت

بوشهر تا پایان سال آینده هیچ کوچه خاکی نخواهد داشت


