
از پیشرفت ۵۶  بنادر و دریانوردی گلستان  مدیر 
درصدی پروژه نجات بخشی خلیج گرگان خبر داد 
و گفت: این پروژه از بروز بحران ریزگرد و انتشار 

آن به نقاط دیگر جلوگیری می کند.
نوراهلل عباسی در نشست گروه خبری فجر گلستان 
اظهار کرد: از سال ۱۳۰۰ تا سال ۱۳۵۶ آب دریای 
خزر حدود سه متر عقب نشینی و پسرفت داشت 
و از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ آب تا حدود دو متر و 

۵۵ سانتی متر شروع به پیشروی کرد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۴ تاکنون آب دریای 
خزر پسروی داشته است، افزود: در ۲۷ سال گذشته 
به طور میانگین ساالنه ۶ و نیم سانتی متر آب دریای 

خزر از سمت ما عقب نشینی داشته است.
پروژه  به  گلستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
نجات بخشی خلیج گرگان اشاره کرد و گفت: ارزش 

افزوده این پروژه از پروژه معمولی به مراتب بیشتر از 
سایر بخش ها است، این پروژه یکی از پروژه های 
موفق و منحصر به فرد در سطح ملی و استان گلستان 
است و امیدوارم با اتمام پروژه، کانال ها و رودخانه 

های پرآب مجدد به حالت سابق برگردند.
عباسی با اشاره به اینکه طرح نجات بخشی خلیج 
گرگان در قالب طرح جامع پنج ساله از سال ۱۳۹۹ 
تا سال ۱۴۰۳ پیش بینی و طراحی شده است، بیان 
کرد: در حال حاضر روند خشکی خلیج گرگان 
از  بخشی  و  گرفته  فاصله  انتظار  مورد  شدت  از 
اقدامات فعلی در خلیج گرگان پیشگیری به منظور 

جلوگیری از اقدامات بعدی است.
درصدی   ۵۶ فیزیکی  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
الیروبی خلیج گرگان اضافه کرد: رئیس جمهور در 
سفر به گلستان با مشاهده وضعیت بحرانی خلیج 

و  کرده  صادر  الیروبی  برای  اکید  دستور  گرگان 
سازمان بنادر و دریانوردی در مدت کمتر از ۱۰ روز 
با ترک تشریفات مناقصه، بزرگترین پیمانکار بخش 
دریایی)قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء( را انتخاب 
و پس از انعقاد قرارداد کار به مرحله اجرایی رسید.
زمان  مدت  گلستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
ساله  را یک  گرگان  بخشی خلیج  نجات  قرارداد 
ماه  خرداد   ۲۵ از  پروژه  این  گفت:  و  کرد  اعالم 
سال ۱۴۰۱ آغاز شده و براساس قرارداد باید در 
مبلغ  کل  برسد،  اتمام  به   ۱۴۰۲ سال  ماه  خرداد 
 ۲۸۴ گرگان  خلیج  بخشی  عالج  پروزه  قرارداد 
سازمان  بودجه  محل  از  و  است  تومان  میلیارد 

مدیریت بحران کشور تأمین می شود.
عباسی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان 
از اعتبار نجات بخشی خلیج گرگان جذب شده و 
۱۰۰ میلیارد تومان دیگر به آن اختصاص یافته است، 
های  فعالیت  گرگان  احیای خلیج  با  کرد:  تصریح 
دریایی و دسترسی به دریا فعال می شود و پرورش 
انواع ماهیان از جمله ماهیان خاویاری و فعالیت های 
مربوط به گردشگری دریایی در این منطقه رونق می 
گیرد، همچنین این پروژه از بروز بحران ریزگرد و 

انتشار آن به نقاط دیگر جلوگیری می کند.

طرح  اجراي  از  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
رایگان اصالح و بهینه سازي موتور خانه ها در 

۱۵۰ موتورخانه گیالن خبر داد.
به گزارش روابط عمومي گاز گیالن، روز دوشنبه 
نیکویي  جمال  عیسي   ،۱۴۰۱ ماه  بهمن  سوم 
گیالن درخصوص  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
طرح اصالح و بهینه سازي موتورخانه ها گفت: 
در این طرح که توسط شرکت ملي گاز ایران در 
سازي   بهینه  باشد،  مي  جریان  در  کشور  سراسر 
موتور خانه هاي مشترکین خانگي، تجاري، اداري 
و مدارس با هزینه شرکت ملي گاز و به صورت 

رایگان توسط مجریان ذیصالح انجام مي شود.
وي در رابطه با جزئیات این طرح بیان کرد: طرح 
سه  شامل  ها  موتورخانه  سازي  بهینه  و  اصالح 
بخش عایق کاري کلیه لوله هاي آب گرم، مخازن 
نصب  و  مشعل  سرویس  و  تنظیم  ها،  کویل  و 
ضدرسوب الکترونیکي مي باشد که تاکنون مبلغي 
بالغ بر ۷ میلیارد ریال در این خصوص در گیالن 

هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه 
از آغاز اجراي این پروژه در استان گیالن تاکنون 
بهینه سازي الزم بر روي ۱۵۰ موتورخانه اجرایي 
شده است، اظهار داشت: با بررسي روند مصرف 
به  رود  مي  انتظار  شده،  بهینه  هاي  موتورخانه 
دوره  در  گاز  مصرف  درصد   ۳۰ الي   ۲۵ میزان 

مشابه صرفه جویي شود.
کاهش  درجه  یک  اینکه  بیان  با  نیکویي  جمال 
در  جویي  صرفه  درصد   ۶ موجب  منزل،  دماي 

مصرف گاز خواهد شد، گفت: مصرف کنندگان 
گاز  مصرف  مدیریت  با  توانند  مي  طبیعي  گاز 
خود، استفاده از لباس مناسب در منازل و رعایت 
کاهش  ضمن  درجه(   ۲۱-۱۸( آسایش  دماي 
ارائه خدمات  هزینه ها، شرکت گاز را درجهت 

هرچه بهتر یاري رسانند.
وي در خاتمه با تاکید بر تعامل و ارتباط هرچه 
بهتر با مجریان داراي صالحیت در جهت اجراي 
این  اجراي  با  کرد:  بیان  ملي،  طرح  این  شایسته 
هاي  شرکت  براي  اشتغال  رونق  زمینه  طرح  

پیمانکاري فراهم شده است.
سازي  بهینه  ملي  طرح  است  توضیح  به  الزم 
مصرف سوخت موتورخانه واحدهاي مسکوني و 
تجاري از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است و مشترکین 
نشاني       به  مراجعه  با  توانند  مي  طبیعي  گاز 
www.goc.nigc.ir در این طرح ثبت نام کرده و 

از مزایاي آن به صورت رایگان بهره مند شوند.
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گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
نظر به نیاز سیستان و بلوچستان به 
منابع آبی، پیگیری موضوعات انتقال 
آب از دریا، آب های ژرف و حقابه 
هیرمند از اولویت های مهم دولت در 

این استان است.
محمد مخبر در بدو ورود به فرودگاه 
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  زابل 
بلوچستان  و  سیستان  در  آب  اینکه 
رود،  می  بشمار  مهم  موضوع  از 
در  استان  یک  اینکه  اظهارداشت: 
کنار دریا بوده و در اعماق زمین نیز 
اما روی  آب به وفور موجود است 
زمین خشک باشد، اصال موضوعیت 
مشکالت  رفع  منظور  به  و  ندارد 
انتقال  موضوعات  دیار  این  مردمان 
آب از دریا، آب های ژرف و پیگیری 
حق آب تاالب هامون به جد مورد 

تاکید دولت است.
تامین  منظور  به  کرد:  تاکید  وی 
و  سیستان  در شمال  نیاز  مورد  آب 
آبه  پیگیری حق  بلوچستان موضوع 
هیرمند از طریق دیپلماسی نیز دنبال 

خواهد شد.
اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 

به مشکل تامین سوخت در سیستان 
تامین  منظور  به  بلوچستان گفت:  و 
استان  این  در  نیاز  مورد  سوخت 
تعداد جایگاه های  افزایش  موضوع 
خواهد  تصمیم گیری  مورد  سوخت 
گرفت. وی افزود: همچنین موضوع 
رئیس  سفر  مصوبات  و  اشتغال 
از  بلوچستان  و  سیستان  به  جمهور 
دیگر برنامه های مهم در سفر به این 

استان است.
آیت اهلل رئیسی در جلسه دوم بهمن 
ماه هیات دولت در بخشی از سخنانش 
مردم سیستان و بلوچستان را مرزبانان 
و  کرد  توصیف  ایران  دیرین  صادق 

در  آمده  پیش  مشکالت  به  اشاره  با 
تأمین انرژی در این منطقه، به معاون 
اول مأموریت داد رفع این مشکل را با 

فوریت پیگیری کند.
و  خارجه  امور  وزیر  همچنین  وی 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 
از طریق  تا  مأمور کرد  را  افغانستان 
رایزنی با هیات حاکم بر این کشور، 
رود  از  کشورمان  حق آبه  موضوع 
هیرمند و تأمین آب مورد نیاز مردم 
جدیت  با  را  بلوچستان  و  سیستان 

دنبال کنند.
وزارت  سرپرست  متقی  امیرخان 
امور خارجه طالبان در دیدار امروز 

نماینده  قمی  کاظمی  با حسن  خود 
رئیس  و  جمهوری  رئیس  ویژه 
نمایندگی سیاسی جمهوری اسالمی 
که  کرد  تاکید  افغانستان،  در  ایران 
حقابه  رعایت  به  طالبان  حکومت 

ایران از رود هیرمند متعهد است.
رئیس  اول  معاون  مخبر  محمد 
طریق  از  هیأتی  رأس  در  جمهور 
سیستان  استان  وارد  زابل  فرودگاه 
استقبال  مورد  و  شد  بلوچستان  و 
و  سیستان  استاندار  کرمی  محمد 
در  مردم  نمایندگان  بلوچستان، 
مدیران  و  اسالمی  شورای  مجلس 

استانی و شهرستانی قرار گرفت.
نیمه ها،  چاه  وضعیت  از  بازدید 
بازدید از خسارت های ناشی از سرما 
نشست  در  شرکت  و  یخبندان  و 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
از جمله برنامه های سفر دکتر مخبر 
به استان سیستان و بلوچستان است.
این سفر پیرو دستور رئیس جمهور 
مشکالت  حل  و  بررسی  برای 
حوزه های حامل های انرژی و منابع 
بلوچستان  و  سیستان  استان  آب 

انجام شده است.

استانها7
مخبر: 

150 موتورخانه در گيالن بهينه سازي شده استحقآبههیرمندازطریقدیپلماسیبهطورجدپیگیریمیشود

جلوگيری از بحران ریزگرد با احيای خليج گرگان
پسرویساالنه۶.5سانتیمتریآبخزر

شهردار نسيم شهر اقدام 
خصمانه اتحادیه اروپا را 

عليه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی محکوم نمود

با  شهر  نسیم  شهردار  عرب  علیرضا  مهندس   
از تزویر  اقدام خصمانه و سرشار  پیامی  صدور 
پاسداران  سپاه  علیه  اروپا  اتحادیه  دورویی  و 

انقالب اسالمی ایران را محکوم نمود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

 در متن این پیام آمده است: 
در  و  ناشیانه  کامال  اقدامی  در  اروپا  اتحادیه 
 ، آمریکا  انگیزانه  فتنه  سیاست  های  از  حمایت 
سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی 
اروپا  نشان دهنده ترس و ذلت  واین  داده  قرار 
از اقتدار ایران اسالمی است و از این طریق می 
کوشند با سیاست های غلط در راه پیشرفت و 

توسعه ایران اسالمی خللی وارد نمایند.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیروی مردمی است 
که در تمام عرصه های انقالب همراه و هم پای ملت 
بوده است و در همه عرصه ها نخستین نهادی بوده 
که خود برای کمک و یاری مردم اقدام نموده است. 
هنوز یادمان نرفته که در سیل و زلزله های اخیر 
چگونه حاج قاسم ها چکمه پوشیدن و در کنار 
این  از  قدری  تا  ایستادند  گرما  و  سرما  در  ملت 
آسیب که به آنها وارد شده است را بکاهند و در 
جهت رفع مشکل شان گام بردارند، هنوز یادمان 
نرفته که سپاه در دوران دفاع مقدس با عنایات الهی 
چه پیروزی هایی را به دست آورد که گاهی به جز 

معجزه نامی نمی توان بر آن نهاد.
و  تحریم ها  بداند  باید  اروپا  اتحادیه  اما  و   
نقشی  ایران  های  سیاست  در  بیجا  دخالت های 
آمریکای  از  آنها  حمایت های  کردن  برمال  جز 
جنایتکار ندارد کما اینکه چند سال پیش تر نیز 
رئیس جمهور آمریکا اقدام به این حرکت ناشیانه 
کرد و اتحادیه اروپا نیز برای نشان دادن ضعف 
را  خصمانه  حرکت  این  آمریکا  مقابل  در  شان 

انجام داده اند.
 اما باید بدانند ملت ایران بیدار و هوشیار است 
و هیچگاه دست از یاری انقالب ،آرمانهای امام 
آرامش  و  آسایش  درراه  که  کسانی  و  شهدا  و 
آنها جان خود را فدا کردند بر نخواهند داشت و 
دنیا نیز کاماًل سیاست های غلط اروپا و آمریکا را 
شناخته است و رسوایی برای فتنه انگیزان است 
اینجانب ضمن محکوم نمودن این اقدام خصمانه 
اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اسالمی  انقالب  اعتالی  راه  در  داریم  می  اعالم 
انقالب  رهبر  داهیانه و هوشمندانه  و دستورات 
آنها  از  و  داد  یاری خواهیم  را  سپاهیان  همواره 

حمایت خواهیم نمود.
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

هیأت   ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ مورخ    ۱۴۰۱۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۵۷۳ شماره  رأی  برابر 
اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  رشیدیان  بهمن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  
گیالنغرب  از  صادره   ۳۳۲۰۱۹۰۴۲۳ ملی  کد  و  شناسنامه  بشماره  حبیب 
در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۴۶/۱۵ مترمربع در محدوده 
آدرس  به  کرمانشاه  یک  حومه  بخش  در  واقع  اصلی   ۳۵۸ پالک  اراضی 
پالک   – صفایی  محمد صادق  شهید  کوی   – طالقانی  –خیابان  کارمندان 
۸ خریداری از مالک رسمی آقای حسن بهلولی محرز گردیده است.  لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ م الف ۲۴۹۷
مهدی زارعی وش رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۷۱۰ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۱۰۹ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
 ۲۲۴ شناسنامه  بشماره  اویلی  آق  فرزند  سقلی  بیرامقلی  آقای  متقاضی 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   ۲۰۳۱۳۰۶۹۱۱ ملی  شماره  و 
مساحت ۱۳۳۹۰ متر مربع جدا شده از پالک ۳۷ فرعی از ۱۱ اصلی واقع 
در گنبدکاووس روستای باغلی مرامه بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواسطه از خوجم بردی مارامائی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۵۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

رضا سارانی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۶۳۲۰ شماره  رای  برابر 
کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۱۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سلیمه 
پیغان فرزند رحمن قلی بشماره شناسنامه ۲۴۴۰ و شماره ملی ۲۲۳۹۹۴۲۱۴۲ 
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۲۵ متر مربع جدا 
شده از پالک شماره ۱۲۱۰ فرعی از ۱- اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان فجر 
کوچه ۱۳ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال و خریداری ملک مع الواسطه 
از عبدالجلیل چپرلی مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا احراز گردیده ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
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 خود را به مراجع قضایی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۶۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

مهدی زارعی وش رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۵۱۶ شماره  رای  برابر 
کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۶۸۵ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل 
ایگدری فرزند قول جقاز بشماره شناسنامه ۴۸۲ و شماره ملی ۲۰۳۰۲۹۹۸۱۲ 
جدا  مربع  متر   ۱۲۵۷۵ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در 
بخش  ایگدر  اراضی  گنبدکاووس  در  واقع  اصلی   -۴۳ شماره  پالک  از  شده 
)قول جقاز  مالک رسمی  از  بالواسطه  ملک  انتقال  گنبد  ملک  ثبت  ۰۹ حوزه 
 ۱۳۴۵/۰۱/۰۵ مورخ   ۳۹۹۳ بشماره  اراضی  اصالحات  سند  موضوع  ایگدری 
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ شهر گنبدکاووس(، به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده ، لذا به منظور اطالع 
که  در صورتی  می شود  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. 

م.الف ۱۰۶۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵  
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

رضا سارانی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

از  جلوگیری  راستای  در  شهر  نسیم  شهردار   
از  پیشگیری  جهت  به  و  ساختمانی  تخلفات 
تضییع حقوق شهروندان گرامی با همه توان در 
مقابله با هرگونه ساخت و ساز سریعا وارد عمل 

خواهیم شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: 
مهندس عرب در جریان تخریب و جلوگیری از 
تصریح  شهر  سطح  در  غیرمجاز  ساز  و  ساخت 
را  شهر  سطح  سازهای  و  ساخت  تمامی   : کرد 
غیر  ساز  و  ساخت  هرگونه  به  و  کرده  رصد 
تخریب  جهت  در  و  کرده  ورود  سریعا  قانونی 
آن وارد عمل خواهیم شد و به هیچ کس اجازه 

سوءاستفاده نخواهیم داد.
وی افزود : اگر در گذشته با تخلفات در ساخت 
آن صورت گرفته است باید ضمن اجرای دقیق 
قوانین ، برخورد سریع و مناسب در کمترین زمان 

ممکن صورت بگیرد .
شهردار نسیم شهر در پایان یادآور شد : اقدامات 
شهرداری نسیم شهر در راستای صیانت از حقوق 
شهروندان گرامی و برخورد قاطع با قانون گریزان 
و متخلفان ادامه خواهد داشت تا از آسیب زدن به 

سیما و منظر شهری جلوگیری شود.

مهندس عرب شهردار نسيم شهر:
 مماشاتی در برخورد با ساخت و سازهای غيرمجاز نداریم


