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با حضور جمعی از مسئوالن و مدیران شهرداری در بزرگراه شهید سلیمانی صورت گرفت

پایان حفاری تونل شهید شیبانی و آغاز عملیات اجرایی تونل شهیدان خادم صادق

د افرس رویدا

جهــت  شــیراز  آبفــا  خدمــت  درخواســت میــز  و  ســواالت  بــه  ایــن محلــه خدمتــی جهــت پاســخگویی و رســیدگی درخواســت مردم محله سلطان آباد ، میز بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج و هــای مــردم محله ســلطان آباد برپا شــد. پاســخگویی  مــردم  بــه درخواســت هــای 

فاطمیــه جنــب مســجد شــهدای ســلطان مــردم بودنــد. ایــن میز خدمــت در محل و پاســخگوی ســواالت و درخواســت های چهــره بــه چهــره بــا مــردم دیدار داشــتند مدیــران آبفــا شــیراز به صورت مســتقیم و دایــر شــد. در این میز خدمــت جمعی از 
آباد برگزار شد.

مردم دیدار داشــتند و پاســخگوی ســؤاالت بــه  صــورت مســتقیم و چهــره بــه چهــره بــا مدیرعامــل آبفا و جمعی از مدیران شــرکت مجتمع فرهنگی شــلمچه شــیراز برپا شــد و ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان، در خدمت شرکت آب و فاضاب شیراز در کنار به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، میز 

حــوزه آنــان شــدند. برپایــی میز خدمــت به منظور  در  اقدامــات  و  فعالیت هــا  توزیع و کنترل کیفی و بهداشــتی آب شــرب موضــوع فاضاب، تشــریح وضعیت تأمین، و درخواســت های مربــوط به مســائل آب و خدمات مشــترکین، پاسخگویی به سؤاالت ارائــه 
شهروندان بود.

روستایی دنیان  و چنارسوخته بخش کردیان افزود : با تکمیل و افتتاح این طرح 200 خانوار لوله گذاری پلی اتیلن اجرا می شود . حسینی طرح  با 164 میلیارد ریال اعتبار و  23کیلومتر شــد . مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت : این شــرکت گاز فارس و مســووالن شهرســتان آغاز عمــران مجلــس شــورای اســامی ، مســووالن چنارسوخته جهرم با حضور رییس کمیسیون عملیات گازرســانی به روســتاهای دنیان و 

از جملــه مند می شــوند . به گفته حســینی ، دسترســی شهرســتان جهــرم از نعمــت گاز طبیعی بهره  گاز  بــه شــبکه  فــارس  شهرستان بیش از  ۷۵ درصد است.شهرهای جهرم ۱۰۰ درصد و در روستاهای این دارد . هــم اکنــون، ضریب نفوذ گاز طبیعی در شــده و امســال نیــز همچنــان پرشــتاب ادامه اجتماعی و خدمات در ســال های اخیر دنبال رویکردهایی است که با هدف توسعه عدالت روســتاهای 

نورالشــهداء ) قبــور شــهدای گمنــام ( انجام آبفا، پیاده روی و کوهپیمایی به سمت تپه با هماهنگی پایگاه مقاومت بســیج شرکت  به مناســبت گرامیداشــت هفته بسیج ، 

مطهر شهدا گمنام تجدید میثاق کرد.آبفا شیراز نیز حضور یافت و در جوار آرامگاه بهــروزی، رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل شد . در این پیاده روی و کوهپیمایی بهمن 

گل کوچک ، حبیب رافت ، رضا بهزادی و حسن رضوی زاده و مهدی مرادی ، در رشته رشته پنالتی در رشته آمادگی جسمانی ، اکبر جاویدی ، محمد شد. بر اساس این گزارش در پایان این رقابت ها رهنمایی مدیر ناحیه برق کازرون هدایایی اعطا برگزار شد به برگزیدگان هر رشته از سوی مهندس نامه های بهداشتی و در فضایی صمیمی و رقابتی در این دوره از رقابت های که با رعایت شیوه ایستگاه 400 کیلوولت این ناحیه برگزار شد.تنیــس روی میز با حضور کارکنان بــرق کازرون در منتخب آمادگی جسمانی ، گل کوچک ، دارت و یــک دوره مســابقه ورزشــی در چهــار رشــته 

شدند. مهندس رهنمایی مدیر برق ناحیه کازرون و عبدالرضــا دیدار به عنوان نفرات برتر برگزیده تنیس روی میز ، مهدی خرم جاه ، مسلم مولودیان مهدی وطن دوست و محمد نظریه و در رشته دهقــان ، در رشــته رشــته دارت ، محمــد خانی ، 

انرژی نیاز به آمادگی همیشــگی برای حضور در داشت : فعالیت در حوزه تامین و انتقال برق و یکی از مولفه های اصلی سامت تن و روان اظهار روحیه ورزشی و توجه به تربیت بدنی به عنوان در حاشیه این رقابت ها با تاکید بر لزوم حفظ 

ورزشی در این ناحیه دنبال می شود .کاری ماست و طبق برنامه زمانبندی مسابقات روحیه نشــاط و سامت کارکنان از اولویت های برق ناحیه کازرون در ادامه گفت: ایجاد و حفظ و بدن سالم است. را به منصه ظهور برسانند.مدیر محل کار داشته باشند در واقع عقل سالم در تن انگیــزه فعالیت و روحیه نشــاط اجتماعــی را در باشــند. وی اضافه کرد: کارکنان شرکت برق باید برای حضور در شرایط بحران آمادگی الزم داشته برق در همه شرایط با حفظ آمادگی جسمانی کارشناســان ، مدیران ، مهندســین و متخصصین بحــران هــای احتمالــی دارد از این رو الزم اســت 

خادم صادق« در َاَبر پروژه بزرگراه »شهید سپهبد سلیمانی« آغاز داداهلل شیبانی« پایان یافت و عملیات اجرایی تونل »شهیدان و جمعی از مدیران شهری، عملیات حفاری تونل دوقلوی »شهید با حضور شهردار شیراز، رئیس و اعضای شورای اسامی شهر 
حداقل آسیب های اکوسیستمی انجام و تا پایان سال آینده به شــهر حفــظ شــود، افزود: تمهیــدات بر این اســت که پــروژه با در پروژه کاهش یابد تا وضعیت طبیعی این منطقه گردشگری شهردار شیراز با اعام اینکه تاش شده حجم خاکریزی ها منطقه در طول مسیر طراحی و اجراشده است. مقابل رانش زمین، کاهش انجام خاک برداری و حفظ اکوسیستم کیلومتر باقیمانده آن، چهار تونل برای افزایش ضریب ایمنی در اصلی ترین معبر ترافیکی شرقی - غربی شیراز است که در 8/6 گفت: پروژه بزرگراه »شهید سپهبد سلیمانی« به طول ۱۸ کیلومتر مهندس ســید احسان اصنافی شهردار شــیراز در این مراسم شد.

بخشی از باغ های منصورآباد و چاه آب آن محدوده حفظ شده دوقلو بالغ بر هشت تا ۱۰ هکتار از باغ های مورد مسیر محمودیه، محیــط و باغات هســتیم، اضافه کرد: با اجــرای این تونل های مهندس اصنافی با اعام اینکه به دنبال حفظ اکوسیســتم اتمام برسد.
شهید سپهبد سلیمانی انجام شود. این پروژه به پل شهدای جهاد اجرایی و بهره برداری از این پروژه ها نیز همزمان با پروژه بزرگراه پل »جمهوری« را از ماه گذشته آغاز کردیم و تاش داریم عملیات سپهبد سلیمانی اعام کرد: عملیات اجرایی ورودی پروژه شامل غربی شیراز و لزوم اتصال محورهای مواصاتی به بزرگراه شهید وی ضمن تأکید بر ضرورت تکمیل رینگ ترافیکی شرقی  است . 

اجرایی تونل »شهیدان خادم صادق« گفت: اجرای این دو پروژه حفاری تونل دوقلوی »شــهید داداهلل شــیبانی« و آغاز عملیات رئیس شورای اسامی شهر شیراز نیز در مراسم پایان عملیات تحولی بزرگ در شیراز، سومین حرم اهل بیت )ع(تونل جنوبی ۱۲۰ متر( آغاز شد.تونل دو قلوی »شهیدان خادم صادق« )تونل شمالی ۳۳۰ متر و متر و تونل جنوبی ۱۰۲ متر( به اتمام رســید و عملیات حفاری حفاری تونل دوقلوی »شهید داداهلل شیبانی« )تونل شمالی ۱۲۰ سلیمانی« از پیشرفت مناسبی برخوردار است، گفت: عملیات شــهردار شــیراز بــا بیان اینکــه پروژه بزرگراه »شــهید ســپهبد و بلوار شهید محاتی ختم می شود. 

به شرق شهر شیراز وجود دارد که با بهره برداری از این پروژه که سلیمانی قرار دارند. مشکات ترافیکی شدیدی در مسیر غرب خادم صادق در محور هم و در مسیر ادامه بزرگراه شهید سپهبد وی تصریح کرد: تونل های دوقلوی شهید شیبانی و شهیدان برای شیراز بسیار مهم و حیاتی است. به صورت شرقی - غربی است، اجرای چنین پروژه شرقی - غربی شیراز است که تاکنون اجراشده و با توجه به اینکه کالبد شیراز داشــت: بزرگراه شــهید ســلیمانی یکی از بزرگ ترین معابر شهر مهندس مهدی طاهری ضمن گرامیداشت هفته بسیج  اظهار و امیدواریم برای مردم شیراز و کشور خیروبرکت داشته باشد. آغازگر تحولی بزرگ در شیراز، سومین حرم اهل بیت )ع( است 

تکمیل رینگ های ترافیکی، اولویت اصلی کمیسیون شرق - غرب شهر کاهش خواهد یافت. پیش بینی شده تا پایان سال آینده اجرایی شود، بار ترافیکی محور 
دوقلــوی »شــهیدان خادم صــادق« در َاَبر پروژه بزرگراه »شــهید پیش آغازشده بود و امروز پایان یافت و عملیات اجرایی تونل حفاری تونل دوقلوی »شــهید داداهلل شــیبانی« یک ســال و نیم سپهبد ســلیمانی کردیم . مهندس صالحی اضافه کرد: عملیات کمک مشاور اقدام به قرار دادن تونل ها در مسیر بزرگراه شهید صادق« گفت: به منظور حفظ باغات و افزایش ایمنی مسیر با داداهلل شــیبانی« و آغاز عملیات اجرایی تونل »شــهیدان خادم شیراز نیز در مراسم پایان عملیات حفاری تونل دوقلوی »شهید مهندس اسماعیل صالحی معاون فنی و عمرانی شهرداری نیاز بر اساس مطالعات انجام شده است. رینگ های ترافیکی شیراز و ایجاد تقاطع های غیر همسطح مورد اسامی شهر شیراز گفت: رویکرد اصلی کمیسیون عمران تکمیل وی در خصــوص رویکردهــای کمیســیون عمــران شــورای افزایش ایمنی تردد منجر به کاهش تصادفات می شود. خاطرنشان کرد: این پروژه با کاهش زمان سفرهای درون شهری و شهید سپهبد سلیمانی از اولویت های عمرانی شهر شیراز است مهنــدس اســکندری ضمــن تأکیــد بــر اینکــه پــروژه بزرگــراه شریان مهم در کان شهر شیراز خواهیم بود. پیشرفت مناسب، شاهد بهره برداری از این پروژه به عنوان یک عمــران در دوره ششــم اســت کــه بــا تزریق مالی انجام شــده و پروژه های مجموعه شهرداری شیراز و جز اولویت های کمیسیون اسامی شهر شیراز در این آیین گفت: این پروژه یکی از بزرگ ترین مهندس علیرضا اســکندری رئیس کمیســیون عمران شورای عمران

پــروژه یــک دســتگاه الینینــگ در یکــی از تونل هــا در حــال کار وی ادامه داد: در حال حاضر  با توجه به امکانات پیمانکار متر طول دارد نیز امروز آغاز شد.سپهبد سلیمانی« که تونل شمالی ۳۳۰ متر و تونل جنوبی ۱۲۰ 

شهیدان خادم صادق کنیم.از مدت زمان پیش بینی شــده ۲۱ ماه اقدام به افتتاح تونل های بــرای حفاری اختصاص بدهد، می توانیــم در مدت زمانی کمتر است و درصورتی که قرارگاه خاتم االنبیا یک دستگاه دیگر هم 

برپایی میز خدمت درمردم محله سلطان آباد توسط آبفا

برپایی میز خدمت آبفای شیراز در مجتمع فرهنگی شملچه

آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای کردیان جهرم

کوهپیمایی مدیر عامل و بسیجیان آبفا شیراز به تپه نورالشهدا

مسابقات ورزشی در چهار رشته منتخب در ناحیه برق شهرستان کازرون برگزار شد

خــبر

خــبر

خــبر

خــبر

خــبر

330 متر و تونل جنوبی 120 متر( آغاز شددو قلوی »شهیدان خادم صادق« )تونل شمالی 102 متر( به اتمام رسید و عملیات حفاری تونل شیبانی« )تونل شمالی 120 متر و تونل جنوبی عملیات حفاری تونل دوقلوی »شهید داداهلل 

برای شیراز بسیار مهم و حیاتی استغربی است، اجرای چنین پروژه شرقی - غربی توجه به اینکه کالبد شیراز به صورت شرقی - معابر شهر شیراز است که تاکنون اجراشده و با  بزرگراه شهید سلیمانی یکی از بزرگ ترین 

بــا افزایش اعتبارات اســتان فــارس در الیحه بودجه ســال آینده، بودجــه ای حــوزه انتخابیــه خود و همچنین موضوعات مرتبط هــر یــک از ایــن وکای ملت، در خصوص مســائل و مشــکات های استان در مجلس شورای اسامی برگزار شد. در این جلسه اســتان فارس و دوازده نفر از نمایندگان مردم شــریف شهرستان استان، احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتاندار فارس، حجت االســام موســوی رییس کل دادگستری ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، محمدهادی ایمانیه ششم آذر ماه سال ۱۴00با حضور با حضور آیت ا... دژکام نماینده جلسه شورای راهبردی پیرامون بودجه سال ۱۴0۱، روز شنبه 

سرپرست معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گردشــگری و زیارتی اســتانداری و همچنین عبدالحمید سنگی معاون منابع انسانی استانداری و سیدعلی طبیب لقمانی معاون معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، عبدالرضا قاسم پور احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی استانداری، محمود رضایی ملت پیشنهاد داد. شایان ذکر است در این جلسه که سید احمد بودجه سال ۱۴0۱به نمایندگان مردم شریف استان فارس در خانه عمرانی و هزینه ای اســتان و موارد مهمی را در خصوص الیحه و برنامه ریزی اســتان فارس نیز در این جلســه پیرامون اعتبارات پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه دادند. رییس سازمان مدیریت 

سنواتی که به بودجه های عمرانی تعلق می گیرد، امسال بیشتر از درصد به ۴/۷درصد کشور برسد و دومین خواسته اینکه افزایش پیشــنهاد داد: اول اینکه سهم بودجه عمرانی اســتان فارس از ۵ را به نمایندگان شــریف مردم استان در مجلس شورای اسامی شــد. اســتاندار فارس نیز در پایان این جلسه، دو خواسته مهم افزایش اعتبارات استان فارس در الیحه بودجه سال ۱۴0۱ تاکید و همدلی مدیران دستگاه های اجرایی استان فارس در خصوص تاثیرگذار هجده نماینده شریف استان در خانه ملت و همراهی فارس حضور داشتند، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت فوق العاده و 
متوسط کشوری باشد.

برگزاری جلسه شورای راهبردی پیرامون بودجه سال 1۴٠1
خــبر

57 صفحه ویژه شماره

روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی، اجـتماعی  

رئیس جمهور در اجالس اکو تأکید کرد

آسیا در اولویت همکاری اقتصادی ایران

پایدارسازی تولید از 
اهداف اصلی معدن داری 

توسط فوالد مباركه

وجود برخی دالالن می تواند تســهیلگر باشــد، اما گروه دیگری از آن ها عامل افزایش 
قیمت یا مشکالت دیگر در حوزه تأمین می شوند. به همین دلیل فوالد مبارکه به منظور 
حذف دالالنی که باعث ایجاد مشکالت می شوند، در تالش است تا مستقیما برای 
خرید مواد اولیه با خود تولیدکنندگان در ارتباط باشد و استعالم های الزم را نیز مستقیما 

03اقتصاداز این بخش دریافت کند

گــزارش

سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( شرکت کرد و همچنین با روسای جمهور کشورهای 
عضو اکو دیدار و گفتگو کرد

د افرس رویدا

02سیاست

با حضور جمعی
 از مسئوالن و مدیران شهرداری

 در بزرگراه شهید سلیمانی صورت گرفت

پایان حفاری تونل
 شهید شیبانی و آغاز 

عملیات اجرایی
 تونل شهیدان 
خادم صادق

م الف: 862030

اداره كل فرودگاههای استان بوشهر در نظر دارد تجدید مناقصه یک مرحله خدمات امور نظافت و فضای سبز فرودگاه بوشهر به 
شماره 200000۴۱۹۹000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران فیزیک پاکت الف مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمایند و در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴00/0۹/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز یک شنبه تاریخ ۱۴00/0۹/۱۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱2:00 روز شنبه تاریخ ۱۴00/0۹/27
زمان بازگشایی پاكتها: ساعت 0۹:00 روز یک شنبه تاریخ ۱۴00/0۹/28

میزان سپرده شركت در مناقصه: 752/000/000 ریال
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: آدرس: استان بوشهر- خیابان امام رضا)ع(- ساختمان 

برج مراقبت- اداره کل فرودگاههای استان بوشهر- واحد بازرگانی تلفن: 07733555388
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02۱-۴۱۹3۴

دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 85۱۹3768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر« موجود است.

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات امور نظافت 
و نگهداری فضای سبز سال ۱۴00 فرودگاه بوشهر

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
شناسه آگهی: ۱23۱۴7۱اداره کل فرودگاههای استان بوشهر

  شرکت فرودگاهها
 و ناوبري هوایي ایران
 اداره کل فرودگاههاي

استان بوشهر

شركت آب و فاضالب خوزستان در نظر دار در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده ۱2 قانون 
برگزاری مناقصات، پروژه زیر را به شــرکتهای واجد شرایط و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02۱-۴۱۹3۴

شماره مناقصه در 
روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
عنوان مناقصهتداركات الکترونیکی دولت

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق سایت 

ستاد

تاریخ و ساعت آخرین 
مهلت تحویل مدارک
از طریق سایت ستاد

۱۴00/30۱۱20000057۴۴0002۴6
خرید لوله فوالدی 350 م م مربوط 

به طرح تکمیل آبرسانی به شهرستان 
دهدز

تا مورخ 
۱۴00/0۹/۱0

ساعت ۱۱
۱۴00/0۹/2۴

ساعت ۱۱

اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد و بر اساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد، پس 
از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد. تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و 

مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
گشــایش باکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور 

پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است.
 www.abfakhz.ir و سایت اینترنتی شرکت http://iets.mporg.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کشور

می باشد.

 آگهی استعالم ارزیابی كیفی مناقصه شماره 14۰۰/3۰11در روزنامه
 و شماره 2۰۰۰۰۰5744۰۰۰246 در سامانه تداركات الکترونیکی دولت                                

روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب خوزستان

نوبت دوم
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب 
خوزستان)سهامی خاص(

م الف: 862030

شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱383 مجلس شورای اسالمی 
 و آئین نامه اجرایی بند )ج( از ماده )۱2( قانون از محل اعتبارات طرحهای عمرانی، بمنظور خرید کاال مطابق مشــخصات زیر از کلیه 

تولید کنندگان دارای مجوز فعالیت، جهت شرکت در مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دعوت به عمل آورد.
1- كارفرما: شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان.

2- موضوع مناقصه: خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل 20000 متر لوله )PE( پلی اتیلن در محل پروژه خط انتقال التیدان شهرستان چابهار.
3- دستگاه نظارت: نظارت بر اجرای تعهدات بر عهده بازرس مورد تائید کارفرما می باشد.

4- مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: 7۱00000000 )هفت میلیارد و یکصد میلیون( ریال
5- مدت زمان تحویل كاال: 2 )دو( ماه

6- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه:
مهلت تهیه استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴00/0۹/08 لغایت ۱۴00/0۹/۱3 می باشد.
- آخرین مهلت بارگذاری استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴00/0۹/27 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی ساعت 8 مورخ ۱۴00/0۹/28 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 8 مورخ ۱۴00/۱0/0۱ می باشد.

7- نشانی تحویل استعالم ارزیابی:
زاهدان- بلوار قلنبر- شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان- دفتر قراردادها - تلفن:   33۴۴52۱3 )05۴(

 لــذا تولیــد کنندگان واجد شــرایط مــی توانند پس از چــاپ نوبت اول آگهی بــا مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  و با پرداخت مبلغ 200000 )دویست هزار( ریال، استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات استعالم 
ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه، مدارک الزم شامل پاکات )مستندات مربوط به ارزیابی کیفی(، )الف(، )ب( و )ج( را مطابق 

با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایلهای pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.
* با توجه به اینکه مناقصه بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی برگزار خواهد گردید، پاکات پیشنهادی مناقصه گرانی بازگشایی 

خواهد شد که در مرحله ارزیابی کیفی حائز حداقل امتیاز الزم شده باشند.

نوبت اول فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی تامین کنندگان   

دفتر قراردادها و امور حقوقی شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضالب 
سیستان و بلوچستان

با صرفه جویی امروز آب از سراب فردا جلوگیری کنیم.
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چراغ سبز مجلس به یوسف نوری

وعده ووعید مشکالت را حل نمی کند

نمایندگان مجلس شورای 
را  نــوری  یوســف  اســامی، 
به عنوان وزیر آموزش وپرورش 
انتخــاب  ســیزدهم  دولــت 

کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان 
در  اســامی  شــورای  مجلــس 

جلســه علنــی روز یکشــنبه، بررســی صاحیت 
وزیــر پیشــنهادی آموزش وپرورش را در دســتور 
کار قــرار دادنــد و از مجمــوع ۲۶۸ رأی با ۱۹۴ 
رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع 
»یوسف نوری« را به عنوان وزیر آموزش وپرورش 
و آخریــن وزیــر راه یافتــه بــه دولــت ســیزدهم 
انتخــاب کردنــد. پیش ازایــن رئیس جمهــوری 
۲۶ آبــان مــاه یوســف نوری را طــی نامه ای به 
رئیس مجلس شــورای اســامی به عنــوان وزیر 
کــرده  معرفــی  آموزش وپــرورش  پیشــنهادی 
بــود. نــوری ســومین وزیــر پیشــنهادی دولــت 

ســیزدهم بــه مجلــس شــورای 
اســامی بــود تــا رأی اعتمــاد 
نماینــدگان بــرای نشســتن بــر 
صندلی وزارت آموزش وپرورش 
او  از  پیــش  کنــد.  کســب  را 
»حسین باغگلی« و »مسعود 
پیشــنهادی  فیاضــی«  وزرای 
آموزش وپــرورش بودنــد کــه موفــق بــه کســب 
مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان  اعتمــاد  رأی 
شــورای اســامی نشــدند. نــوری دارای مــدرک 
کارشناســی علوم تربیتی )برنامه ریزی آموزشــی 
و تربیتــی(، کارشناســی ارشــد مدیریــت دولتی 
و دکتــرای تخصصــی مدیریــت گردشــگری از 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی )ره( اســت و از 
دهه ۶۰ وارد آموزش وپرورش شــده و عاوه بر 
خدمــت در حرفــه معلمی، از ســال ۱۳۶۷ به 
بعد پســت های مدیریتی در ســطوح مختلف 

آموزشی و تربیتی را تجربه کرده است.

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصاح طلب 
گفــت: راه حــل چالش محیط زیســت و افزایش 
آگاهی عمومی مردم در این زمینه، با مشــارکت 
دادن جامعــه و نماینــدگان واقعــی آن هــا کــه 
مشکات مردم را دنبال می کنند، مرتبط است. او 
افزود: فرض کنید مشکل کمبود نان یا گندم پیش 
بیاید. برای حل این مشکل همه امکانات بسیج 
می شوند تا با واردات گندم، نان مردم تأمین شود 
و این شــدنی است. ولی امکان حل مشکل آب 
به ویــژه آب کشــاورزی بدین گونه وجــود ندارد. 
مسیری که در چند دهه گذشته طی شده است، 
شرایطی را به وجود آورده که بازگشت به نقطه 
آغاز بسیار پرهزینه است. عبدی گفت: از سوی 
دیگر دادن وعده حل مشــکات نیز مســئله ای  
را حــل نخواهــد کــرد؛ زیــرا بــا توجــه به شــرایط 
حکومــت و مــردم معلوم نیســت کــه جامعه و 
مردم وعده های داده شده را قبول کنند؛ بنابراین 
وضع همین گونه خواهد ماند و شــاید با برخی 
وصله پینه بشود مشکات و دردها را به صورت 
موقتی تسکین داد، ولی بازگشت به نقطه آغاز 
نیــاز به ســرمایه گذاری عمــده مالــی و مهم تر از 
آن ســرمایه گذاری سیاســی برای جلــب اعتماد و 
مشارکت عمومی مردم در مدیریت جامعه دارد 

کــه فکر نمی کنم به این شــرایط و نگاه رســمی 
محقق شود. این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور 
شد: سوءاستفاده های جریان های خارج از کشور 
از اتفاقــات داخــل کشــور تمام شــدنی نیســت. 
ممکــن اســت ایــران هــم از اتفاقات کشــورهای 
رقیب یا دشمن بهره برداری کند. اصوال حکومت 
نبایــد عملکــرد خــود را بــا ایــن بهره برداری های 
خارجی مرتبط کند چون بهره برداری خارجی که 
در دســت ما نیست. برنامه ریزی حکومت باید 
مستقل و برای بهبود رفاه جامعه خودش باشد. 
تا وقتی نگاه حکومت به خارج باشد و آن ها را به 
سوءاستفاده متهم کند، خواسته یا ناخواسته نگاه 
مردم و مخالفان را هم به خارج ســوق می دهد 
و جامعه و مردم را به این نتیجه می رســاند که 
آن ها هم باید از طریق خارج از کشــور مســائل 
خود را حل کنند. این سؤال را باید به این شکل 
تغییــر داد که حکومت برای حل مســائل مردم 
خود باید چه شیوه هایی اتخاذ کند؟ چون مردم 
اگر با حکومت باشــند مســئله ای به نام چالش 
امنیتی نخواهیم داشــت. عبدی اضافــه کرد: ما 
وقتی بحث از لزوم افزایش سطح آگاهی درباره 
مسائل زیست محیطی می کنیم همیشه ذهن ما 

به سمت آموزش می رود.

در مواضع مذاکراتی نوعی 
آشفتگی وجود دارد 

دیاکو حســینی، تحلیل گر ارشــد سیاست خارجی 
همچنین در پاســخ به این ســؤال کــه امیرعبداللهیان 
می گوینــد کــه ما بــرای مذاکره و رســیدن به توافق با 
توجــه بــه منافع ملی جدی هســتیم، از طــرف دیگر 
معــاون ایشــان معتقد اســت که اگر همــه تحریم ها 
برداشــته نشــود مذاکــرات شکســت می خــورد. آقای 
رئیســی می گویند ما می خواهیم در کمترین زمان به 
توافق برسیم و مذاکرات فرسایشی نباشد، با توجه به 
این ســه موضعی که از طرف دولت مطرح می شود، 
فکر می کنید آیا مذاکرات دور بعدی  خواهد داشــت 
یا چقدر قرار اســت این دور مذاکرات طول بکشــد، 
گفت: نقطه اول این است که به نظر می رسد در تیم 
و مواضع مذاکراتِی ایران نوعی آشــفتگی وجود دارد 
و در بیان نظرات گاهی دقت الزم صورت نمی گیرد. 
کلمــات انتخاب شــده گاهــی دقــت الزم را ندارنــد و 
همین می تواند سبب سردرگمِی همه طرف ها شود و 
البته در داخل هم ما به عنوان ناظر، این سردرگمی را 
مشاهده و احساس می کنیم. او افزود: واقعیت این 
اســت که باید اســتراتژی مذاکراتی ایران کاما روشن 
باشد و همه طرف ها البته پیش از همه طرف ها خوِد 
مــا بایــد بدانیم که دقیقا از کــدام نقطه می خواهیم 
بــه کدام نقطه برویم و چه حساســیت ها و خطوط 
قرمــزی را داریــم. گاهــی صحبــت از این می شــود که 
اختــاف فقــط دربــاره چنــد کلمه اســت و بــه زودی 
می شود این چند کلمه را هم حل وفصل کرد و گاهی 
تصور می شود که یک شکاف عظیمی بین انتظارات 
وجود دارد که به راحتی قابل پر شــدن نیســت. فکر 
می کنــم ایــن شــکل مواجهه بــا موضــوع، در بدترین 
حالــِت خودش به معنای اختاف ِنظــر عمیق درون 
تیم مذاکراتِی دولت درباره سرانجام مذاکرات است 
و در خوش بینانه ترین حالت نوعی ســردرگمی است 
کــه بــه نظــر می رســد هنــوز اســتراتژی مذاکراتــی مــا 
چارچــوب درســتی پیدا نکرده اســت. او ادامــه داد: 
فکر می کنم اگر قرار است در این مذاکرات به نتیجه 
برسیم باید حقوق ضایع شده ایران را با جدیت دنبال 
کنیــم، امــا درعین حال هم باید بــرای طرف خودمان 
روشن باشد که دقیقًا روی چه موضوعاتی باید اصرار 
داشــته باشــیم و روی چه موضوعاتــی باید انعطاف 
را درجایــی کــه ضرورت دارد داشــته باشــیم. اگر این 
جدیت و قاطعیت توأم با انعطاف در موارد ضروری 
و امکان پذیر و همزمان باهم وجود داشــته باشــد و 
طرف غربی هم در سوی مقابل این جدیت و اراده را 
برای به ثمر نشاندن مذاکرات داشته باشد، می شود 
به رغم دشــواری ها و اختافات موجود، درنهایت به 
نقطه مطلوبی رســید اما درصورتی که یکی از طرفین 
فاقــد جدیت باشــد یــا از انعطاف و واقع بینــِی الزم 

برخوردار نباشد، به مشکل برخواهیم خورد. 

یوسف نوری

سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین اجاس سران 
ســازمان همکاری های اقتصادی )اکو( شرکت کرد و 
همچنین با روسای جمهور کشورهای عضو اکو دیدار 
و گفتگو کرد. به گــزارش رویداد امروز، رئیس جمهور 
تأکید کرد: جمهوری اســامی ایران اولویــت ویژه ای 
بــرای همــکاری و مشــارکت اقتصادی با کشــورهای 
آســیایی به خصــوص همســایگان خــود در آســیای 
جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است. 
سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین اجاس )اکو( که به 
میزبانی شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، گفت: 
جمهوری اسامی ایران اولویت ویژه ای برای همکاری 
و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به خصوص 
همســایگان خود در آســیای جنوبی، آسیای غربی، 
آسیای میانه و قفقاز قائل است. رئیس جمهور تأکید 
کرد: بی تردید تقویت نقش و جایگاه ســازمان های 
منطقــه ای به عنــوان تســهیل کننده همکاری هــای 
دوجانبه و چندجانبه موردتوجه و اهتمام ماســت 
که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری های 
اقتصادی »اکو« است. رئیس جمهور افزود: مجموعه 
»اکــو« عــاوه بر بهره مند ویژگی های مــادی قدرت 
همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم 
منابع انرژی جهان، موقعیت بی نظیر ارتباطی میان 
اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، 
نیروی انســانی جوان و پرتــوان، در بردارنده هویتی 
ممتاز به نام اســام اســت. رئیســی تصریح کرد: ما 
فقط همسایگانی توانمند نیستیم بلکه میراث دار و 
درعین حال پیش برنده یک هویت اصیل منبعث از 
فرهنگ اسامی هستیم که قادر است آینده بشریت 
را در درخشان ترین حالت رهبری کند و هم می تواند 
بالندگی و نشــاط معنــوی را به کالبد همکاری های 
همه جانبه میان ما تزریق نماید، طی سالیان گذشته 
دستاوردها و پیشرفت های خوبی در سازمان »اکو« 
به دست آمده است اما کماکان فاصله معناداری مابین 
موفقیت های حاصله با ظرفیت ها و توانمندَی های 

واقعــی ســازمان وجــود دارد. بــرای نمونــه باوجود 
پتانســیل های تجاری بــاال تجــارت درون منطقه ای 
کماکان کمتر از ۱۰ درصد است. رئیس جمهور تصریح 
کرد: جمهوری اسامی ایران به عنوان یک کشور مهم 
بــه دنبال ارتقای ســطح همکاری هــا در اکو و ترفیع 
رتبه و منزلت این ســازمان در مناسبات منطقه ای و 
بین المللی اســت. ما معتقدیم کــه ابزارهای مؤثری 
برای جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک 
مســاعی اعضــا می تواند عاوه بر پیشــرفت مادی 

کشورها، سعادت نسل های آینده را تضمین کند.
مشکالت منطقه باید توسط کشورهای منطقه 

حل وفصل شود
ســید ابراهیــم رئیســی همچنیــن در دیــدار و 
گفت وگــو بــا ســران کشــورهای شــرکت کننده در 
اجــاس همکاری هــای اقتصــادی اکــو، در دیــدار 
رجب طیب اردوغان با اشاره به اینکه ظرفیت های 
توسعه روابط و تبادالت تجاری و اقتصادی تهران 
آنکارا فراتر از ســطح کنونی اســت، اظهار داشت: 
ایــران و ترکیــه می توانند با ارتقای ســطح تجارت 
و مبادالت کنونی، روابط اقتصادی و سیاســی دو 
کشــور را به ســطح راهبردی نزدیک کنند. رئیســی 
با اشــاره به زمینه های گســترده و متنوع همکاری 
ایــران و ترکیــه در بخش هــای مختلــف ازجملــه 
انــرژی، موضوعــات بانکــی و پولــی و تبــادالت 
تجاری و بازرگانی گفت: باید مسیر توسعه روابط 
اقتصادی را تســهیل کنیم و در این زمینه می توان 
تعرفه های ترجیحی را بازنگری کرد. رئیس جمهور 
در ادامه همکاری و ارتباط نزدیک ایران، جمهوری 
آذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت دانست و گفت: 
ســه کشــور از اشــتراکات فراوان فرهنگی، دینی و 
اعتقــادی برخــوردار هســتیم و ضمــن اینکه نباید 
اجازه داد اخالی در این روابط ایجاد شود بلکه 
با نزدیکی هر چه بیشتر روابط، دشمنان مشترک 
خود را ناامید کنیم. رئیس جمهور در ادامه با ابراز 

نگرانی از حضور داعش در افغانستان و افزایش 
ناامنــی در ایــن کشــور اظهــار داشــت: گروه هــای 
تروریستی نه تنها باعث ناامنی در افغانستان بوده 
بلکه امنیت منطقه را تهدید می کند لذا نباید اجازه 
دهیم گروه های تروریستی همانند داعش و پ ک 
ک امنیت کشــورهای منطقه را به خطر بیندازند. 
رئیس جمهــور گفــت: جمهــوری اســامی ایــران از 
تشــکیل حکومت فراگیر در افغانســتان حمایت 
می کند و بر این باور هستیم که باید همه گروه ها، 
اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان در آینده 
افغانستان نقش و مشارکت داشته باشند.رئیسی 
با اشاره به برقراری ثبات و امنیت در سوریه گفت: 
باید از ظرفیت های خود برای ایجاد آرامش، صلح 
و امنیت در ســوریه استفاده کنیم. رئیسی تصریح 
کــرد: مشــکات منطقــه بایــد توســط کشــورهای 
منطقــه حل وفصــل شــود و حضــور و دخالــت 
بیگانگان نه تنها کمکی به حل مشکات نمی کند 

بلکه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد.
روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان ادامه 

می یابد
رئیس جمهــور همچنیــن در دیــدار بــا امامعلی 
رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با تأکید بر روابط 
رو بــه گســترش ایــران و تاجیکســتان گفــت: روابط 
بسیار خوب دو کشور در زمینه های تجاری، فرهنگی 
و اقتصــادی بــا قــوت ادامــه خواهــد یافت.ســید 
ابراهیم رئیســی در این دیدار ضمن ابراز خرســندی 
از تجدیددیــدار بــا رئیس جمهور تاجیکســتان پس 
از اجاس شــانگهای گفت: اولین ســفر خارجی من 
به عنوان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان بود و این 
سفر منشأ تحول در روابط دو کشور شد.رئیس جمهور 
با اشاره به دیدار با همتای تاجیکستانی خود در شهر 
دوشنبه و در حاشیه اجاس شانگهای گفت: آن دیدار 
بسیار ارزشمند و تأثیرگذار بود و موجب شد تفاوت 
معناداری در سطح روابط ایجاد شود و این افزایش 

سطح روابط دو کشور به نفع منطقه خواهد بود. 
رئیسی افزود: روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان 
در زمینه های تجــاری، فرهنگی و اقتصادی با قوت 

ادامه خواهد یافت.
اراده ایران توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با 

پاکستان است
سید ابراهیم رئیسی در جریان دیدارها با روسای 
جمهور در دیدار عارف علوی رئیس جمهور پاکستان 
با اشاره به اشتراکات و ظرفیت های گسترده توسعه 
همکاری هــای تهــران - اســام آباد، اظهــار داشــت: 
دو کشور نه تنها از رابطه همسایگی بلکه از ارتباط 
عمیق قلبی، تاریخی و فرهنگی برخوردار هستند و 
اســتفاده از این ظرفیت ها در مسیر توسعه روابط، 
به نفع دو ملت و پیشرفت و آبادانی منطقه است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه اراده جمهوری اســامی 
ایران توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با پاکستان 
است، گفت: روابط و مناسبات دو کشور را با توجه 
به ظرفیت های گسترده موجود، ناکافی می دانیم و 
مصمم هستیم همه ظرفیت ها را در راستای منافع دو 
ملت و ملت های منطقه فعال کنیم. رئیسی با اشاره 
به زمینه ها و ظرفیت های همکاری تهران اسام آباد 
در توسعه بازارچه های مرزی، ترانزیت، حمل ونقل، 
انرژی و گردشگری گفت: جمهوری اسامی ایران هیچ 
محدودیتی برای توســعه روابط با پاکســتان ندارد. 
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم حمایت از ملت های 
مظلوم به ویژه مردم افغانســتان تأکید کرد و گفت: 
بیست سال حضور بیگانگان در افغانستان نه تنها 
مشــکات افغانســتان را برطرف نکرده است بلکه 
نتیجــه ای جز ظلم، کشــتار غارت و ناامنی نداشــته 
اســت. رئیســی خاطرنشــان کرد: جمهوری اسامی 
ایران از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که همه 
مردم، اقوام و گروه های سیاسی افغان را نمایندگی 
کند، حمایت می کند و در این زمینه آماده همکاری 

با پاکستان هستیم.

رئیس جمهور در اجالس اکو تأکید کرد

آسیا در اولویت همکاری اقتصادی ایران

آگهی فقدان سند مالکیت
2828-9- نظر به اینکه خانم مریم شجیعی کاریزکی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۹۸۷ مجزی شده از 1297 فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع 
در بخش یک اربعه تربت حیدریه که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با 
بررسی سامانه مدیریت کشوری امالک سند مالکیت فوق ذیل دفتر ۳۶۷ صفحه ۱۵۷ به نام خانم 
مریم شجیعی کاریزکی صادر و تسلیم شده است و سپس ششدانگ پالک فوق برابر اسناد رهنی 
شماره ۱۶۸۸۷ مورخه 1396/01/09 و شماره 21707 مورخه 1398/08/02 و شماره ۲۱۵۷۶ 
مورخه 1398/07/08 و شماره ۲۶۴۳۶ مورخه 1400/06/30 دفترخانه شماره ۸ تریت حیدریه در 
رهن بانک کشاورزی تربت حیدریه قرار گرفته است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ی انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار: 1400/09/08 سیدامین موسوی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

297/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2813-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۰۲۰۶- 1400/08/26 هیات دوم خانم زهره قاسمی دمنه به شناسنامه شماره 
۷۰ کدملی ۱۱۵۹۸۴۷۱۹۳ صادره فریدن فرزند سید خلیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
66/99 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۱ فرعی از ۶۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام آبادی از سند شماره ۳۶۰۸۶ مورخ 1350/1/18 

دفترخانه شماره ۶۵ اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 1231061/ م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

2802-9- برابر رای شماره ۲۳۷۵ مورخ 1400/8/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای محمد باباشاهی به شناسنامه شماره ۷۶۵ کدملی 
۱۲۸۳۳۹۵۴۳۶ صادره فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 372/35 مترمربع پالک شماره 
۱۲۹۶ فرعی از ۴۴۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان، به موجب 
سند انتقال شماره ۵۴۷۸۲ مورخ 1360/3/21 دفتر ۹۲ اصفهان تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ 
قطعه زمین )به شرح مندرج در صورتجلسه تحدیدی بصورت یک باب مغازه کوچک و یكباب عمارت 
و کارگاه تعمیر اتومبیل در آمده است( پالک 4483/300 مجزی شده از 4483/151 بخش ۵ ثبت 
اصفهان به آقای محمد باباشاهی فرزند رضا انتقال قطعی گردیده، و شش دانگ پالک 4483/151 نیز 
به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی اداره راه و شهرسازی سابقه ثبت و سند مالکیت داشته 
که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۱۴۰۱۲۶۰ مورخ 99/7/2 صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان سند مالکیت دولت نسبت به سهم خواهان ابطال گردیده است و به موجب دادنامه 
شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۶۸۲۰۲۲۳۹ مورخ 99/11/7 شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته 
است، )و ششدانگ پالک 4483/151 به پالک های متعددی تفکیک گردیده که پالک 4483/300 
یکی از پالک های تفکیکی بوده که آن نیز تفکیک و پالک های 4483/1296 و 4483/1297 از آن 
مجزی شده است( و ملک مورد تقاضا در محدوده پالک 4483/1296 مجزی شده از 4483/300 واقع 
می باشد. 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 تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/23 اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه جنوب اصفهان 1231099/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2817-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۰۰۶۱- 1400/08/22 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز 
به مساحت 244/14 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۰۹ فرعی از ۲۶ اصلی واقع در اصفهان بخش 

۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۱۰۲ دفتر ۷۷۱ امالک
ردیف ۲-رای شماره ۱۰۰۵۷- 1400/08/22 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز 
به مساحت 2284/57 مترمربع قسمتی از پالک شماره 2534 فرعی از ۲۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۵۳۸ دفتر 695 امالک
ردیف ۳- رای شماره ۱۰۰۵۵- 1400/08/22 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب ساختمان ایستگاه کاتودی اداره 
گاز به مساحت 20/46 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۵۸۷ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۸ دفتر ۷۹۱ امالک 
اصالحی:

ردیف 4- رای اصالحی شماره 10196- 1400/08/26 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره 
ثبت ۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب قسمتی از ساختمان اداری 
اداره گاز به مساحت 234/47 متر مربع قسمتی از پالک شماره 314 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۹۲ دفتر 281  امالک را تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 11/14 متر خط فرضی است به پالک 770/24 شرقا: 
بطول در دو قسمت که دوم پخی شکل است بطول های 19/22 متر و 3/30 متر درب و دیواریست به 

گذر جنوبا: بطول 8/89 متر درب و دیواریست به گذر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231012/ م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2821-9- برابر رای شماره 2366 مورخ 1400/8/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم فرشته رحمانی دهنوی به شناسنامه شماره 70 
کدملی 5419445522 صادره فرزند مصطفی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/45 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی)مالک 
رسمی( خریداری گردیده است. 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 تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/23 مهدی شبان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 1231013/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2819-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۹۹۷۵- 1400/08/20 هیات اول آقای تقی مزروعی سبدانی به شناسنامه شماره 

۱۹۶ کدملی ۱۲۸۶۴۱۳۳۱۱ صادره اصفهان فرزند صفر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۰ 
مترمربع قسمتی از پالک  شماره ۳۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت عزیزاله حقیقی یزدی از سند شماره ۳۷۳۴۸ مورخ 1335/7/8 دفترخانه شماره ۱۰ اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231027/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2775-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
اصالحی

ردیف ۱- رای شماره ۷۱۵۸-1400/06/14 هیات اول شماره پالک مورد تقاضا ۳۲۲ فرعی از ۲۵ 
اصلی صحیح می باشد که در رای شماره ۰۰۲۷- 1399/01/16 هیات اول به نام خانم بهجت پور 

عجم اشتباه پالک اصلی ۲۲ امده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1230863/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2809-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۸۹۷۷- 1400/07/57 هیات اول آقای علی سلطانی افارانی به شناسنامه شماره 
۱۲۲۵ کدملی ۱۲۸۴۶۲۴۹۷۸ صادره اصفهان فرزند اسداله در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 166/91 مترمربع قسمتی از پالک شماره 242.235 فرعی از ۲۷ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی صادقی برزانی و عباس ماهرانی 

از مورد ثبت سامانه امالک و صفحه ۱۸ دفتر ۱۹۰ امالک و صفحه ۳۵۶ دفتر ۳۰۳ 
ردیف ۲-رای شماره ۸۷۰۵- 1400/07/21 هیات اول خانم فاطمه سلطان سلطانی آفارانی به شناسنامه 
شماره ۹۶۰ کدملی ۱۲۸۵۷۵۳۷۴۷ صادره اصفهان فرزند حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 166/91 مترمربع قسمتی از پالک شماره  242.235 فرعی از ۲۷ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی صادقی برزانی و عباس 

ماهرانی از مورد ثبت سامانه امالک و صفحه ۱۸ دفتر ۱۹۰ امالک و صفحه ۳۵۶ دفتر ۳۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231122/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2773-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۰۱۸۳-1400/08/26 هیات اول خانم زهرا پناهی گورتان به شناسنامه شماره 
۳۱ کدملی ۱۲۹۰۷۵۳۵۷۱ صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 304/41 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان گورتانی و زهره و 
مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی از مورد ثبت صفحات 
۳۵ و ۳۸ و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفتر های ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه ۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک

ردیف ۲- رای شماره ۱۰۱۸۴ -1400/08/26 هیات اول خانم زهره پناهی گورتانی به شناسنامه شماره 
۲۱۳۱ کدملی ۱۲۸۹۰۰۴۰۳۱ صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 304/41 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۵ اصلی واقع 

در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان گورتانی و زهره و 
مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی از مورد ثبت صفحات 
۳۵ و ۳۸ و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفتر های ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه ۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک

ردیف ۳- رای شماره ۱۰۱۸۶-1400/08/26 هیات اول خانم عصمت مهرعلیان گورتانی به شناسنامه 
شماره ۵۳ کدملی ۱۲۸۹۹۰1۶۲۷ صادره اصفهان فرزند غالمحسین در یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 304/41 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از 
۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان 
گورتانی و زهره و مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی 
از مورد ثبت صفحات ۳۵ و 38 و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفترهای ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه 

۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک
ردیف ۴ رای شماره ۱۰۱۸۵-1400/08/26 هیات اول خانم مریم پناهی گورتان به شناسنامه شماره 
۱۲۵۷ کدملی ۱۲۸۳۴۲۷۸۲۶ صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 304/41 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان گورتانی و زهره و 
مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی از مورد ثبت صفحات 
۳۵ و ۳۸ و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفترهای ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه ۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 
ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1230897/ م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2811-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۹۹۹۵- 1400/08/20 هیات اول آقای محمد حسین شهری به شناسنامه شماره 
۴۰۵۶ کدملی ۱۲۸۳۰۰۰۶۳۶ صادره فرزند قاسمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/95 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۷۲۱ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت عبداله برندگی از مورد ثبت صفحه ۵۷۷ دفتر ۱۰۲ امالک
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231081/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2815-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
به شناسنامه شماره  ثریائی  آقای منصور  اول  رای شماره ۹۹۷۳- 1400/08/20 هیات  ردیف ۱- 
۱۱۳۰۲۳۳۶۴۲ کدملی ۱۱۳۰۲۳۳۶۴۲ صادره خمینی شهر فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 598/04 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۴۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین عمادی از سند شماره ۴۷۸۷۵ مورخ 1349/9/29 

دفترخانه شماره ۲۹ اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 1231063/ م الف

آگهی مفقودی
غدیر  مهر  احیاگران  خیریه  موسسه  فعالیت   مجوز 
به  تاریخ: 98/5/27  و  الف   – پ  شماره: 1446/ک ص  با 
نام: سید روح اله اعتصامی فرزند: سید محمد به شماره ملی: 
1287302173 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  
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ثبت رکورد در خط
 اصالح 4 ناحیه نورد سرد 

فوالد مبارکه
تاشــگران خــط اصاح شــماره 4 ناحیه نورد ســرد 
شــرکت فــوالد مبارکه توانســتند با ثبت رکــورد تولید 20 
هزار و 650 تن کاف سرد اصاح شده در آبان ماه 1400، 
برای نخســتین بار از ابتدای راه اندازی و ســومین بار در 
ســال جــاری، رکورد تولید در ایــن خط را جابه جا کنند. 
به گزارش رویداد امروز، محسن زارع، مدیر محصوالت 
سرد و پوشش دار ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
اظهــار کــرد: خطوط نهایی ناحیه نورد ســرد ایســتگاه 
پایانی تولید محصوالت سرد در این ناحیه و در خطوط 
تولید فوالد مبارکه است و به نوعی ویترین محصوالت 
ایــن شــرکت محســوب می شــود. وی در ادامــه افــزود: 
ارتقــای کمــی و کیفی محصــوالت فوالد مبارکــه عاوه 
بــر نظــارت و کنتــرل دائمــی محصــول و انطبــاق آن با 
الزامات مشتری در این خطوط از اهمیت قابل توجهی 
برخوردار است که با تاش کارکنان در ناحیه نورد سرد 
این شرکت، خط اصاح شماره 4 توانست تبلور بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید باشد و 
به سقف جدیدی در تولید محصول سرد فوالد مبارکه 
دست یابد که این مهم گواه الطاف الهی و عزم و اراده 
جمعی کارکنان بوده و نشان دهنده توانایی های بالقوه 
و بالفعل این خطوط در کسب موفقیت های آتی است. 
رامین خاکساری رئیس خطوط نهایی ناحیه نورد سرد 
شــرکت فــوالد مبارکه نیــز در این خصوص اظهــار کرد: 
خطوط نهایی ناحیه نورد سرد شامل 4 خط اصاح، 2 
خط برش و یک خط برش نواری است که از این میان، 
تاشــگران خط اصاح 4 توانســتند رکوردهای 20 هزار 
تــن در فروردین مــاه، 20 هزار و 350 تن در شــهریورماه 
و 20 هــزار و 650 تــن در آبان مــاه را به صــورت پیاپی در 
ســال جــاری ثبت کنند. وی با بیان این که ایــن رکورد در 
لبیــک به منویات مقام معظم رهبری در ســال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« صورت گرفته است، افزود: 
این رکورد در حالی محقق شد که محدودیت های ناشی 
از تحریم ها مانع بزرگی برای صنعت فوالد و به خصوص 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود. 
رئیــس خطــوط نهایی ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: این موفقیت قابل توجه که در 
یکــی از ماه هــای 30 روزه ســال کســب گردیــده مرهون 
تاش هــای تمامــی کارکنــان و زحمت کشــان خطــوط 
نهایــی و واحدهــای پشــتیبانی به ویــژه حمایت هــای 
بی دریغ مدیریت ناحیه نورد ســرد اســت. محمودرضا 
قرمزی، رئیس گروه فنی تولید ناحیه نورد ســرد شرکت 
فــوالد مبارکــه نیز این خصوص در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد تصریح کرد: خطوط نهایی و به خصوص خطوط 
اصاح در ناحیه نورد سرد، در تولید محصول از اهمیتی 
اســتراتژیکی برخوردار اســت و با توجه به طیف وسیع 
محصــول از حیــث ابعــاد و گریــد کیفی، کنتــرل فرایند 
محصول در این خطوط همیشه مؤید انطباق کمی و 
کیفی محصول سرد شرکت فوالد مبارکه با خواسته های 
مشــتریان خواهد بــود. وی اضافه کرد: از ابتــدای ورود 
کاف گرم به ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکه تا 
پایان تولید محصول سرد که درواقع منتهی به خطوط 
اصاح شماره 1 تا 4 خواهد بود، محصول تولیدشده با 
تمام مشخصات منطبق با داده های فنی تولید، تحت 

پایش و کنترل دائمی قرار می گیرد.

احمد سعیدبخش مدیرعامل 
هلدینگ آتیه فوالد نقش 

جهان شد
مراســم تکریــم و معارفــه مدیرعامل هلدینگ آتیه 
فــوالد نقش جهان بــا حضور آقایــان غامرضا طاهری 
معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت ها و شبانی مدیر 
امور مجامع و ارزیابی فوالد مبارکه، اعضای هیئت مدیره 
هلدینــگ آتیــه و مدیران عامل شــرکتهای زیرمجموعه 
هلدینــگ آتیــه فوالد در محل ســالن اجتماعات ســتاد 
هلدینــگ برگــزار شــد. بــه گــزارش روابط عمومــی آتیه 
فوالدنقش جهان، در این مراســم طی حکمی از سوی 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، احمد سعیدبخش به 
عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 
معرفــی و با اهــدای لوح تقدیــر از زحمات مدیرعامل 

پیشین حسین کفعمی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 FATF استفاده از ظرفیت
برای تحقق اهداف »اکو«

معاون ســابق دبیرکل اکو عضویت در سازمان های 
تبادلگِر تسهیات بانکی مثل FATF را قدمی در راستای 
تحقــق اهــداف تجــاری و اقتصادی ســازمان اکــو عنوان 
کرد. به گزارش ایسنا، علی اکبر فرازی با اشاره به برگزاری 
حضوری اجاس اکو در ترکمنستان به عنوان نخستین دوِر 
این اجاس در دوران کرونا، گفت: دستاورد این اجاس 
هم می تواند مثبت باشد؛ البته اگر کارشناسان ارشد و وزرا 
به خوبی روی مسائل کار کرده و نتایج مثبتی در پی داشته 
باشد وی ابراز امیدواری کرد: اکو در بیانیه نهایی امساِل 
خوب ضمن پرداختن به موارد آسیب زای گذشته، راهکاری 
برای آینده پیش رو قرار دهد. فرازی معتقد است حجم 
تجارت خارجی از ســوی کشــورهای عضو اکو، در شــأن 
سازمانی بدین گستردگی نیست؛ چراکه امکانات بالقوه 
بســیاری می تواند به صــورت اجرایی مورد بهره بــرداری 
قرار گیرد. همچنین حذف تعرفه های ترجیحی که کلید 
آن در اجاسیه های قبلِی اکو زده شد، باید در دستور کار 
قــرار گرفته و ضمن به روز رســانی، تعرفه هــا را در مدت 
مشــخصی به صفر برســانند. وی در تکمیل این بحث 
گفت: اجاس ســران بیشــتر به کلیــات می پــردازد و این 
مسئله طبیعی است اما امید می رود کشورها مسئله حذف 
تعرفه های ترجیحی میان خود را جدی تلقی کنند تا این 

مهم در نشست سران نیز مورد نظر قرار گیرد. 

برخورد با مشاوران امالک قالبی!

برخورد با گرانفروشی بلیت هواپیما

نشست مشترک وزیر اقتصاد
 با اساتید اقتصادی

رییــس اتحادیــه مشــاوران 
امــاک گفت: بــه تازگی برخی 
دفاتــر امــاک به قصــد فروش 
و اجــاره، فایل هــای خــود را در 
اختیار افراد غیر قرار می دهند که 
ضمن به خطر انداختن امنیت 
صاحب خانــه، تخلــف صنفی 

محسوب می شود و به جد با این موارد برخورد 
می کنیم. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: اخیرا دیده شده که برخی دفاتر 
امــاک از افــراد غیر دعوت می کنند تا فایلهای 
موجــود را بــه فروش برســانند و اعام می کنند 
اگر کســی واحد مورد نظر را به فروش برســاند 
۶۰ تا ۷۰ درصد پورسانت به او تعلق می گیرد. 
ایــن کار تخلف اســت کــه ما طبق مــاده ۲۸ و 
بــا کمک نیــروی انتظامی بــه جد با ایــن دفاتر 
برخورد می کنیم. کما اینکه بر اساس گزارشهایی 
دریافتــی در روزهــای اخیــر نســبت بــه پلمــب 
ایــن اماکــن اقــدام کردیــم. وی افــزود: افــرادی 
یــک مــکان را تحت عنوان دفتــر اماک تجهیز 
می کننــد و بــه کســانی کــه حرفه شــان ارتباطی 
بــا مشــاور امــاک نــدارد می گویند ایــن فایل را 
بــرای ما بفروش و پورســانت دریافت کن. این 
باعث اختال در کار مشــاوران اماک می شود. 
صاحبان واحدهای صنفی باید از اتحادیه مجوز 
دریافت کنند و کسانی که در دفاتر مشغول کار 

هســتند بایــد آمــوزش ببیننــد. 
هرکســی نمی تواند نســبت به 
عقد قرارداد اقدام کند. رییس 
اتحادیه مشاوران اماک تاکید 
کــرد: طبیعتا بــرای فعالیت در 
دفاتــر امــاک باید آموزشــها و 
مجوزهــای الزم اخــذ شــود و 
جــدا با افــرادی که بــه نیت ســودجویی، افراد 
فاقــد تخصــص را بــه خدمت می گیرنــد در هر 
قــد و قــواره ای باشــند برخورد می کنیــم. اجازه 
نمی دهیــم امنیــت خانــه مــردم و همچنیــن 
امنیت شــغلی مشــاوران اماک دارای مجوز به 
خطــر بیفتد. خســروی با بیان اینکــه به کارگیری 
افــراد غیــر در دفاتــر اماک، ضریب اطمینــان را 
کاهــش می دهد خاطرنشــان کــرد: در دهــه ۷۰ 
شــهرداری تهــران دفاتری را دایر کرد و لیســتی از 
خانه هایی که برای فروش یا اجاره وجود داشت 
در اختیــار متقاضیان قرار می داد. عــده ای از این 
موقعیــت سوءاســتفاده کردنــد، به خانــه مردم 
رفتند و ســرقتهایی صورت گرفت که به تدریج 
آن مســاله جمع شــد. وی تصریح کــرد: در حال 
حاضر مراجعات مشتری ها به خانه ها در دفاتر 
اماک ثبت می شود. مشاوران فرمی را به مشتری 
می دهند که مراجعات خود به خانه ها را در آن 
ثبت و امضا می کنند. این مساله برای امنیت کار 

بسیار اهمیت دارد.

در شــرایطی کــه برخــی از 
ایرالین ها بلیت پروازهای خود 
را در بعضی از مسیرها باالتر از 
نرخ مصوب می فروشند، رییس 
کشــوری  ســازمان هواپیمایــی 
اعــام کــرد: از ابتــدای آذر مــاه 
قیمت بلیــت هواپیمــا کاهش 

پیدا کرده و اگر بلیتی به صورت موردی باالتر از 
حداکثر نرخ مصوب اعام شــده، فروخته شود، 
قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد. به گزارش 
ایسنا، بر اساس نرخنامه  جدید پروازهای داخلی، 
قیمــت بلیت هواپیما با کاهش ۱۰ تــا حدود ۳۰ 
درصــدی مواجــه شــد و قــرار بــود ایرالین هــا از 
ابتدای آذر ماه مطابق با این نرخنامه نسبت به 
بلیت فروشی اقدام کنند؛ اما طی روزهای گذشته 
برخــی از ایرالین هــا همچنــان بلیــت بعضــی از 
پروازهای خود را باالتر از قیمت مصوب فروختند 
و این مسئله سبب اعتراض مردم در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی شــد. رســتم قاســمی 
وزیر راه و شهرســازی- نیز ضمن تاکید بر الزام 
ایرالین هــا بــا تعدیــل ۱۵ درصدی قیمت بلیت 
هواپیما، اعام کرد: با لغو محدودیت کرونایی 
در پروازهای داخلی؛ تمامی ایرالین ها باید ضمن 
تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما، تمام 
خدمات گذشــته را به حالت عــادی بازگردانند. 
وی تصریح کرد: در این خصوص با شرکت هایی 
که اقدام به فروش بلیط با قیمت باالتر از نرخ 
مصوب کنند، برخورد جدی خواهد شد. محمد 
محمــدی بخــش رییــس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری- اظهــار کــرد: شــرکت های هواپیمایی 
مختلف می توانند بر اساس نرخنامه اعام شده 
در پروازهــای داخلی قیمت بلیت هواپیما را به 
صورت شناور و بسته به وضعیت عرضه و تقاضا 
تنظیم کنند و کاس نرخی نیز بر همین اســاس 
تعریف شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره 

اینکــه آیا نرخ بلیت هواپیما در 
مسیرهای مختلف می تواند تنها 
در سقف نرخی فروخته شود یا 
اینکه باید شناور باشــد، افزود: 
اینگونه نیست که شرکت های 
هواپیمایی بلیت پروازهای خود 
را تنها در سقف نرخی مشخص 
شده عرضه کنند و بر اساس ارزیابی های صورت 
گرفته نرخ ها شناور است. البته اگر چنانچه مانند 
روزهای گذشته شرکتی قیمت بلیت پرواز خود را 
پایین تر از حداقل نرخ تعیین شده عرضه کند نیز 
به او تذکر می دهیم چرا که باید منفعت مردم 
و منفعــت ســازمانی هــر دو با هم دیده شــود. 
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامــه داد: 
اگر مردم شاهد گرانفروشی بلیت هواپیما در هر 
یک از مسیرهای پروازی داخلی بودند می توانند 
از طرق مختلف این مسئله را به اطاع سازمان 
هواپیمایی کشوری برسانند که از طریق بخش 
حقوق مسافر در سایت این سازمان و از طریق 
ســایت انجمــن شــرکت های هواپیمایــی قابل 
انجام اســت. مسلما با این تخلفات به صورت 
جــدی برخــورد خواهیــم کرد. محمــدی بخش 
گفت: بازرسان ســازمان هواپیمایی کشوری در 
همــه فرودگاه های کشــور حضــور دارند و رصد 
کاملــی نیــز بــه صــورت آنایــن بــر رونــد بلیت 
فروشــی صــورت می گیــرد و به محــض اینکه با 
تخلفــی از جملــه گرانفروشــی بلیــت هواپیمــا 
مواجــه شــویم با آن برخــورد خواهیم کــرد. وی 
تاکید کرد: البته از مردم می خواهیم که به هیچ 
وجــه بلیت هواپیمــا را از ســایت های غیرمعتبر 
خریداری نکنند چرا که این سایت ها مجوزهای 
الزم را ندارند و ممکن است هر تخلفی مرتکب 
شــوند بنابراین مســافران باید حتما نســبت به 
انتخاب سایت ها و آژانس های مسافرتی معتبر 

دقت داشته باشند. 

نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار شد. به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطاع رســانی دولــت، ســید احســان خانــدوزی، 
هــدف از برگزاری این نشســت را، فراهــم آوردن 
فرصتــی بــرای شــنیدن نظــرات و پیشــنهاداِت 
سیاستی اساتید اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف 
عنــوان کــرد و گفت: با توجه به اشــراف اســاتید 
حاضر در این نشســت به مســائل روز، فکر می 
کنم دیگر نیازی به مرور وضعیت شاخص های 
اقتصــادی کشــور و یــا حتــی پرداختــن بــه قیود 
سیاستگذار برای گرفتن تصمیمات »بهینه« وجود 
نداشته باشد. وی از اقتصاد دانان حاضر در این 
نشســت که حائز جایگاه باالی علمی و تجربه 
طوالنی در سیاســتگذاری هستند، خواستار ارائه 
نکاتی شد که می تواند در کوتاه و میان مدت، 
منجــر به ارتقای کیفیت سیاســت هــای پولی و 
بودجــه ای کشــور شــود. وزیر اقتصاد از اســاتید 
حاضر در نشست خواست در مورد مسئله کنترل 
تــورم، بــا جزئیــات بیشــتر از آنچه معمــواًل در 
فضای عمومی طرح می شود، به بیان نظرات 
و پیشنهادات خود بپردازند. خاندوزی تصریح 
کــرد: کار و تاشــی کــه همــکاران مــا در مدت 
اخیــر، در معاونــت سیاســتگذاری اقتصــادی 
وزارت اقتصــاد انجام داده اند، با فرض اینکه 
برنامه پنج ساله هفتم را از سال ۱۴۰۲ اجرایی 
خواهیــم کــرد، متمرکز بــر همیــن دوره »میان 

مدت« بوده اســت تا بتوانیم در این فرصت، 
مجموعه سیاســت های کان اقتصادی، حول 
چند محور مشــخص را جمــع بندی و طراحی 
کنیم تا از پراکندگی و عدم انســجام جلوگیری 
شود. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان 
خود، با استقبال از پیشنهاد برخی اساتید برای 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه مدیــران و 
کارکنــان دولــت و انجــام پژوهــش های علمی 
اقتصــاد  کان  و  خــرد  مســایل  در خصــوص 
کشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه 
تاریخــی بعــد از انقــاب، گرفتــار مشــکات 
مشــابه و بعضــا کامــا متفــاوت از یکدیگر در 
عرصــه اقتصــاد بــوده ایم که نشــان می دهد، 
در مجموع، آموزندگی پیوسته ای نداشته ایم، 
به نحوی که برخی سیاستگذاران، در یک بی 
نظــری تئوریــک گیــر افتــاده و به شــکل کاما 
روزمره تصمیم گرفته اند. وی با یادآوری اینکه 
برخــاف گذشــته، مجموعــه وزارت اقتصــاد، 
سازمان برنامه و بانک مرکزی در مورد مسائل 
مهمــی چون سرنوشــت ارز ترجیحی و حذف 
رانت های موجود، کامًا متفق القول هستند، 
اظهــار داشــت: مســیری در وزارت اقتصــاد در 
حــال طی شــدن اســت که با طراحــی و ایجاد 
ســاز و کاری، به شــکل غیرتورمی، اعتبار برای 
خریــد کاال هــای اساســی در اختیار مــردم قرار 
داده شــود تــا بتوانیــم از معضــل ارز ترجیحی و 

رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم. 

مصطفی قلی خسروی

رستم قاسمی

ســعید عابــدی، مدیر خریــد و حمل مــواد اولیه 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: وجود برخی دالالن 
می توانــد تســهیلگر باشــد، اما گــروه دیگــری از آن ها 
عامل افزایش قیمت یا مشکات دیگر در حوزه تأمین 
می شوند. به همین دلیل فوالد مبارکه به منظور حذف 
دالالنــی کــه باعــث ایجاد مشــکات می شــوند، در 
تاش است تا مستقیما برای خرید مواد اولیه با خود 
تولیدکنندگان در ارتباط باشــد و استعام های الزم را 
نیز مستقیما از این بخش دریافت کند. به عاوه اگر 
قرار است کسی نمایندگی آن شرکت ها را داشته باشد، 

فروشنده اصلی باید آن نمایندگی را معرفی کند.
بــه گــزارش رویــداد امــروز، وی دربــاره مســئولیت 
قیمت گذاری مواد اولیه نیز گفت: قیمت گذاری مواد 
اولیــه تــا ســال 98 بــر عهــده وزارت صمــت بــود، اما 
پس ازآن هیچ دستورالعملی در این حوزه صادر نشد. 
این در حالی است که دیوان عدالت اداری در سال 99 
قیمت گذاری دستوری، سهمیه بندی و همچنین برنامه 
وزارت صمــت برای جلوگیــری از صــادرات مواد اولیه 
را غیرقانونی دانست. مدیر خرید و حمل مواد اولیه 
شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تقریبا از خردادماه 
سال جاری تا شهریورماه، با افزایش شدید قیمت های 
جهانــی مــواد اولیــه مواجــه شــدیم. به همیــن دلیل 
شرکت های تولیدکننده این مواد نیز خواهان صادرات 
محصــوالت خــود یــا فــروش آن بــه فــوالد مبارکــه با 
قیمت های صادراتی بودند. عابدی افزود: خوشبختانه 
در دو ماه اخیر، قیمت های جهانی به شدت کاهش 
داشــته و قیمت هایی کــه هم  اکنــون در داخل به ما 
پیشنهاد داده می شود نسبت به قیمت های جهانی، 
وضعیت بهتــری برای تولیدکننــدگان به دنبــال دارد. 
اگرچه فروش به قیمت جهانی با توجه به قیمت دالر 
بیشــتر از قیمت های داخلی می شود، اما باید توجه 
داشت که این هزینه بابت تحویل کاال در مقصد است 
کــه بــا در نظر گرفتن هزینه های حمل ونقل و ســربار 

صادرات، فقط زحمت صادرکنندگان را بیشتر می کند.
 دو دلیل اصلی کمبود سنگ آهن در کشور

وی دربــاره علــت نبــود یــا کمبــود ســنگ آهن در 
کشور نیز گفت: این مسئله دو دلیل دارد. اول اینکه 
معدنی کارها به زنجیره های پایین دســت خــود وارد 
شدند و عما مصرف کننده سنگ آهن شدند. دلیل دوم 
هم که به نوعی ادامه دلیل اول است، درواقع به خارج 
شدن آن ها از حوزه وظیفه اصلی شان یعنی اکتشافات 
و افزایش ظرفیت های تولید مربوط می شود. به همین 
دلیل در کشور کمبود ایجاد شد. مدیر خرید و حمل 
مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه در پاسخ به این سؤال 
که آیا سنگ آهن همچنان به صورت خام صادر می شود 
یــا خیــر، گفــت: در دو ماه اخیــر، به دلیل نبود صرفه 
اقتصادی، صادرات این محصول هم صفر و فروش آن 
در داخل مقرون به صرفه تر بوده اســت، اما صادرات 
سنگ آهن در ماه های قبل از آن  هم اگرچه به نسبت 
مصرف کشور چندان زیاد نبود، اما بازهم کمبود ایجاد 

می کرد و باعث ایجاد تاطم در بازار می شد.
  افزایش ظرفیت تأمین مواد اولیه در فوالد 

مبارکه
عابدی افزود: خوشبختانه هیچ وقت تولید فوالد 

مبارکه به خاطر نبود مواد اولیه کاهش پیدا نکرده به 
همین دلیل الزم است از حمایت مدیرعامل، معاون 
خرید و همه همکاران تشکر کنم. البته به دلیل عدم 
همکاری تأمین کنندگان بخشی از ذخایر ما کم شده، 
اما همچنان با همان ذخایر، قدرت ادامه کار را داریم. 
در 5 ماه اخیر نسبت به 4 ماه ابتدایی سال ظرفیت 
تأمین ما به شدت افزایش یافته و بازار هم به واسطه 
قیمت های پایین صادراتی پایداری بیشتری پیدا کرده 
است. وی درباره ذخایر مواد اولیه گفت: اگر به قول 
آقای طیب نیا از امروز درب کارخانه فوالد مبارکه بسته 
شود، فوالد مبارکه ازنظر مواد معدنی تقریبا تا 3 ماه 
تــوان ادامــه کار دارد. مدیر خریــد و حمل مواد اولیه 
شرکت فوالد مبارکه درباره استفاده از قراضه به جای 
سنگ آهن اظهار کرد: این مسئله اقتصادی نیست. ما 
یک کشور درحال توسعه هستیم و بنابراین میزان تولید 
قراضه ما بسیار کمتر از نیازمان است. برای مثال، فوالد 
مبارکه در سال شاید بیشتر از 300 هزار تن قراضه نیاز 
نداشته باشد، اما همین مســئله در بازار قراضه ایران 

تاطم بزرگی ایجاد می کند.
عابدی افزود: اگر بخواهیم نسبت قراضه در شارژ 
کوره را از 4 تا 5 درصد کل شارژ بیشتر کنیم، قطعا بازار 
قراضه کشــور به هم خواهد ریخت و قیمت قراضه 
بیشتر از قیمت محصول خواهد شــد. البته اآلن هم 
به دلیل کمبود آهن اســفنجی و ترس از نبود آن در 3 
ماه آینده، قیمت قراضه به قیمت شمش، بلوم و بیلت 

نزدیک شده است.
 حمایت جدی فوالد مبارکه از بومی سازی 

مواد اولیه
وی دربــاره بومی ســازی در حــوزه مــواد اولیــه نیز 
گفت: بخشــی از کــرد وایرها که کافــی، کازی و کربن 
وایر را شامل می شود پیش تر )حدود 4 سال گذشته( 
از خــارج تأمیــن می شــد، اما با تــاش تأمین کنندگان 
داخلی و حمایت های شرکت فوالد مبارکه تولید آن ها 
در داخل بومی سازی شد و در حال حاضر نیاز فوالد 

مبارکه از داخل تأمین می شود.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه 
افــزود: بااین حال، متأســفانه همچنــان مــواد درونی 
آن ها یعنی کافی، کازی و کلسیم متال از خارج تأمین 
می شــود. از طرف دیگــر، پودر گرافیک یا کک نفتی 
کلسینه نیز در سال جاری به صورت کامل از داخل تأمین 

 شده و هیچ خرید خارجی نداشته ایم.
عابــدی ادامــه داد: بقیه موارد مثل فرومولیپتن و 
فروفسفر نیز تا حد امکان از داخل تأمین شد؛ بنابراین 

می توان گفت فوالد مبارکه قطعا از هر محصول و مواد 
اولیه ای که تولید داخل باشدحمایت می کند. در حال 
حاضر هم در حال انعقاد قرارداد تست با شرکت های 
»نوین الکترود اردکان« و »زغال های صنعتی خراسان« 
هستیم تا بتوانیم الکترود را هم در سال های آینده از 
داخل تأمین کنیم. امیدواریم این شرکت ها هم بتوانند 
مواد اولیه خود را که همان کک سوزنی است، تأمین 
کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دستاورد بزرگی برای صنعت 
فوالد کشور محسوب می شــود. وی درباره بیشترین 
کســری مواد اولیه در فوالد مبارکه نیز گفت: در حال 
حاضر بیشترین کسری در سنگ آهن یا کنسانتره زبره 
وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا همــکاری شــرکت های 
تأمین کننده جبران شود و به شرایط پایدارتری برسیم. 
بااین حال، همان طور که گفته شد، ما تا 3 ماه آینده 
با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم بود. در حوزه معادن 
هم خریدهایی انجام شده، اما این اقدامات هنوز به 
نتیجه نهایی که ورود مواد اولیه به فوالد مبارکه است 
نرسیده، ولی در یکی دو سال آینده نتیجه آن ها را هم 

خواهیم دید.
 زیرساخت ها برای تحقق چشم انداز فوالد 

مناسب نیست
مدیــر خریــد و حمــل مــواد اولیــه شــرکت فوالد 
مبارکه درباره زیرساخت های موجود کشور اظهار کرد: 
زیرساخت های فعلی کشور نظیر جاده، ریل، آب، برق 
و گاز که نیاز اصلی فوالدسازان است، برای چشم انداز 
تولید فوالد و برنامه های بلندمدت این حوزه چندان 

مناسب نیست.
عابــدی افــزود: از طرفی برنامه مدونی هم برای 
جانمایی تأسیس یک واحد تولیدی مثل فوالد وجود 
ندارد که براساس آن یک شرکت نزدیک معدن تأسیس 
شود. درواقع یک کارخانه فوالدی با فشارهای نواحی 
مختلف در یک منطقه جغرافیایی کشور بدون توجه 
به شرایط حمل ونقل، اقتصادی بودن ساخت آن و... 

ایجاد شده است.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه در طرح هــای جامع 
فوالد کشور نگاه بهتری به آینده این صنعت صورت 
گرفته و قرار است دو طرح بزرگ در چابهار و هرمزگان 
انجام شود که هم به زیرساخت چندانی نیاز ندارد و 
هــم نگاه صادراتــی دارد؛ به بیان دیگر فروش داخلی 

آن ها تقریبا صفر است.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه 
دربــاره میزان نیاز شــرکت فوالد مبارکه بــه مواد اولیه 
گفت: این شــرکت ماهانه به 700 هزار تن کنســانتره 

نرمــه و زبــره، حــدودا 500 هزار تن گندله و نزدیک به 
150 هزار تن آهن اسفنجی نیاز دارد که باید از خارج 

کشور تأمین شود.
 نقدینگی، یک اصل بازار برای تأمین مواد 

اولیه
وی با اشاره به اهمیت نقدینگی در بازار مواد اولیه 
اظهار کرد: وجود نقدینگی در بازار مواد اولیه یک اصل 
مهم است به همین دلیل برای شرکت های کوچک یک 
چالش به شمار می رود، چراکه باید مواد اولیه خود را 

به صورت نقدی یا پیش پرداخت تأمین کنند.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه 
افزود: مبالغ الزم برای خرید مواد اولیه مبالغ کوچکی 
نیست که بتوان به راحتی آن را تأمین کرد. شرکت فوالد 
مبارکه سال گذشته در واحد مواد اولیه حدود 43 هزار 
میلیارد تومان خرید داشته و امسال نیز تا این لحظه 55 
هزار میلیارد تومان سفارش را به ثبت رسانده که باید 

دید تا پایان سال چه تغییراتی می کند.
عابــدی تصریــح کــرد: ایــن مقــدار هزینه یعنی 
هفته ای هزار میلیارد تومان؛ بنابراین یک شرکت با 
توان اندک قادر به تأمین این مبلغ و خرید مواد اولیه 
نیست. فوالد مبارکه به دلیل بزرگی و اعتبار باال در 
بازار، مواد اولیه خود را بدون هیچ گونه پیش پرداخت 
و به صــورت نقــدی خریــداری می کنــد. این شــرکت 
نقدینگــی و تــوان مالی خوبــی دارد به همین دلیل 
همــه پرداخت هــای خــود را به موقع انجــام داده و 
همه به ویژه شرکت های خصوصی مایل به کار کردن 

با این شرکت هستند.
 استراتژی فوالد مبارکه در رفع موانع تولید

وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اســتراتژی فوالد 
مبارکه در جلوگیری از ناهماهنگی ها، محدودیت ها 
و مشــکات موجــود در زنجیره فــوالد گفت: یکی از 
اســتراتژی های خوب فوالد مبارکــه در این خصوص، 
خرید معادن و معدن داری به منظور تأمین مواد اولیه و 
در راستای افزایش پایداری فعالیت شرکت بوده است؛ 
به بیان دیگر هدف فوالد مبارکه از این اقدامات لزوما 
کسب سود نبوده، بلکه بیشتر پایدارسازی خود را دنبال 

می کرده است.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: ازآنجاکه زیرساخت ها هم برای پایدار 
شدن فوالد مبارکه نیاز است، این شرکت باید به این 

حوزه هم وارد شود.
عابدی درباره تعهد یا عدم تعهد تأمین کنندگان 
بــه تأمین مــواد اولیه نیز گفت: در اغلب مــوارد مواد 
اولیه به موقع از ســمت معدن داران به فوالد مبارکه 
می رسیده و اگر هم کاستی در این حوزه وجود داشته، 
به دلیل زیرساخت های کشور و نه عدم ایفای تعهدات 

بوده است.
وی تصریــح کــرد: البتــه برخــی از شــرکت های 
بزرگ معدنی وارد حلقه های پایین دســتی شــدند و 
به نوعــی از ایفای تعهد خود ســر بــاز زدند؛ یعنی بر 
اســاس ســهمیه ای که وزارت صمت به صورت رسمی 
یا غیررســمی اعام کرده بود عمل نکردند و درواقع 
اولویت تأمین مواد اولیه خود و حلقه های پایین دستی 

خودشان بوده است. 

مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

پایدارسازی تولید از اهداف اصلی معدن داری 
توسط فوالد مباركه

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکه طبق توافقات انجام شده عرضه 
تلفیقی محصوالت خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد 
و در نخستین مرحله، در محصوالت گرم این عرضه 
انجام می گیرد و سعی خواهد شد که تقاضای بازار 

را به طور کامل تأمین کند.
به گــزارش رویداد امروز، طهمورث جوانبخت، 
معــاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه در 
خصوص الگوی نظام بخشــی بازار اظهــار کرد: این 
الگو جهت ساماندهی به وضعیت عرضه و تقاضا 
در بــازار طراحی شــده و هدف آن تأمین کامل نیاز 
بــازار به مواد اولیه و کامودیتی هاســت کــه در این 
خصــوص بــازار محصــوالت مختلف به دو دســته 
تقسیم شــده اند: محصوالتــی کــه بــا مــازاد عرضه 
مواجه اند و محصوالتی که با کمبود عرضه در بازار 
روبه رو هستند.وی افزود: در خصوص محصوالتی 
که با کمبود عرضه در بازار روبه رو هستند، مقررشده 
تا عرضه کننده عمده بازار نسبت به تأمین کسری 
بازار از منابع خارجی اقدام کند و در بازار از طریق 
بورس کاال به صورت عرضه های تلفیقی عرضه کند و 
این اقدام تا زمانی که بازار به طور کامل تأمین شود 

و کسری در بازار نباشد، ادامه پیدا کند.
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به فرایند عرضه تلفیقی خاطرنشان کرد: در 
عرضه تلفیقی، تولیدکننده تناژ قابل تولید خود را در 
بورس به همراه درصدی که از محل واردات تأمین 
می شود، عرضه کرده و قیمت آن نیز طبق میانگین 
وزنی عرضه تولیدات داخلی و بر اساس قیمت پایه 

و قیمت تمام شده واردات تعیین خواهد شد.
آغاز عرضه تلفیقی محصوالت فوالد مبارکه 

از آذرماه
وی ادامــه داد: به عنــوان  مثــال، فوالد مبارکه اگر 

قرار باشد حدود 250 هزار تن از محل تولیدات خود 
در محصوالت گرم را در بورس عرضه کند و 50 هزار 
تن از محل واردات تأمین کند و جمعا 300 هزار تن 
در بازار عرضه نماید، عرضه تلفیقی درواقع میانگین 
موزون با ضریب 5 برابری از عرضه داخلی و ضریب 
یک از عرضه وارداتی خواهد بود که میانگین قیمت 
خودش را می سازد و تعیین کننده قیمت پایه خواهد 
بود. البته در ادامه این عرضه می تواند رقابت داشته 
باشد و محدودیتی برای رقابت و سقف قیمتی در 
بــورس کاال اعمال نخواهد شــد.جوانبخت تصریح 
کرد: فوالد مبارکه طبق توافقات انجام شــده عرضه 
تلفیقی محصوالت خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد 
و در نخستین مرحله در محصوالت گرم این عرضه 
انجام می گیرد و سعی خواهد شد که تقاضای بازار را 
به طور کامل تأمین کند؛ البته امیدواریم که خریداران و 
مصرف کنندگان این نوع محصوالت از انجام اقدامات 
هیجانی بپرهیزند و اقدام به خریدهای منطقی کنند 
تا امکان تأمین منطقی بازار وجود داشته باشد و این 

طرح بتواند با موفقیت انجام شود.
ضرورت تأمین کامل مواد اولیه زنجیره 

فوالد
وی اذعــان داشــت: ایــن اطمینــان را به  تمامی 

مصرف کننــدگان می دهیــم کــه در ماه هــای آتــی 
عرضه های تلفیقی انجام خواهد شد و با توجه به 
نیازی که در بورس شناخته می شود، در صورت لزوم، 
تناژ واردات قابل افزایش خواهد بود و محدودیت 
تنــاژی در واردات وجــود نخواهد داشــت و پس از 
جاری شدن فرایندها، فوالد مبارکه تا حدی که نیاز 
بازار به طور کامل تأمین شود، واردات خود را افزایش 
خواهد داد و عرضه تلفیقی را در بورس کاال انجام 
می دهد. ســعی بر این است که هیچ محدودیتی 
ازنظر ابعادی و کیفیتی در عرضه های فوالد مبارکه 
وجود نداشته باشد تا از طریق تولیدات این شرکت 
و سایر تولیدکنندگان و همچنین واردات، نیاز بازار 

داخل تأمین شود.
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه 
بــا اشــاره به جایگاه ســایر تولیدکننــدگان ورق های 
فــوالدی و مســئولیت عرضــه آن هــا تأکید کــرد: در 
این طرح سعی بر این است که مواد اولیه زنجیره 
فوالد به صورت کامل تأمین شود؛ به عبارت دیگر، 
در مرحلــه نخســت، باید مــواد اولیه شــرکت های 
فوالدساز از طریق شرکت های معدنی به طور کامل 
تأمین شود تا آن ها بتوانند با ظرفیت کامل تولیدات 

خود را انجام دهند.

وی عنــوان داشــت: همچنین شــمش فــوالدی 
برای شــرکت های نوردکار به طور کامل تأمین شود 
تا آن ها نیز بتوانند تولید خود را به طور کامل انجام 
دهند و با عرضه در بورس کاال بتوانند نیاز کشور را 
تا حد امکان تأمین کنند؛ در کنار آن سامانه تجارت 
نیــز به ســاماندهی بــازار و نظام بخشــی عرضه ها 
و تقاضاهــای بازار کمک کنــد تا با ثبت تولیدات و 
عرضه تمامی تولید تولیدکنندگان و از طرفی خرید 
شرکت ها بتوانیم به وضعیت بازار سامان دهیم و 
وارداتی که انجام می شود کمبود کل تولیدکنندگان 
کشــور را جبران می کند. به هیچ عنوان قرار نیســت 
سایر تولیدکنندگان از شبکه تولید ورق های فوالدی 
کنار گذاشته شوند و یا تولیدات آن ها کم شود، بلکه 
باید آن ها نیز با ظرفیت کامل تولید کنند و سهم خود 
در تأمین نیاز کشور را برآورده کنند تا کمترین خروج 

ارز را از کشور داشته باشیم.
جزئیات الگوی جدید جایگاه سهمیه 

بهین یاب
جوانبخــت با اشــاره بــه الگوی جدیــد جایگاه 
ســهمیه بهین یــاب اضافــه کــرد: در الگــوی جدید 
برای محصوالتی که مازاد بر عرضه دارند، سهمیه 
بهین یــاب به طور کامل حذف شــده و همــه افراد 
می تواننــد در بــورس اقدام به خرید کننــد و کاالی 
موردنیــاز خــود را تأمیــن نماینــد، ولــی کســانی که 
تولیدکننده نباشند و به عنوان تنظیم گر بازار وارد این 
عرصه شده و محصول خرید می کنند، محصوالت 
آن ها باید در انبارهای مجاز بورس کاال باقی بماند 
تــا زمانــی کــه مجــددا در بــورس عرضــه بشــوند و 
تولیدکنندگان آن محصوالت را خریداری کنند و آن ها 
هستند که می توانند محصول را از انبارهای بورس 
کاال خارج و جهت تبدیل به کاالی نهایی استفاده 

کنند.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد

ایفای نقش فوالد مبارکه در الگوی نظام بخشی و تأمین کامل تقاضای بازار

خـــبر

آگهی فقدان سند مالکیت
2828-9- نظر به اینکه خانم مریم شجیعی کاریزکی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۹۸۷ مجزی شده از 1297 فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع 
در بخش یک اربعه تربت حیدریه که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با 
بررسی سامانه مدیریت کشوری امالک سند مالکیت فوق ذیل دفتر ۳۶۷ صفحه ۱۵۷ به نام خانم 
مریم شجیعی کاریزکی صادر و تسلیم شده است و سپس ششدانگ پالک فوق برابر اسناد رهنی 
شماره ۱۶۸۸۷ مورخه 1396/01/09 و شماره 21707 مورخه 1398/08/02 و شماره ۲۱۵۷۶ 
مورخه 1398/07/08 و شماره ۲۶۴۳۶ مورخه 1400/06/30 دفترخانه شماره ۸ تریت حیدریه در 
رهن بانک کشاورزی تربت حیدریه قرار گرفته است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ی انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار: 1400/09/08 سیدامین موسوی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

297/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2813-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۰۲۰۶- 1400/08/26 هیات دوم خانم زهره قاسمی دمنه به شناسنامه شماره 
۷۰ کدملی ۱۱۵۹۸۴۷۱۹۳ صادره فریدن فرزند سید خلیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
66/99 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۱ فرعی از ۶۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام آبادی از سند شماره ۳۶۰۸۶ مورخ 1350/1/18 

دفترخانه شماره ۶۵ اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 1231061/ م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

2802-9- برابر رای شماره ۲۳۷۵ مورخ 1400/8/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای محمد باباشاهی به شناسنامه شماره ۷۶۵ کدملی 
۱۲۸۳۳۹۵۴۳۶ صادره فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 372/35 مترمربع پالک شماره 
۱۲۹۶ فرعی از ۴۴۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان، به موجب 
سند انتقال شماره ۵۴۷۸۲ مورخ 1360/3/21 دفتر ۹۲ اصفهان تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ 
قطعه زمین )به شرح مندرج در صورتجلسه تحدیدی بصورت یک باب مغازه کوچک و یكباب عمارت 
و کارگاه تعمیر اتومبیل در آمده است( پالک 4483/300 مجزی شده از 4483/151 بخش ۵ ثبت 
اصفهان به آقای محمد باباشاهی فرزند رضا انتقال قطعی گردیده، و شش دانگ پالک 4483/151 نیز 
به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی اداره راه و شهرسازی سابقه ثبت و سند مالکیت داشته 
که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۱۴۰۱۲۶۰ مورخ 99/7/2 صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان سند مالکیت دولت نسبت به سهم خواهان ابطال گردیده است و به موجب دادنامه 
شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۶۸۲۰۲۲۳۹ مورخ 99/11/7 شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته 
است، )و ششدانگ پالک 4483/151 به پالک های متعددی تفکیک گردیده که پالک 4483/300 
یکی از پالک های تفکیکی بوده که آن نیز تفکیک و پالک های 4483/1296 و 4483/1297 از آن 
مجزی شده است( و ملک مورد تقاضا در محدوده پالک 4483/1296 مجزی شده از 4483/300 واقع 
می باشد. 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 تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/23 اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه جنوب اصفهان 1231099/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2817-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۰۰۶۱- 1400/08/22 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز 
به مساحت 244/14 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۰۹ فرعی از ۲۶ اصلی واقع در اصفهان بخش 

۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۱۰۲ دفتر ۷۷۱ امالک
ردیف ۲-رای شماره ۱۰۰۵۷- 1400/08/22 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز 
به مساحت 2284/57 مترمربع قسمتی از پالک شماره 2534 فرعی از ۲۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۵۳۸ دفتر 695 امالک
ردیف ۳- رای شماره ۱۰۰۵۵- 1400/08/22 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب ساختمان ایستگاه کاتودی اداره 
گاز به مساحت 20/46 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۵۸۷ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۸ دفتر ۷۹۱ امالک 
اصالحی:

ردیف 4- رای اصالحی شماره 10196- 1400/08/26 هیات اول شرکت گاز استان اصفهان به شماره 
ثبت ۲۳۷۲۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱ در ششدانگ یک باب قسمتی از ساختمان اداری 
اداره گاز به مساحت 234/47 متر مربع قسمتی از پالک شماره 314 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۹۲ دفتر 281  امالک را تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 11/14 متر خط فرضی است به پالک 770/24 شرقا: 
بطول در دو قسمت که دوم پخی شکل است بطول های 19/22 متر و 3/30 متر درب و دیواریست به 

گذر جنوبا: بطول 8/89 متر درب و دیواریست به گذر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231012/ م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2821-9- برابر رای شماره 2366 مورخ 1400/8/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم فرشته رحمانی دهنوی به شناسنامه شماره 70 
کدملی 5419445522 صادره فرزند مصطفی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/45 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی)مالک 
رسمی( خریداری گردیده است. 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 تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/23 مهدی شبان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 1231013/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2819-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۹۹۷۵- 1400/08/20 هیات اول آقای تقی مزروعی سبدانی به شناسنامه شماره 

۱۹۶ کدملی ۱۲۸۶۴۱۳۳۱۱ صادره اصفهان فرزند صفر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۰ 
مترمربع قسمتی از پالک  شماره ۳۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت عزیزاله حقیقی یزدی از سند شماره ۳۷۳۴۸ مورخ 1335/7/8 دفترخانه شماره ۱۰ اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231027/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2775-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
اصالحی

ردیف ۱- رای شماره ۷۱۵۸-1400/06/14 هیات اول شماره پالک مورد تقاضا ۳۲۲ فرعی از ۲۵ 
اصلی صحیح می باشد که در رای شماره ۰۰۲۷- 1399/01/16 هیات اول به نام خانم بهجت پور 

عجم اشتباه پالک اصلی ۲۲ امده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1230863/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2809-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۸۹۷۷- 1400/07/57 هیات اول آقای علی سلطانی افارانی به شناسنامه شماره 
۱۲۲۵ کدملی ۱۲۸۴۶۲۴۹۷۸ صادره اصفهان فرزند اسداله در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 166/91 مترمربع قسمتی از پالک شماره 242.235 فرعی از ۲۷ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی صادقی برزانی و عباس ماهرانی 

از مورد ثبت سامانه امالک و صفحه ۱۸ دفتر ۱۹۰ امالک و صفحه ۳۵۶ دفتر ۳۰۳ 
ردیف ۲-رای شماره ۸۷۰۵- 1400/07/21 هیات اول خانم فاطمه سلطان سلطانی آفارانی به شناسنامه 
شماره ۹۶۰ کدملی ۱۲۸۵۷۵۳۷۴۷ صادره اصفهان فرزند حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 166/91 مترمربع قسمتی از پالک شماره  242.235 فرعی از ۲۷ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی صادقی برزانی و عباس 

ماهرانی از مورد ثبت سامانه امالک و صفحه ۱۸ دفتر ۱۹۰ امالک و صفحه ۳۵۶ دفتر ۳۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231122/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2773-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۰۱۸۳-1400/08/26 هیات اول خانم زهرا پناهی گورتان به شناسنامه شماره 
۳۱ کدملی ۱۲۹۰۷۵۳۵۷۱ صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 304/41 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان گورتانی و زهره و 
مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی از مورد ثبت صفحات 
۳۵ و ۳۸ و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفتر های ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه ۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک

ردیف ۲- رای شماره ۱۰۱۸۴ -1400/08/26 هیات اول خانم زهره پناهی گورتانی به شناسنامه شماره 
۲۱۳۱ کدملی ۱۲۸۹۰۰۴۰۳۱ صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 304/41 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۵ اصلی واقع 

در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان گورتانی و زهره و 
مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی از مورد ثبت صفحات 
۳۵ و ۳۸ و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفتر های ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه ۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک

ردیف ۳- رای شماره ۱۰۱۸۶-1400/08/26 هیات اول خانم عصمت مهرعلیان گورتانی به شناسنامه 
شماره ۵۳ کدملی ۱۲۸۹۹۰1۶۲۷ صادره اصفهان فرزند غالمحسین در یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 304/41 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از 
۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان 
گورتانی و زهره و مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی 
از مورد ثبت صفحات ۳۵ و 38 و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفترهای ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه 

۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک
ردیف ۴ رای شماره ۱۰۱۸۵-1400/08/26 هیات اول خانم مریم پناهی گورتان به شناسنامه شماره 
۱۲۵۷ کدملی ۱۲۸۳۴۲۷۸۲۶ صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 304/41 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عصمت مهر علیان گورتانی و زهره و 
مریم پناهی گورتانی و زهرا پناهی گورتانی و حبیبه سلطان پناهی و عزت پناهی از مورد ثبت صفحات 
۳۵ و ۳۸ و ۳۲۰ و ۵۴۳ الی ۵۵۸ دفترهای ۵۲ و ۴۴۶ و ۹۵۹ و ۹۸۶ و صفحه ۵۵۱ دفتر ۳۱۵ امالک

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 
ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1230897/ م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2811-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۹۹۹۵- 1400/08/20 هیات اول آقای محمد حسین شهری به شناسنامه شماره 
۴۰۵۶ کدملی ۱۲۸۳۰۰۰۶۳۶ صادره فرزند قاسمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/95 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۷۲۱ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت عبداله برندگی از مورد ثبت صفحه ۵۷۷ دفتر ۱۰۲ امالک
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 1231081/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2815-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
به شناسنامه شماره  ثریائی  آقای منصور  اول  رای شماره ۹۹۷۳- 1400/08/20 هیات  ردیف ۱- 
۱۱۳۰۲۳۳۶۴۲ کدملی ۱۱۳۰۲۳۳۶۴۲ صادره خمینی شهر فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 598/04 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۴۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین عمادی از سند شماره ۴۷۸۷۵ مورخ 1349/9/29 

دفترخانه شماره ۲۹ اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/23 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 1231063/ م الف

آگهی مفقودی
غدیر  مهر  احیاگران  خیریه  موسسه  فعالیت   مجوز 
به  تاریخ: 98/5/27  و  الف   – پ  شماره: 1446/ک ص  با 
نام: سید روح اله اعتصامی فرزند: سید محمد به شماره ملی: 
1287302173 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  
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معاون شرکت فاضاب تهران گفت: طبق گفته 
پیمانکاران، ۸۰ تا ۹۰ درصد ورق های اجرای پروژه 
طرح فاضاب تهران سرقت می شود و آنها مجبور 
به خریداری مجدد آن هستند و الزم است اقدامات 
جدی تری برای مقابله با این مساله صورت بگیرد، 
چرا که پیشرفت پروژه مستلزم ایجاد شرایط ایمن 

در تهران است.
به گزارش ایســنا، مســعودرضا ثامنــی - معاون 
مهندســی و توســعه شــرکت فاضــاب تهــران در 
نشست خبری با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات 
طــرح پروژه فاضاب تهران اظهار کرد: حجم قابل 
توجهی از تجهیزات پیمانکاران مورد ســرقت قرار 
می گیرد و همین مســاله موجب شــده که در تمام 
مناطق نگهبانان به صورت شبانه روزی حاضر باشند 
اما باز هم شاهدیم که با وجود نگهبان سرقت ها 

صورت می گیرد.
وی ادامــه داد: آن طــور کــه پیمانــکاران اعــام 
می کنند تمامی تجهیزات سرقتی قابل ردیابی است 
و معموال در بازار خازیر یافت می شــود علی رغم 
این که این مساله را بارها به نیروی انتظامی اطاع 
دادیم اما برخوردی که باید با این ســارقان صورت 
نگرفتــه و در ســال های اخیــر ســرقت تجهیــزات 

فاضاب افزایش یافته است.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت فاضاب 
تهران با بیان این که بعضا ورق های آهنی چندین بار 
مورد سرقت قرار گرفته اند، تصریح کرد: این مساله 
در شأن پایتخت نیست و باید تمهیدات جدی برای 
مقابله با آن صورت بگیرد. بعضا دیده می شود که 
تجهیزاتی که برای ایجاد ایمنی همچون چراغ ها و 
تابلوهای هشدار نصب شده مورد سرقت قرار گرفته 
که این مساله می تواند تبعات زیادی را داشته باشد.
وی بــا بیــان این کــه بــه دلیــل وجــود ســرقت 
مجبــور هســتیم روش هایــی را بــه کار گیریم کــه از 
استانداردهای تعیین شده پایین تر هستند، گفت: با 
توجه به این که دریچه های فاضاب دچار خردگی 
می شوند جنس آنها باید چدن باشند اما به همین 
دلیل مجبوریم از دریچه های بتنی و یا جنس های 

دیگر استفاده کنیم تا میزان سرقت ها کاهش یابد.
ثامنــی بــا اشــاره به میــزان ســرقت دریچه های 
فاضــاب در یک منطقه اظهار کرد: ممکن اســت 
در یک منطقه در طول یک سال چند هزار دریچه 
ســرقت شــود که این مســاله در غرب تهران اکنون 

اوضاع وحشتناکی پیدا کرده است.
به گفته وی قیمت هر دریچه حدود دو میلیون 
تومــان اســت و در شــهر تهران حــدودا ۱۴۰ تــا ۱۵۰ 
هــزار دریچــه فاضاب وجــود دارد که ســرقت این 
دریچه ها هزینه  زیادی را به مجموعه شرکت تحمیل 

کرده است.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت فاضاب 
تهــران یکــی دیگر از مهم ترین مشــکات شــرکت 
فاضاب تهران را تامین منابع مالی عنوان و اظهار 
کــرد: در اواخــر دهــه ۷۰ و اوایــل دهــه ۸۰ حــدود 
۱۵۰ میلیــون دالر از بانــک جهانــی وام دریافــت 
کردیم و در چند ســال اخیر یعنی از ســال ۱۳۹۵ با 
موافقت نامه ای که صورت گرفت از بانک توسعه 
اســامی ۱۵۴ میلیون یورو به منظور پیشبرد پروژه 

فاضاب وام اخذ کرده ایم.
وی بــا بیان این که پروژه فاضاب تهران جزو 
موفق ترین پروژه های بین المللی به لحاظ جذب 
اعتبار و تکمیل پروژه کشــور اســت، تصریح کرد: 
براساس پیش بینی های صورت گرفته برای تکمیل 
پــروژه فاضاب به ۲۵ هــزار میلیارد تومان اعتبار 

نیــاز داریم.ثامنــی بــا بیــان این کــه بــرای تصفیه 
فاضاب هر مترمکعــب ۶۰۰۰ تومان هزینه الزم 
است، اظهار کرد: متاسفانه سیستم بانکی کشور 
ماننــد عمــوم با ما رفتار می کند و این در صورتی 
اســت که اگر سیستم بانکی همکاری بیشتری با 
ما داشــته باشــد می توانیم اجــرای پــروژه را چند 

برابر کنیم.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت فاضاب 
تهران با بیان این که طرح فاضاب تهران به صورت 
رســمی از ســال 1375 عملیات اجرایی خود را آغاز 
کرد، گفت: با اجرای ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه در سطح 
شــهر تهــران و احــداث ۲۲ واحــد تصفیــه جهــت 
جمع آوری فاضاب برای شــهر تهــران برنامه ریزی 
شــد که امروز بخش عمــده ای از این پروژه تکمیل 

شده است.
بــه گفتــه ثامنــی بیــش از ۷۰۰۰ کیلومتر شــبکه 
فاضاب در تهران احداث شــده است که براساس 
طرح جامع فاضاب در چند نوبت مورد بازنگری 
قرار گرفته اســت.وی با تاکید بر این که بیش از ۴۱ 
درصد از جمعیت شهر تهران تحت پوشش شبکه 
فاضاب هســتند، اضافه کرد: ۸۸ درصد عملیات 
لوله گذاری به صورت موفق پیش رفته و در بخش 
اجرای تونل و خطوط اصلی نیز ۱۹۰ کیلومتر تونل 
اجرا شده که در این بخش نیز پیشرفت ۹۰ درصدی 
داشته ایم. همچنین در احداث تصفیه خانه ها نیز 

۵۶ درصد پیشرفت صورت گرفته است.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت فاضاب 
تهران با بیان این که متوســط وزنی طرح فاضاب 
تهران به لحاظ پیشــرفت ۷۳ درصد اســت، ادامه 
داد: نگهداری شبکه ها به شش منطقه آبفا واگذار 
شــده و می تــوان گفــت کــه بــا وجــود تحریم ها و 
مشکاتی که وجود داشت موفقیت های خوبی را 

در این حوزه به دست آورده ایم.
وی با اشاره به مشکاتی که برای اجرای طرح 
فاضاب تهران وجود دارد، اظهار کرد: منابعی که 
بــرای اجرای طرح هــا وجــود دارد، بخش عمده ای 
از آن از طریق آبنما تامین می شود اما متاسفانه در 
ســال های اخیر با توجه به این که هزینه تجهیزات 
افزایش یافت با کمبود منابع مالی روبه رو شدیم. 
در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به طور متوسط حدود 
۸۰ تــا ۸۵ درصــد افزایش قیمت داشــتیم در حوزه 
مصالــح و مــواد به وجــود آمد اما درآمــد ما تنها ۱۰ 

درصد افزایش یافت.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت فاضاب 
تهــران بــا بیان این کــه فاضاب تهــران به ویــژه در 
مناطــق دو، پنــج، ۹، ۱۰ و بخش هایــی از مناطــق 
۱۸ بــه زودی بــه مجموعه طرح اضافه و تشــکیل 
می شود، گفت: فرآیند چرخه آب و فاضاب ناشی 
از آب شــرب تامیــن شــده در شــهر تهــران در ایــن 
مناطق تکمیل خواهد شد اما در مجموع با توجه 
به این که طرح فاضاب تهران آخرین طرح زیربنایی 
است طی سال های اخیر با مشکات زیادی مواجه 
بوده ایم اما امیدواریم بتوانیم تامین منابع مالی این 
پــروژه را تامین کنیم و پروژه ای را که می بایســت تا 
ســال ۱۴۱۰ به اتمام برســد زودتر از موعد به نقطه 
پایان برسانیم.ثامنی یکی دیگر از مشکات تکمیل 
طــرح فاضــاب تهران را تامیــن منابع و مصالح به 
ویژه لوله دانست و اضافه کرد: در تمام کشور برای 
تامین مصالح آب و فاضاب مشکل وجود دارد که 
امیدواریــم بــا هم افزایی که با همــکاران در وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت و ســایر ارگان ها ایجاد 

شده است این مشکل را برطرف کنیم.

معاون شرکت فاضالب تهران خبر داد

سرقت ۹۰ درصد تجهیزات پروژه فاضالب تهران

حل مشکل برخی کارت های 
سوخت رمزدار

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
منطقه ســاری گفت: مشــکل بیش از ۲۵ هــزار کارت 
ســوخت خودروها که بابت رمز آن بوده توســط این 
شرکت حل شده است. سبحان رجب پور گفت: این 
تعداد حذف رمز کارت سوخت از ابتدای آغاز طرح 
افزایــش قیمت و ســهمیه بندی بنزین تاکنــون انجام 
شده و صاحبان این کارت های سوخت با مراجعه به 
نواحی هشــت گانه نفت و شــرکت منطقه ای آن در 
ساری توانستند مشکل کارت های خود را رفع بکنند. 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکه اســتفاده از کارت 
سوخت بعد از چند سال اجرایی شد برخی افراد رمز 
این کارت ها را فراموش کردند که می بایست مراحل 
حــذف یــا رمزگشــایی را انجام بدهند. مدیر شــرکت 
نفــت منطقه ســاری در خصوص رونــد انجام حذف 
رمز کارت ســوخت گفت: افراد با در دســت داشــتن 
مدارک ماشــین، مدارک هویتی خود و کارت سوخت 
به ادارات نفت شهرســتان ها و منطقه مراجعه کنند 
و پس از تطبیق اطاعات حذف رمز انجام می شود 
و پــس از آن می بایســت رمــز جدیــد در جایگاه های 
ســوخت انتخــاب بکننــد. مازنــدران ۲ شــرکت نفت 
منطقه ساری و نوشهر دارد که هشت ناحیه به عنوان 
ادارات شهرستان نفت در حوزه فعالیت شرکت نفت 
منطقه ساری قرار دارد. سهمیه بندی بنزین از بیست 
و چهــارم آبانمــاه آغــاز شــد و طبــق اطاعیه شــرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی، قیمت بنزین معمولی 
ســهمیه ای هــر لیتر یک هــزار و ۵۰۰ تومــان و قیمت 
بنزین معمولی غیرسهمیه ای به ازای هر لیتر سه هزار 
تومان خواهد بود و همچنین قیمت بنزین سوپر هر 
لیتر ســه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شــده است. رجب 
پور با اشــاره به تاثیر ســهمیه بندی بنزیــن در کاهش 
مصــرف ایــن نوع ســوخت، اعام کرد: بــا اجرای این 
طرح روزانه ۸۰۰ هزار لیتر در مصرف بنزین در حوزه 
زیر پوشش شرکت نفت منطقه ساری کاهش داشتیم.

اردوی فرهنگی - ورزشی 
بسیج شرکت آبفا 

مازندران به مناسبت
 هفته بسیج

اردوی فرهنگی- ورزشــی کارکنان بسیجی شرکت 
آب و فاضــاب مازندارن در روســتای امره شهرســتان 
ساری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضــاب مازندران؛ در راســتای اجــرای برنامه های 
هفتــه بســیج و گرامیداشــت ایــن هفتــه، یــک دوره 
اردوی فرهنگی - ورزشی با حضور ۶۰ نفر از کارکنان 
بســیجی شرکت برگزار شــد و همکاران این شرکت با 
حضور در گلزار شــهدای روســتای امره ساری و زیارت 
آرامگاه شهید مدافع حرم سیدجواد اسدی با شهدای 
جنگ تحمیلی تجدید میثاق کردند و سپس به طول 
۹ کیلومتر تا امامزاده علی این روستا در جاده جنگلی 
و طبیعــت پائیــزی پیــاده روی کردند. در این مراســم 
بهزاد برارزاده، مدیر عامل شرکت ضمن تبریک هفته 
بســیج بــر تقویت روحیه  بســیجی به منظور رشــد و 
ارتقــا جایــگاه و تحقــق اهداف شــرکت تاکیــد کرد و 
بــه ارایــه خاصــه ای از عملکرد شــرکت پرداخت. در 
ادامــه ســرهنگ عمویی معاون فرهنگی ســپاه کربا 
اســتان نیــز طــی ســخنان کوتاهــی بســیج را مختــص 
همــه افراد دانســت و بیانیــه    گام دوم انقــاب و نیز 
محرومیت زدایی بســیج با ایجاد وحدت در جامعه 

را تشریح کرد.

اعتراض کارکنان برق 
گلستان به روند استخدام

 جمعی از کارکنان شــرکت برق گلســتان مقابل 
ایــن ســازمان حضــور یافتــه و نارضایتــی خــود را 
نســبت به تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی اعام 
کردنــد کــه مســئوالن در ایــن زمینــه قــول پیگیــری 
دادنــد. جمعــی از کارکنــان شــرکت بــرق گلســتان 
مقابل این شرکت در سایت استانداری جمع شده 
و نارضایتــی خــود را نســبت بــه تبدیــل وضعیــت 
اعــام  موقــت،  کار  قــرارداد  و  شــرکتی  نیروهــای 
کردنــد. ایــن افــراد مدعــی بودنــد، اســامی حــدود 
۴۰۰ نفر به تهران جهت رســمی شــدن اعام شــده 
کــه در آن حــق برخــی از افراد ضایع شــده اســت. 
یــک منبــع موثــق کــه تمایل نداشــت نامــش فاش 
شــود در ایــن خصــوص گفــت: تجمــع بــه خاطــر 
اعام لیســت و اســامی بوده کــه از طرف دولت و 
وزارتخانــه به تمام دســتگاه ها و نهادهای اجرایی 
و خدمات رســان ارائــه و در آن بیــان شــده تبدیــل 
وضعیــت فقــط شــامل نیروهای ایثارگر اســت. وی 
افــزود: پــس تکلیــف کســانی کــه ســابقه فعالیــت 
آنها بیش از ۱۰ ســال اســت چه می شود؟ به عنوان 
مثال بنده ۲۱ ســال ســابقه کار دارم اما شــامل این 
طرح نشــده ام. وی بیان کرد: حتی نام راننده های 
اســتیجاری کــه خــودروی آنها در اجــاره اداره بوده 
در این لیســت قرار گرفته و یا نیروهای پیمانکاری 
و مشاوره هم شامل این طرح شده اند اما این حق 

از نیروهای اداره و سازمان برداشته شده است.

سرمای پاییزی مصرف گاز در استان سمنان 
را افزایش داد

عزم وزارت نفت حمایت بی قید و شرط 
از ساخت داخل است

تشدید روند کاهش سطح آب دریای خزر

گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
مــوج  گفــت:  ســمنان  اســتان 
ســرمای پاییزی مصــرف گاز در 
ایــن اســتان را نســبت به ســال 
گذشته 4/5 درصد افزایش داد. 
علیرضا اعوانــی افزود: افزایش 
مصــرف گاز در اســتان ســمنان 

بــه میــزان 4/5 درصد بیشــتر در بخش خانگی 
بــود. وی بــا تاکیــد بر اینکه شــهروندان اســتان 
ســمنان بایــد برای مدیریت مصرف شــیوه های 
مناســب را لحــاظ کنند، بیــان کرد: مصــرف گاز 
باید به گونه ای مدیریت شود تا تامین گاز را با 
مشکل مواجه نکند. وی ابراز داشت: با وجود 
زیرســاخت های مناسب و تاسیســات گازرسانی 
مطلوب در اســتان سمنان، اکنون هیچ مشکلی 
در تامین گاز پایدار برای مشــترکان وجود ندارد 
و تنها برخی محدودیت ها در بخش نیروگاهی 
و کارخانــه ســیمان ایجاد کردیم کــه با توجه به 
پیش بینی قبلی برای ســوخت جایگزیــن، برای 
آنان در روند تولید مشــکلی ایجاد نشده است. 
اعوانــی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی لحــاظ 
کردن حداکثر میزان صرفه جویی در بخش های 
خانگــی و عمومــی مانــع قطــع گاز نیروگاه ها و 
صنایع می شود و قابلیت استفاده از گاز طبیعی 
را در این بخش ها به همراه خواهد داشــت و از 
آلودگی زیســت محیطی نیز جلوگیری می شود. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ســمنان گفــت: 

ســال گذشــته بــرای مشــترکان 
خوش مصرف یعنی کسانی که 
مدیریت بهینه مصرف را رعایت 
می کنند شرکت گاز مشوق هایی 
لحــاظ کرده بود که امســال نیز 
ایــن روند در دســتور قــرار دارد. 
اعوانی اضافه کرد: اگر مشترکان 
در یــک دوره یعنــی طــی یکمــاه کمتــر از ۲۰۰ 
مترمکعب گاز مصرف کنند کل گازبهای آن دوره 
آنان رایگان است و از سوی دیگر، مشترکانی که 
۱۰ درصــد بیشــتر از میزان مصرف ســال گذشــته 
گاز مصــرف کننــد مشــمول حــدود ۱۵ درصــدی 
افزایش قیمت می شوند. وی یادآور شد: هیات 
دولت مصوبــه ای در حال اقدام و اباغ دارد که 
جرایم شدیدتری نسبت به مشترکان بدمصرف 
لحاظ شود تا مدیریت مصرف به بهترین شکل 
محقق شــود. اعوانی با اشاره به اینکه مصرف 
گاز اســتان ســمنان در بخــش صنعــت 34/7 و 
در نیروگاه ها ۴۸ درصد است، بیان کرد: پنج تا 
۶ درصد از مصرف گاز استان سمنان در بخش 
ســی ان جی است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
سمنان افزود: در فصل های گرم سال ۱۰ درصد 
از مصرف گاز استان در بخش خانگی است که 
در فصل های ســرد تا ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش 
می یابد. برخورداری نقاط شهری استان سمنان 
از گاز طبیعــی ۱۰۰ و نقاط روســتایی بــاالی ۹۰ 

درصد است.

معاون مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزیر نفت در نشست 
با سازندگان تجهیزات صنعت 
نفــت بیــان کــرد: عــزم و اراده 
دولــت ســیزدهم و وزیــر نفت 
در حمایــت بی قید و شــرط از 
ســاخت داخــل خدشــه ناپذیر 

اســت. بــه گــزارش شــانا، وحیدرضــا زیدی فــر 
در نشســت بــا انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
صنعت نفت ایران )استصنا(، انجمن سازندگان 
تجهیــزات صنعتــی ایــران )ســتصا( و انجمــن 
کاتالیســت پس از شــنیدن مهم ترین دغدغه و 
مشــکات آنها اعام کرد: طرح جامع توســعه 
ســاخت داخــل در صنعــت نفــت، بــا مصوبــه 
شــورای معاونیــن وزیــر نفــت در دســت تهیــه 
است. وی افزود: طرح ارائه تضمین خرید برای 
کاالهای بار اول در مرحله نهایی است و پس از 
بحث های کارشناسی اباغ خواهد شد. معاون 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت با اشاره 
به اینکه فهرســت کاالهــای اولویــت دار وزارت 
نفت در بومی سازی از سوی چهار شرکت اصلی 
وزارت نفــت به صــورت منظــم احصا می شــود 
و در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار خواهــد 

گرفــت، تصریح کرد: همچنین 
فهرســت بلنــد منابــع واحــد و 
نرم افــزار مراحــل به روزرســانی 
مشــکات  و  می گذرانــد  را 
برطــرف  حــال  در  مربوطــه 
شــدن اســت. زیدی فــر تأکیــد 
کرد: نشست های وزارت نفت 
بــا نماینــدگان شــرکت های ســازنده به صــورت 
منظم ماهانه یا هر دو ماه برگزار خواهد شــد. 
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفت نیــز دراین 
نشست از مطالبات و کمبود نقدینگی، طوالنی 
شــدن پیگیری هــا در بخش هــای کارفرمایــی، 
غیرحاکمیتــی  بخش هــای  ســوی  از  واردات 
صنعــت نفــت اعــم از پتروشــیمی ها و برخــی 
پاالیشگاه ها، ضرورت پرداختن به کاالهای بار 
اول، ضرورت تعریف نقش برای ســازندگان در 
تعمیرات اساسی شــرکت ها، لزوم تدوین طرح 
جامع توسعه ســاخت داخل در صنعت نفت 
بــا نگاه بــه آینده و تغییرات بــزرگ حوزه نفت 
و گاز به عنوان مهم ترین چالش ها نام بردند و 
خواستار به روزرسانی وندورلیست وزارت نفت 
)AVL( و برخورد با کارفرمایانی شــدند که به 

این فهرست بی اعتنایی می کنند. 

مدیر مرکز ملی مطالعات و تغییرات دریای 
خزر با بیان اینکه ســطح آب دریای خــزر در ۲۵ 
ســال گذشته روند کاهشــی داشته است، گفت: 
سطح آب این پهنه آبی در حال حاضر به دلیل 
بــاال رفتن دمــای منطقــه، افزایش میــزان تبخیر 
و کاهــش بارندگــی بــا افــت روبرو شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا از پایگاه اطــاع رســانی وزارت 
نیرو، سیده معصومه بنی هاشمی اظهار داشت: 
درحالی کــه تحــت شــرایط تغییــرات اقلیمــی و 
گرمایش جهانی کره زمین، مناطق ساحلی دریاها 
و اقیانوس هــا در معــرض اثــرات افزایش ســطح 
آب و پیشــروی قرار دارند، در رویه ای معکوس، 
دریاها و بدنه های آبی طبیعی داخلی با کاهش 
ســطح و حجــم آب و تهدیدهایــی همچــون 
پســروی های فزاینــده روبرو هســتند کــه دریای 
خــزر یکــی از ایــن بدنه هــای آبــی مهــم کشــور 
اســت. وی ادامــه داد: ایــن دریا با روند کاهش 
ســطح آب در ۲۵ ســال گذشــته تاکنــون همراه 
بــوده اســت. این پهنــه آبی در حــال حاضر به 
جهــت افزایــش دمــای منطقــه در مقایســه بــا 
میانگین بلندمدت و تأثیر آن بر افزایش میزان 
تبخیــر از ســطح دریــا و کاهــش میزان بــارش و 
حجم آبدهــی رودخانه های اصلی، با تشــدید 
رونــد افــت ســطح آب روبروشــده اســت. مدیر 
مرکــز ملــی مطالعــات و تغییــرات دریــای خزر 
افزود: تغییرات بیش از ۲۰ سانتی متری ساالنه 

در دوره اخیــر بــه دلیل تبعات کاهــش بارش و 
افزایــش دمــا، هشــداری بــرای زیرســاخت ها و 
ظرفیت های بهره برداری در مناطق ساحلی این 
دریا به حساب می آید. این شرایط از آن  جهت 
برای پنج کشور ساحلی این دریا اهمیت می یابد 
که محققان بر مبنای سناریوهای تغییر اقلیم، 
افزایش دما و کاهش بیشتر سطح آب خزر را تا 
پایان این قرن پیش بینی کرده اند. بنی هاشمی 
ادامــه داد: همچنیــن رفتار ســنجی مؤلفه های 
اقلیمی در ایســتگاه های خزر جنوبی در ایران، 
رویکرد افزایش دما در ایستگاه های ساحلی در 
مقایســه با دهه های گذشته به جهت افزایش 
غلظت گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم منطقه 
را بــر ایــن شــرایط مؤثــر دانســته اســت. در این 
دورنما، ضرورت بررســی ابعاد، تبعــات و دامنه 
تأثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز خزر و اثر آن بر 
منابع آبی این دریا بیش  از پیش اهمیت می یابد. 
وی ادامه داد: این مساله ایجاب می کندتا ضمن 
آگاهی از شرایط فعلی و لحاظ سناریوهای آتی 
تغییرات سطح آب این دریا، برنامه ریزی و تدابیر 
الزم جهت مدیریت شرایط محتمل آینده صورت 
پذیرد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این دریا در 
حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه شمال کشور، 
توســعه زیرســاخت های پایش منابع آب دریای 
خــزر و حمایت از پژوهش های کاربــردی آب در 

این منطقه ضروری است.

علیرضا اعوانی

وحیدرضا 
زیدی فر

معاون وزیر نفت گفت: با تحقق اهداف تولید 
نفت ایران ظرفیت صادرات نفت به 1/5 برابر بیشتر 

از زمان قبل از تحریم خواهد رسید.
بــه گــزارش ایســنا، محســن خجســته مهر، در 
نشست خبری با بیان اینکه اقتدار هر کشور ۵ مولفه 
مهــم دارد؛ یکــی از مهم ترین مولفه هــا، اقتصادی 
است که ذخایر نفت و گاز تضمین کننده این مولفه 
اســت، گفت: شــرکت ملی نفــت ایــران دارای ۴۰۰ 
مخــزن نفــت و گاز با مجموع ذخایر حــدود ۱۲۰۰ 
میلیارد بشــکه اســت که ۳۴۰ میلیارد بشکه از این 

میزان به روش کنونی قابل برداشت کرد.
وی افزود: هنوز تمام ظرفیت اکتشافی ایران در 
حوزه دریایی و خشکی احصا نشده است و بعدها 

به میزان ذخایر نفت و گاز ایران افزوده می شود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکه 
برنامه ریزی شــده اســت تولید گاز به یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز و ظرفیت تولید نفت 
بــه بیــش از ۵ میلیون بشــکه در روز برســد، گفت: 
بــرای تحقــق اهــداف تولیــدی بخش نفت بــه ۱۰ 
میلیــارد دالر و بــرای بخش گاز به ۷۰ میلیــارد دالر 

سرمایه گذاری در دوره ۱۰ ساله نیاز است.
وی اظهــار کرد: اگر اهداف تولید نفت محقق 
شــود صــادرات نفــت ایــران بــه 1/5 برابر بیشــتر از 
زمان قبل از تحریم خواهد رسید.وی با بیان اینکه 
از حضور شرکت های خارجی بدون در نظر گرفتن 
شرایط تحریم استقبال می کنیم، گفت: بسته های 
مختلف برای سرمایه گذاری در صنعت نفت تعریف 
شده است و ما در این بسته از حضور شرکت های 
خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم استقبال 
می کنیم.او با بیان اینکه ســهم انرژی هیدروکربوری 
از ســبد انرژی جهانی حذف شــدنی نیســت و این 
موضوع به اشتباه در برخی رسانه ها منتشر شده است 
و جنبه سیاسی دارد، گفت: به زودی بسته هایمان را 
برای بخش پایین دستی و باالدستی اعام می کنیم.

به گفته وی صادرات نفت به نسبت دولت گذشته 
افزایش یافته اســت، از تمام ظرفیت برای افزایش 
صادرات نفت اســتفاده می کنیم تا صــادرات نفت 
و میعانات گازی را به حداکثر برسانیم.وی با بیان 
اینکــه آمادگــی داریم برای فــروش نفت، میعانات 
گازی، گاز قراردادهای بلندمدت امضا کنیم، گفت: 
برنامه گســترده برای اکتشــاف مخازن به خصوص 
مخازن گاز داریم، مبنای برنامه ریزی کشور شناخت 

ذخایر هیدروکربوری است.

سناریوهای مختلف برای سرمایه گذاری 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
از ورود ســرمایه های خارجــی اســتقبال می کنیــم، 
گفت: این شرکت از سرمایه گذاری خارجی استقبال 
می کند، اما اگر به هر دلیل ســرمایه گذاری خارجی 
محقق نشــود ســناریوهای مختلــف داریــم و این 
ســناریوها روی میز اســت و نمی خواهیم زمان را از 
دست دهیم.خجسته مهر با بیان اینکه ایران پس 
از روســیه با حــدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره 
گازی دومین دارنده ذخایر گازی دنیا اســت، اظهار 
کرد: ما قادر خواهیم بود تا صد سال آینده با ذخایر 
شناخته شده کنونی نفت خام و گاز طبیعی تولید 
کنیم، هنــوز ظرفیت های اکتشــافی در بخش های 
دریایــی و خشــکی را بررســی نکرده ایم، همچنین 
الیه های پرشمار زمین شناســی وجود دارد که هنوز 
کشــفیات آن را بررســی نکرده ایم که بعدها آنها به 
ذخایر نفت و گاز ایران اضافه خواهند شد.به گفته 
وی حدود ۲۴ پاالیشگاه گازی، بیش از ۱۳۰ واحد 
فرآورشــی و بهره برداری و حــدود ۱۴۰ دکل حفاری 
خشــکی و دریایــی در کشــور وجــود دارد، ایــران 
تــوان دریانوردی و شــناوری بســیار مطلوبــی دارد؛ 
افزون  بر مجهز بودن به ناوگان کشتی حمل نفت، 
فرآورده و میعانات گازی با توان لجســتیک باال، از 
قدرت خدمات شناوری در دریا در حد قابل قبولی 
برخوردار هستیم.وی به توان باالی تخصصی نیروی 
انسانی کشور در بخش باالدستی هم تراز رده های 
بــاالی دنیا اشــاره کــرد و افزود: کشــور دارای نیروی 
انســانی جــوان، چابک، دانــا و دارای علم و دانش 

است و همه در دنیا به این موضوع اذعان دارند.
توان صادراتی ایران به یک راه ختم 

نمی شود
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
ژئوپولتیک و جغرافیای صنعت نفت ســبب شده 

اســت بتوانیــم امنیــت انــرژی پایــدار را در منطقه، 
خاورمیانــه و جهــان رقم بزنیم و این مزیــت ایران 
است، تصریح کرد: توان صادراتی ایران به یک راه 
ختم نمی شــود؛ خلیــج فارس، دریای عمــان و خزر 
را داریــم و موقعیت جغرافیای سیاســی کشــور به 
گونه ای است که سهل الوصول ترین راه برای انتقال 
انرژی به منطقه، خاورمیانه و دنیا را خواهیم داشت.
خجســته مهر بــه تعریــف بســته های مختلف 
سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و 
گفت: در سبد سرمایه گذاری شرکت ملی نفت، سهم 
با اهمیتی برای بخش خارجی در نظر گرفته شده و 
این سهم در سبد سرمایه گذاری به طور کامل روشن 
شده است. ما برای تحریم از آن جهت که صبر کنیم، 
بمانیم و کاری انجام ندهیم، اصالتی قائل نیستیم، 
بنابرایــن از ســرمایه  خارجــی بدون تحریــم و بدون 
شــرط و شروط استقبال می کنیم.مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با بیان اینکه سهم انرژی هیدروکربوری 
به دلیل ارزش حرارتی و اهمیت انرژی هیدروکربوری 
در کوتاه مــدت و میان مــدت از ســبد انــرژی جهانی 
امکان پذیر و حذف شــدنی نیســت، ادامه داد: این 
همچنان موضوع با اهمیتی است و در جاهایی که 
اهمیت انــرژی هیدروکربوری را کم اهمیت می کنند، 
بیشــتر از آنکــه اقتصادی باشــد جنبه سیاســی دارد 
بنابراین امنیت عرضه و تقاضای انرژی جهانی با انرژی 

هیدروکربوری قابل احراز است.
ضرورت سرمایه گذاری بخش پایین دست 

در باالدست
خجســته مهر بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر دنیــا بــه 
دنبــال پایــداری و امنیت عرضه انرژی اســت باید در 
سرمایه گذاری اش مشارکت کند و در غیر این صورت 
نمی توانــد صنایع خــود را اداره کند، افزود: البته این 
موضــوع فقــط بــرای محیــط خارجی نیســت و اگر 
صنایــع داخل کشــور نیز نیاز به خــوراک دارند، باید 

بخشی از سودآوری خود را برای تأمین خوراک خود 
مورد استفاده قرار دهند و بخش پایین دستی آمادگی 
سرمایه گذاری در بخش باالدستی را داشته باشد.وی 
با تأکید بر اینکه به زودی بســته های سرمایه گذاری 
بخش پایین دســتی در باالدستی با حفظ مالکیت 
مخــازن نفــت و گاز و براســاس قوانیــن و مقــررات 
کشــور و بــا رعایــت سیاســت های اصــل ۴۴ اعــام 
می شود، اظهار کرد: جمهوری اسامی دارای امن ترین 
کریدورهای عرضه انرژی به منطقه و جهان است و 
آمادگی داریم در چارچوب قوانین کشــور با الگوها 
و روش های مختلف قراردادی سرمایه گذاری الزم را 
انجام دهیم و در همین مدت چند ماهه مذاکرات 

پرشماری با شرکت های خارجی انجام شده است.
گسترش بازارهای صادراتی پایدار و ایمن

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
صادرات نفت خام و میعانات با لطف خدای متعال 
به نســبت گذشــته و پیش از تحویل گرفتن دولت 
سیزدهم، افزایش یافته است و از همه ظرفیت های 
مختلف برای به حداکثر رساندن فروش نفت خام و 
صادرات میعانات گازی استفاده می کنیم، ادامه داد: 
بنابراین ایمن ســازی، بازارســازی و پایــداری صادرات 
نفت و میعانات گازی راهبرد شــرکت ملی نفت به 
شــمار می آید و این مجموعه به دنبال این موضوع 
است که بازارهای جدید پایدار و ایمن را برای فروش 
نفت، مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و ادامه 
صادرات گسترش دهد.به گفته خجسته مهر، شرکت 
ملــی نفت ایــران آمادگــی دارد تا بــرای فروش نفت 
خــام، میعانات گازی و صــادرات گاز و فرآورده حتی 
قراردادهای بلندمدت امضا کند.وی با بیان اینکه ایران 
ظرفیت های اکتشافی قابل توجهی دارد به اهمیت 
گسترش اکتشاف های نفت و گاز به ویژه اکتشاف گاز 
به دلیل اهمیت تأمین نیاز داخل اشاره کرد و گفت: 
راهبرد شرکت ملی نفت ایران افزایش فعالیت های 
اکتشافی گاز است بنابراین مطالعات گسترده ای را در 
برنامه داریم تا شناخت از ذخایر زیرزمینی را افزایش 
دهیــم و بتوانیم ذخایر هیدروکربوری را برای کشــور 
احراز کنیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره 
به اینکه مبنای برنامه ریزی ۱۰۰ ساله کشور شناخت 
ذخایر هیدروکربوری است، اظهار کرد: بنابراین مستقل 
از رقم سرمایه گذاری، تولید و توسعه میدان هایی که 
مورد نظر است باید شناسایی شود، در همین زمینه به 
دنبال این هستیم که دارایی های زیرزمینی را در زنجیره 

ارزش به حداکثر ثروت رو زمینی تبدیل کنیم.

ظرفیت صادرات نفت به 1/5 برابر بیشتر از زمان قبل از تحریم خواهد رسید
خـــبر
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آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز، سند مالکیت، کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری – سواری 
انتظامی  شماره  به  روغنی  سفید-  رنگ  به  ایکس  ال  تیپ  سمند  سیستم 
شاسی  شماره  و   12488168848 موتور  شماره  به  144ج32  ایران99- 
مورچه  اسالمی  محسن  نام  به   1388 مدل   NAAC91CCXAF817811
خورتی فرزند علی شماره شناسنامه 8791 کدملی 0072680407 صادره از تهران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز، سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سمند به رنگ سفید به 
 147H0128112 شماره انتظامی ایران 53- 447ق89 به شماره موتور
و شماره شاسی NAACRIHE2FF602759 مدل 1394 به نام امیر 
شفیعی علویجه فرزند قاسم کدملی 1287275117 صادره از اصفهان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
کارت شهری و دفترچه مرخصی خودرو: سیستم پراید صبا )جی تی ایکس( 
نوع: تاکسی رنگ: زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی روغنی مدل: 1381 
به شماره موتور: 00325391 و شماره شاسی:S1412281786960  و شماره 
پالک 17ت898ایران 85 بنام مهدی رساپور فرزند: مراد علی شماره شناسنامه: 
250 کدملی: 3719636763 محل صدور: خاش مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو
انتظامی  شماره  به  مشکی   رنگ  به  پژو   206 خودرو  سبز   برگ 
ایران53- 275و18 به شماره موتور 10FSE33718280 و شماره شاسی 
IN80613451 مدل 1380 به نام سعید شفیعی زاده گان اصفهانی فرزند 
محمد کدملی 1271459752 صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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محمد قربانی- بیرجند:سرپرست سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: با نگاه ویژه به 
مصوبات و برکات ســفر ریاســت جمهور به استان، 
نقشــه توســعه اســتان برای ســنوات آتی را ترســیم 

می شود
حمیــد جهانشــاهی در نشســت خبــری ویــژه 
پیگیــری مصوبــات ســفر  فرایندهــای  تشــریح   «
رئیس جمهــور بــه اســتان« اظهار داشــت: در ســفر 
مقامــات کشــوری بــه اســتان عمومــا عرف بــر این 
اســت که قبــل از ســفر مهم ترین درخواســت های 
دستگاه های اجرایی در قالب پیشنهاد های کیفی و 
کمی احصاء و در قالب جلسات کارشناسی در استان 
و در برخی موارد در پایتخت مورد پاالیش قرارگرفته 

و به جامعیت الزم می رسد.
او تصریح کرد: همچنین در حین سفر و بازدید 
مقامــات کشــوری از پروژه هــا، مــوارد تکمیلــی بــه 
انضمام درخواست های مردمی مورد تائید، اضافه 
و در پایــان ســفر، در قالــب تفاهم نامه به امضای 
استاندار به عنوان باالترین مقام استانی و مسئولین 
کشوری می رسد و پس ازآن با عنایت به زمان بندی 
در نظر گرفته شده، قابلیت رصد و پیگیری می یابد.

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  سرپرســت 
خراسان جنوبی با تأکید بر این نکته که در سفرهای 
ســرزده مقامات کشــوری فرآیند قــدری تغییر پیدا 
می کند، افزود: به طور خاص در سفر رئیس جمهور 
به اســتان خراســان جنوبی در نوزدهم شهریورماه 
سال جاری که به صورت سرزده انجام شد، مصوبات 

در حین سفر در قالب نشست های مختلف ازجمله 
شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان، نشســت با 

نخبگان و... تنظیم شد.
او گفــت: بــر ایــن اســاس پــس از پایــان ســفر 
ســعی گردید تمامــی مــوارد مورداشــاره از جانب 
رئیس جمهور و ســایر موارد مطرح شــده از جانب 
مســئوالن اســتانی و مــردم کــه بــه تائید شــخص 
رئیس جمهــور، وزرا و ســایر هیئــت همراه رســیده 
در قالــب دو بخــش مصوبات کیفــی و محتوایی 
و پروژه هــای عمرانــی تنظیــم گردد. جهانشــاهی 
بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه مذکــور در مرحلــه 

بعــد در قالب نشســت های مشــترک کارشناســی 
بــا  در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
دســتگاه های اجرایــی و معاونت هــای مختلــف 
استانداری خراسان جنوبی به جامعیت و پختگی 
الزم رســید، گفــت: در ایــن خصــوص مکاتبــه ای 
از جانــب اســتانداری خراســان جنوبــی بــه نهــاد 

ریاست جمهوری ارسال گردید.
مجموعــه  دراین بیــن  افــزود:  همچنیــن  او 
کشــور  برنامه وبودجــه  ســازمان  در  تدوین شــده 
بــا حضــور مســئوالن در قالــب جلســات فشــرده 
کارشناســی بــا امــور مختلــف ســازمان بــه شــور و 

مشــورت گذاشته شــد و در خصوص نحوه تأمین 
منابع اعتباری پروژه ها بر پایه ظرفیت های قانون 
بودجه سال 1400 و سنوات آتی بحث و تبادل نظر 

صورت پذیرفت.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی با بیان این مطلب که مقررشده است طی 
هفتــه جاری جلســه ای در نهاد رئیس جمهــوری با 
محوریت مرتضــوی معــاون اجرایی رئیس جمهور 
و سرپرســت نهــاد، مســئوالن اســتانداری، نماینده 
تام االختیار سازمان برنامه وبودجه کشور در استان و 
وزرای ذی ربط و مصوبات سفر و سایر پیشنهاد های 
اســتانی با نگاهی همه جانبــه، یک بار دیگــر مرور 
و شــکل رســمی بــه خود بگیــرد، گفــت: درنهایت 
پس از تائید تفاهمات از جانب مخبر معاون اول 
رئیس جمهــور و میرکاظمی معاون رئیس جمهور و 
رئیــس ســازمان برنامه وبودجه کشــور، در اقدامی 
مهم، نقشه توسعه استان برای سنوات آتی ترسیم 
خواهد شد. حمید جهانشاهی با بیان این مطلب 
که اعتبارات پیش بینی شده در این تفاهم تداخلی با 
اعتبارات سنواتی استان نداشته و به عنوان اعتبارات 
متمم تلقی و به صورت جداگانه از منابع ملی تأمین 
خواهد گردید، تصریح کرد: بر این اساس فرایند کار 
در حال انجام بوده و امیدواریم حداکثر تا هفته آتی 
به تفاهم نامه صدراالشاره که در برگیرنده مصوبات 
ســفر و منابع اعتباری آن اســت، دســت پیدا کنیم 
کــه جزئیات آن متعاقبا خدمت مــردم و مدیران و 

رسانه های استان اطاع رسانی خواهد شد.
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صادرات گوجه فرنگی 
تولیدی گلخانه های خاش 
از مرز ۵٨٠ تن فراتر رفت

مدیــر جهاد کشــاورزی خــاش اظهار داشــت: از آغاز 
فصل برداشت محصوالت گلخانه ای، تاکنون افزون بر 
۵80 تن گوجه فرنگی تولیدی شهرستان توسط بخش 
خصوصی به کشورهای امارات، قطر، بحرین، عمان و 
پاکستان صادرشده است. شیرزاد کمالی افزود: صادرات 
محصــوالت گلخانه ای فرصت ممتــازی را فراهم نمود 
که بخش خصوصی ســرمایه گذاری خود را به توســعه 
گلخانه اختصــاص دهد. او تصریح کرد: در حال حاضر 
بیــش از ۵ نفــر از تجــار شهرســتان خاش با جمــع آوری 
گوجه فرنگی های تولید منطقه، پس از بســته بندی به 
خارج از کشور صادر می کنند. کمالی اذعان داشت: ۵7 
هکتار گلخانه با ایجاد زمینه اشــتغال ۱۲۰۰ نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم در خاش فعال هستند و حدود 
۶0 درصــد محصــول گلخانه ها این شهرســتان به تولید 
گوجه فرنگــی اختصــاص دارد. گفتنــی اســت صــادرات 
محصوالت گلخانه ای فرصت شــغلی جدید برای 1۶0 

نفر به طور فصلی و دائم را فراهم کرده است.

39 هزار فارغ التحصیل 
دانشگاه علمی کاربردی 
کرمانشاه پایش شغلی 

می شوند
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی کرمانشــاه 
گفــت: بــه زودی حــدود 39 هــزار فارغ التحصیــل ایــن 

دانشگاه پایش شغلی می شوند.
حســن شــرفی در آیین اســتقبال از نو دانشــجویان 
کــه در جهــاد  کرمانشــاه  کاربــردی  دانشــگاه علمــی 
دانشــگاهی برگزار شــد، با اشــاره به مهارتی بودن این 
دانشــگاه، اظهار کرد: رســالت دانشگاه علمی کاربردی 
پرورش متخصصین و فارغ التحصیانی است که بتوانند 
مشکات کشور را به شکل عملی حل کنند. او با بیان 
اینکــه در ایــن دانشــگاه در کنــار آموزش هــای نظــری 
روی آمــوزش مهارتــی تأکیــد می شــود، افــزود: در ایــن 
راستا دانشــجویانی که به دنبال مهارت آموزی هستند، 
استقبال خوبی از تحصیل در این دانشگاه دارند. رئیس 
دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه اضافه کرد: در سطح 
دانشگاه های استان کرمانشاه حدود 52 هزار دانشجو 
داریم که از این تعداد 2800 نفر در هشت مرکز علمی 
کاربردی اســتان  پنج مرکز در کرمانشــاه و سه مرکز در 
اسام آباد غرب و روانسر- مشغول به تحصیل هستند. 
او با بیان اینکه در این دانشگاه رشته هایی منحصربه فرد 
ارائه می شود که در سایر دانشگاه های استان راه اندازی 
نشــده اند، افزود: توســعه مراکز علمی کاربردی اســتان 
هم با توجه به در نظر گرفتن همین مسئله و توجه به 
مزیت منطقه ای اجرا می شود، به گونه ای که هر مرکز با 
توجــه به مأموریتی که برای آن تعریف شــده می تواند 
دانشجو پذیرش کند. شرفی ادامه داد: شعار دانشگاه 
علمی کاربردی کیفیت گرایی است، چراکه کمیت گرایی 
تنها خیل زیادی فارغ التحصیل را به قافله بیکاران استان 
اضافــه می کنــد. او بــا بیــان اینکــه از ابتــدای راه اندازی 
دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه تاکنون 38 هزار 930 
دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، گفت: بنا 
داریم به زودی برنامه پایش شغلی فارغ التحصیان این 
دانشــگاه را در اســتان اجرایی کنیم، هرچند که به نظر 
می رسد با توجه به مهارتی بودن این دانشگاه بسیاری از 

آن ها مشغول به کارشده اند.
رئیس دانشــگاه علمی کاربردی کرمانشــاه با تأکید 
براینکه مدرسان این دانشگاه نیز دارای بار علمی قوی 
هستند، گفت: 782 مدرس در دانشگاه علمی کاربردی 
کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند که برای تدریس در 
این دانشگاه چند پروسه مهم را پشت سر گذاشته اند. 
او در ادامه اشاره ای هم به شروع سال تحصیلی جدید 
این دانشگاه داشت و افزود: در حال حاضر آموزش ها 
بــه شــکل مجــازی در حال انجام اســت، اما احتمــاال از 
هفته آینده کاس ها را به شکل حضوری برگزار خواهیم 
کرد. شرفی در ادامه توصیه هایی را هم به دانشجویان 
جدیدالورود این دانشگاه داشت و افزود: دانشجویان 
تاش کنند در تمام کاس ها حضورداشــته باشــند و به 
غنای علمی خود اضافه کنند تا با تکیه بر دانش فنی و 
مهارت آموزی خود فرد مفیدی برای کشور باشند. رئیس 
دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه افزود: در کنار حضور 
در کاس هــای درســی، در برنامه هــای فوق برنامــه و 
جانبی نیز شرکت داشته باشید، چراکه معتقدم دانشجو 
نباید تک بعدی باشد، بلکه باید در برنامه های علمی، 
فرهنگی و غیره هم حضور پیدا کند تا فرد مسئولی بار 

آید و در آینده مدیریت کشور را به دست گیرد.

بیش از ۶ هزار مددجوی 
کمیته امداد اردبیل فاقد 

مسکن هستند
مدیــرکل کمیته امداد اســتان اردبیل گفت: ۶ هــزار و 
۴۴۰ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در این استان 
فاقد مســکن و سرپناه مناسب هســتند. به گزارش ایرنا، 
حسین دشتی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن دولت 
افــزود: تــاش می شــود برای تأمین مســکن مناســب به 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و نیازمندان جامعه 
از این فرصت نهایت استفاده شود. او اظهار کرد: ثبت نام 
متقاضیان نهضت ملی مسکن تا ۱۵ آذرماه تمدیدشده و 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد که تاکنون از زمین 
و مسکن دولتی استفاده نکرده اند با ثبت اطاعات خود 
در سامانه ثمن می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. 
او بیان کرد: با هماهنگی و همکاری مددکاران و مراجعه 
به درب منازل ۴۲ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
تاش شده ضمن کسب اطاعات دقیق، خانوارهای فاقد 

مسکن در سامانه ثبت کنند.

کاشت محصوالت کشاورزی پاییزه در اولین 
بوستان کشاورزی شهری ایران در مشهد

گلستان جزو 3 استان آخر در میزان کشندگی 
کرونا است

رونمایی از تأمین روشنایی بلوار شهدای 
ارتش مشکین دشت

اختصاص 100 هکتار اراضی شمال سیستان 
و بلوچستان به طرح جهش مسکن

راه اندازی سامانه تائید الکترونیک پیش نویس 
پروانه احداث بنا در شهرداری سمنان

مشــهد مقدس-رویــداد امــروز: 
مدیــرکل بهبود محیط زیســت 
از  مشــهد،  شــهرداری  شــهری 
محصــوالت  انــواع  کاشــت 
کشاورزی و صیفی جات پاییزه 
شــهری  کشــاورزی  اراضــی  در 
بــا  مشــهد«  پــارک  »کشــت 

مشارکت شــهروندان و دانشــگاه فردوسی خبر 
داد. سید علی اکبر انتظام با اعام این خبر اظهار 
کرد: از ابتدای سال جاری و با همکاری دانشگاه 
انــواع محصــوالت  کشــت  فردوســی مشــهد، 
کشاورزی به صورت آزمایشی توسط شهروندان 
و بــا نظــارت دانشــگاه آغاز شــد و در نیمــه اول 
ســال کاشــت محصوالتی نظیــر فلفــل، خربزه، 
هندوانــه، ذرت و گوجه فرنگــی در عرصه ای به 
وسعت حدود ۲ هکتار صورت گرفت. او افزود: 
بــر اســاس برنامه ریزی های صــورت گرفته نیز از 
ابتدای پاییز، کاشت انواع محصوالت کشاورزی 
پاییزی نظیر گندم، جو، هویج، زردک، شــلغم، 

پیاز، تره، یونجه و پیازچه نیز با 
همکاری ۵۰ خانواده مشهدی، 
محــات  اجتماعــی  شــورای 
منطقــه ۱۱ و نظارت دانشــگاه 
فردوسی مشهد آغازشده است. 
انتظام عنوان کرد: محصوالت 
کشــاورزی تولیدشــده درکشت 
پــارک، بــا رعایــت تمامــی اصــول کشــاورزی و 
به صــورت ســالم تولیــد می شــوند و در صــورت 
موفقیت این طرح آزمایشی، کاشت محصوالت 
کشاورزی در این بوستان، از سال آینده گسترش 
پیدا خواهد کرد. مدیرکل بهبود محیط زیســت 
شهری بیان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت 
گرفته در فصل پاییز امسال، بیش از بیش از ۱۰ 
تــن انواع محصوالت کشــاورزی از این بوســتان 
برداشــت خواهد شد. انتظام خاطرنشــان کرد: 
تمامی محصوالت تولید در فاز آزمایشی کشت 
در این بوستان، بین خانوارهای مشارکت کننده 

در این طرح آزمایشی توزیع می شود.

علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
پزشــکی گلســتان گفــت: طی 
هفتــه گذشــته یــک نفــر براثر 
کرونــا در گلســتان فــوت کرده 
و گلســتان جزو سه استان آخر 
در میزان کشندگی کرونا است. 
در جلســه پیشگیری و مقابله 

با ویروس کرونای گلســتان اظهار کرد: شــرایط 
کرونا در گلستان تثبیت شده و در مقایسه با دو 
هفته گذشته همه شهرهای استان جز آزادشهر 
آبی است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
از بستری ۱۹۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی 
اســتان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۴۶ نفر 
در آی ســی یــو تحــت مراقبــت بــوده و 1۶ نفر 
هم به دســتگاه ونتیاتور متصل هســتند. او با 
بیــان اینکــه در روز گذشــته فوتــی کرونایی در 
استان ثبت نشده اســت، ادامه داد: طی هفته 
گذشــته یــک نفــر براثــر کرونــا در اســتان فوت 
کرده و گلســتان جزو ســه اســتان آخر در میزان 

کشــندگی کرونا اســت. فاضل 
در خصوص واکسیناسیون هم 
گفت: تاکنون دو میلیون و 2۵0 
هــزار دوز واکســن در اســتان 
تزریق شــده کــه یک میلیــون و 
2۶۵ هــزار دوز در مرحله اول 
بوده و 9۴7 هزار گلستانی هم 
هــر دوز را دریافــت کرده اند. طبق گفته رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی گلســتان بر اساس آمار 
بــاال، 8۶ درصــد مــردم گلســتان دوز اول و ۶۶ 
درصــد هــم دوز دوم را دریافــت کرده انــد. او 
عنوان کرد: همچنین ســه هــزار و 3۶0 نفر هم 
دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده و میزان 

استقبال کم بوده است.
فاضل در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به شــیوع ویروس جهش یافته کرونا در 
آفریقــا، گفــت: ایــن ویروس در حال گســترش 
 PCR بــوده و تشــخیص آن از طریــق تســت

ممکن نیست. 

در راستای اجرای طرح های 
خدمت رســانی  و  عمرانــی 
عمومی، روشنایی بلوار شهدای 
ارتــش واقــع در شــهرک بعثت 
بــه طــول یــک کیلومتــر تأمیــن 
گردید. حسین بغدادی، شهردار 
مشکین دشت در این خصوص 

اظهار داشت: پروژه تأمین روشنایی بلوار شهدای 
ارتش با نصب ۲۳ فندانسیون و جانمایی پایه های 
۱۰ متــری و چراغ هــای ۱۵۰ وات بخــار ســدیم در 

جهت رفــاه حال شــهروندان و 
نیز کاهش حوادث احتمالی، از 
محل اعتبارات روستاهای فاقد 
بااعتبــاری حــدود ۱۰  دهیــاری 
میلیارد ریال با نظارت اداره برق 
شهرســتان فردیــس و بــا اجرای 
حــوزه معاونــت فنــی عمرانی 
شهرداری مشکین دشت انجام گردید که از امشب 
این بلوار دارای روشنایی مطلوب و کافی خواهد 

بود. 

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان سیســتان و 
بلوچستان گفت: افزون بر ۱۰۰ هکتار از اراضی 
۶ شــهر زاهدان، زابل، ســراوان، میرجاوه، خاش 
و سوران با تغییر کاربری به طرح جهش مسکن 
اختصاص یافت. به گزارش رویداد امروز، عطاء 
الــه اکبــری اظهار داشــت: طرح جهش مســکن 
ضمــن ایجــاد اشــتغال افــزون بــر ۷۰ هــزار نفــر 
ســبب فعال شــدن ســایر بخش های اقتصادی 
استان می شود. او ادامه داد: در این راستا تأمین 
زمین هــای طرح جهش تولید مســکن از طریق 
شناســایی اراضــی مــازاد دســتگاه های اجرایی، 
اراضــی نیازمند تغییر کاربری در کمیســیون های 
مــاده پنــج، اراضــی نیازمند الحاق بــه محدوده 
شــهری و اراضــی بــرای شهرک ســازی جهت رفع 
نیاز ساالنه به مسکن موردتوجه قرارگرفته و در 

شورای مسکن استان مصوب شده است.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان تصریح کــرد: ایــن اداره کل همســو 
باسیاســت های وزارت راه و شهرســازی بخــش 
قابل توجهــی از زمین هــای احــداث واحدهــای 
مسکونی این پروژه مهم ملی را در استان تأمین 
نموده است و همچنان نیز این روند تا برآورده 
شــدن نیاز چهارســاله طرح باقــوت ادامــه دارد. 
اکبــری بــا تأکید بر اینکه در پــی افزایش تقاضا، 
مهلت ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن 
تــا ۱۵ آذرمــاه جاری تمدیدشــده اســت، گفت: 
شــهروندان اســتان می تواننــد بــدون نگرانی 
ثبت نــام در مرحلــه نخســت نهضــت ملــی 
آدرس  بــه  مربوطــه  ســامانه  در  را  مســکن 

https://saman.mrud.ir انجام دهند. 

رئیس ســازمان فناوری اطاعــات و ارتباطات 
شــهرداری ســمنان اظهــار کــرد: بــا عنایــت بــه 
بازبینی های صورت گرفته در فرآیندهای مختلف 
خدمات شهرسازی و تمرکز بر حداقل نمودن زمان 
ارائــه خدمات مختلف این حوزه به شــهروندان 
محتــرم، مرحلــه اخــذ تأییدیــه از مهندســان و 
طراحان ناظر برساخت ساز که در مرحله صدور 
پروانــه احداث بنا توســط شــهروندان پیگیری و 
انجــام می شــود، به عنــوان یکــی از بخش هایی 
کــه تأثیــر منفــی در طوالنــی شــدن پروســه ارائه 
خدمــات شهرســازی دارد شناسایی شــده و ایــن 

خدمت توسط سازمان فاوا در قالب سامانه اخذ 
تأییدیه الکترونیکی صدور پروانه از طریق آدرس 
مجموعــه  بــه   https://pishnevis.semnan.ir
خدمات الکترونیک شهرداری سمنان افزوده شد. 
وحید پرویزی گفت: در راســتای هوشــمند سازی 
و ارائه خدمات شــهرداری به صورت الکترونیک، 
راه انــدازی ســامانه تائید الکترونیک پیش نویس 
پروانه احداث بنا نیز در جهت سرعت بخشیدن 
به این امر راه اندازی شده است تا پروسه زمان بر 
اخــذ تأییدیه های مربوط به صــدور پروانه را به 

کوتاه ترین زمان ممکن کاهش دهد. 

علی اکبر انتظام

عبدالرضا فاضل

حسین بغدادی

نقشه توسعه استان برای سنوات آتی ترسیم می شود

 نگاه ویژه به مصوبات سفر رئیس جمهوری به خراسان جنوبی

۹ پروژه آسفالت معابر، خیابان و ورودی های 
روســتاهای شهرســتان گنــاوه بــا مجمــوع اعتبــار 
۶۰ میلیــارد ریــال در آیینــی به بهره برداری رســید. 
فرمانــدار گنــاوه در آیین افتتاح آســفالت خیابان 
ورودی روستای شول بخش مرکزی این شهرستان 
به عنــوان پروژه های نمادین افــزود: تکمیل پروژه 
آسفالت خیابان ورودی و دسترسی به جاده اصلی 
روســتای شــول از مهم ترین پروژه هایی اســت که  
به موازات هم اجرایی شده است. غامرضا مهرجو  
افــزود: آســفالت خیابــان ورودی روســتای شــول 
پروژه ای مهم است که در روز جاری به بهره برداری 
می رسد و امیدواریم ادامه این پروژه که به جاده 
دسترسی اصلی است، هرچه زودتر به اتمام برسد. 

بخشــدار مرکــزی گناوه نیــز در این مراســم گفت: 
ورودی روســتای شــول از نقاط حادثه خیز بخش 
مرکــزی ایــن شهرســتان اســت کــه در آن حــوادث 

ناگواری اتفاق افتاده است. خدیجه دشتی افزود: 
ایــن پــروژه از ۱۶ ســال پیــش آغــاز، ولی رهاشــده 
بــود کــه در کمتــر از یــک ســال بــا هماهنگی های 

به عمل آمده اجرایی و به اتمام رسید. رئیس بنیاد 
مســکن انقــاب اســامی گنــاوه گفــت: همزمان 
بــا افتتاح پروژه آســفالت خیابان ورودی روســتای 
شول، هشت پروژه دیگر بااعتبار ۴۰ میلیارد ریال و 
به میزان ۴۰ هزار مترمربع به بهره برداری می رسد. 
احسان علیپور افزود: پروژه روستای شول در قالب 
طرح بهسازی معابر روستایی توسط این بنیاد و با 
همکاری دهیاری به طول ۵۵۰ متر و عرض ۲۲ متر 
به صورت دوباند هشت متری بااعتبار ۲۰ میلیارد 

ریال افتتاح می شود.
او اظهــار کــرد: اعتبــارات ایــن پــروژه به صــورت 
مشارکتی و با همکاری از محل نفت، قیر رایگان و 

دهیاری  و منابع این بنیاد تأمین شده است. 

محمدحســین باجان_ســاری:در مراســم اختتامیــه 
دومین جشنواره ملی طب ایرانی که با حضور وزیر 
بهداشــت و جمعی از اساتید و پیشکسوتان حوزه 
طب ایرانی برگزار شد، دو تن از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان برگزیدگان 
علمی این جشنواره معرفی شدند. در بخش علمی 
جشــنواره طــب ایرانــی دکتــر آســیه جــوکار دکترای 
تخصصی طــب ایرانــی و اســتادیار دانشــگاه علوم 
پزشکی مازندران و معاون آموزشی گروه طب ایرانی 
دانشــکده پزشــکی ســاری به عنوان برگزیده بخش 

آموزشــگر برتر معرفی شــد و نشان حکمت »استاد 
دکتر محمدمهدی اصفهانی« و تندیس و لوح تقدیر 
جشــنواره را از دکتر بهرام عین الهی وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد. همچنین دکتر 
مولود فخری دکترای تخصصی پژوهش طب ایرانی 
و استادیار مرکز تحقیقات طب ایرانی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران عنوان برگزیده علمی جشنواره را در 
بخش مقاله برتر کسب کرد و تندیس یادبود و لوح 
تقدیر جشنواره طب ایرانی توسط مدیرکل دفتر طب 

ایرانی و مکمل وزارت بهداشت به او اهدا شد.

ســازمان  رئیــس   : امــروز رویــداد   _ قزویــن 
بســیج ســازندگی کشــور گفــت: ۴۰۲ صنــدوق 
قرض الحســنه محله هــای شــهری و روســتایی 
کشــور  سراســر  در  همزمــان  به صــورت 
در  زهرایــی  محمــد  ســردار  شــد.  راه انــدازی 
قرض الحســنه  صندوق هــای  افتتــاح  آییــن 
قزویــن  اســتان  اشــتغالزای  تعاونی هــای  و 
افــزود: همزمــان بــا فعالیــت ایــن صندوق هــا 
ســطح  در  مردمــی  اشــتغالزای  تعاونــی   ۱۵۰
کشــور فعال شــده اند. او با اشــاره بــه عملکرد 
موفق اســتان قزوین در برپایــی صندوق های 
قرض الحســنه تأکید کــرد: از فعالین در عرصه 
برپایی صندوق های قرض الحسنه درخواست 
انــدازی  درراه  موفــق  الگوهــای  از  دارم 
صندوق هــا اســتفاده شــود تــا ایــن صندوق ها 
به عنــوان مــدل رفتــار موفــق انقاب اســامی 
در جهان معرفی شــود. او با بیان این مطلب 
کــه ۴۲ گــروه جهــادی بالغ بــر ۸۰۰ هــزار نفــر 
جهادگــر نســل جدیــد انقــاب بــرای دفــاع از 
کیــان اســامی پــا به عرصــه ورود گذاشــته اند 
یــادآور شــد: امــروز جبهــه اســتکبار بــا کمپیــن 
فشــار حداکثــری اقتصــاد و تــاش در فضــای 
مجــازی و تهاجــم فرهنگــی بــه جنــگ باورها 

اســت  واردشــده  ایــران  مــردم  اراده هــای  و 
امــا جوانــان نســل گام دوم انقــاب همچــون 
فرماندهــان، اســاتید و پــدران خــود در دفــاع 
از انقــاب بــه پــا خاســته اند. ســردار زهرایــی 
اقتصــادی  تمام عیــار  جنــگ  در  داد:  ادامــه 
کــه در چرخــه  کارآفرینــان  از  بــرای حمایــت 
شــده اند  خســته  اداری  نظــام  و  بوروکراســی 
کمــک می کنیــم تا بتوانیم مشــکات را پشــت 
ســر بگذاریم. رئیس ســازمان بســیج سازندگی 
کشــور بــا تأکیــد بــر ایــن مطلــب کــه قاعــده 

انقــاب را بایــد از مردم بدانیــم گفت: خیمه 
انقــاب فقــط باوجــود والیــت و مــردم ســر 
پــا می مانــد و دشــمن هــم همیــن دو نکته را 
نشــانه گرفتــه اســت تــا مــردم را از کارآمــدی 
نظــام ناامیــد کنند تا بین مردم و نظام فاصله 
به عنــوان  بســیج  کــرد:  تأکیــد  او  بیندازنــد. 
تشــکیات مردمــی انقاب اســامی ســعی در 
مردمــی بــودن انقــاب دارد و در کنــار مــردم 
ایستاده اســت. مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امیــد هــم در این آیین با بیــان این مطلب که 

»برنامه هــای اقتصاد مقاومتی، توانمندســازی 
و فقرزدایــی کشــور بــا مؤلفــه حضــور مــردم 
امکانپذیر است « گفت: حضور مردم، تسهیل 
بــرای  برنامه ریــزی  و  مالــی  تأمیــن  نظــام  در 
توانمندسازی مردم از مؤلفه های راه اندازی و 
گســترش صندوق های قرض الحسنه کارآفرینی 
در کشــور اســت. نورالــه زاده افــزود: مجموع 
ایــن مؤلفه هــا بــا همــکاری بســیج ســازندگی 
در دســتور کار قــرار گرفــت و از هدف گــذاری 
راه اندازی ۵۰۰۰ صندوق کارآفرینی روســتایی، 
صنــدوق   ۱۰۰۰ راه انــدازی  تفاهم نامــه 
ســازندگی  بســیج  همــکاری  بــا  قرض الحســنه 
منعقد شــد. او ادامــه داد: نتیجه بخش بودن 
فعالیــت صندوق هــا در ســطح کشــور نیازمند 
تــا  شبکه ســازی و فعالیــت تعاونی هــا اســت 
بتواننــد از مراحــل تولیــد و بــازار محصــوالت 

کنند. پشتیبانی 
او توضیــح داد: بــا فعالیــت ایــن شــبکه ها 
ایجــاد  محصــوالت  توزیــع  و  تولیــد  پایــداری 
می شــود. در ایــن مراســم از مدیرعامــل صندوق 
کارآفرینی امید اســتان قزوین و مســئول صندوق 
قرض الحســنه کارآفرینــی روســتای آق بابــا تقدیر 

شد. 

۹ پروژه آسفالت در روستاهای گناوه بهره برداری شد

تجلیل از دو عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

در جشنواره ملی طب ایرانی

۴0۲ صندوق قرض الحسنه محله های شهری و روستایی بسیج سازندگی 
افتتاح شد

خـــبر

خـــبر

خـــبر
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با حضور جمعی از مسئوالن و مدیران شهرداری در بزرگراه شهید سلیمانی صورت گرفت

پایان حفاری تونل شهید شیبانی و آغاز عملیات اجرایی تونل شهیدان خادم صادق

د افرس رویدا

جهــت  شــیراز  آبفــا  خدمــت  میــز 
درخواســت  و  ســواالت  بــه  پاســخگویی 
هــای مــردم محله ســلطان آباد برپا شــد. 
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج و 
درخواســت مردم محله سلطان آباد ، میز 
خدمتــی جهــت پاســخگویی و رســیدگی 
ایــن محلــه  مــردم  بــه درخواســت هــای 

دایــر شــد. در این میز خدمــت جمعی از 
مدیــران آبفــا شــیراز به صورت مســتقیم و 
چهــره بــه چهــره بــا مــردم دیدار داشــتند 
و پاســخگوی ســواالت و درخواســت های 
مــردم بودنــد. ایــن میز خدمــت در محل 
فاطمیــه جنــب مســجد شــهدای ســلطان 

آباد برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، میز 
خدمت شرکت آب و فاضاب شیراز در کنار 
ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان، در 
مجتمع فرهنگی شــلمچه شــیراز برپا شــد و 
مدیرعامــل آبفا و جمعی از مدیران شــرکت 
بــه  صــورت مســتقیم و چهــره بــه چهــره بــا 
مردم دیدار داشــتند و پاســخگوی ســؤاالت 

آنــان شــدند. برپایــی میز خدمــت به منظور 
حــوزه  در  اقدامــات  و  فعالیت هــا  ارائــه 
خدمات مشــترکین، پاسخگویی به سؤاالت 
و درخواســت های مربــوط به مســائل آب و 
موضــوع فاضاب، تشــریح وضعیت تأمین، 
توزیع و کنترل کیفی و بهداشــتی آب شــرب 

شهروندان بود.

عملیات گازرســانی به روســتاهای دنیان و 
چنارسوخته جهرم با حضور رییس کمیسیون 
عمــران مجلــس شــورای اســامی ، مســووالن 
شــرکت گاز فارس و مســووالن شهرســتان آغاز 
شــد . مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت : این 
طرح  با 164 میلیارد ریال اعتبار و  23کیلومتر 
لوله گذاری پلی اتیلن اجرا می شود . حسینی 
افزود : با تکمیل و افتتاح این طرح 200 خانوار 
روستایی دنیان  و چنارسوخته بخش کردیان 

شهرســتان جهــرم از نعمــت گاز طبیعی بهره 
مند می شــوند . به گفته حســینی ، دسترســی 
از جملــه  گاز  بــه شــبکه  فــارس  روســتاهای 
رویکردهایی است که با هدف توسعه عدالت 
اجتماعی و خدمات در ســال های اخیر دنبال 
شــده و امســال نیــز همچنــان پرشــتاب ادامه 
دارد . هــم اکنــون، ضریب نفوذ گاز طبیعی در 
شهرهای جهرم ۱۰۰ درصد و در روستاهای این 

شهرستان بیش از  ۷۵ درصد است.

 به مناســبت گرامیداشــت هفته بسیج ، 
با هماهنگی پایگاه مقاومت بســیج شرکت 
آبفا، پیاده روی و کوهپیمایی به سمت تپه 
نورالشــهداء ) قبــور شــهدای گمنــام ( انجام 

شد . در این پیاده روی و کوهپیمایی بهمن 
بهــروزی، رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل 
آبفا شیراز نیز حضور یافت و در جوار آرامگاه 

مطهر شهدا گمنام تجدید میثاق کرد.

یــک دوره مســابقه ورزشــی در چهــار رشــته 
منتخب آمادگی جسمانی ، گل کوچک ، دارت و 
تنیــس روی میز با حضور کارکنان بــرق کازرون در 

ایستگاه 400 کیلوولت این ناحیه برگزار شد.
در این دوره از رقابت های که با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی و در فضایی صمیمی و رقابتی 
برگزار شد به برگزیدگان هر رشته از سوی مهندس 
رهنمایی مدیر ناحیه برق کازرون هدایایی اعطا 
شد. بر اساس این گزارش در پایان این رقابت ها 
در رشته آمادگی جسمانی ، اکبر جاویدی ، محمد 
رضوی زاده و مهدی مرادی ، در رشته رشته پنالتی 
گل کوچک ، حبیب رافت ، رضا بهزادی و حسن 

دهقــان ، در رشــته رشــته دارت ، محمــد خانی ، 
مهدی وطن دوست و محمد نظریه و در رشته 
تنیس روی میز ، مهدی خرم جاه ، مسلم مولودیان 
و عبدالرضــا دیدار به عنوان نفرات برتر برگزیده 
شدند. مهندس رهنمایی مدیر برق ناحیه کازرون 

در حاشیه این رقابت ها با تاکید بر لزوم حفظ 
روحیه ورزشی و توجه به تربیت بدنی به عنوان 
یکی از مولفه های اصلی سامت تن و روان اظهار 
داشت : فعالیت در حوزه تامین و انتقال برق و 
انرژی نیاز به آمادگی همیشــگی برای حضور در 

بحــران هــای احتمالــی دارد از این رو الزم اســت 
کارشناســان ، مدیران ، مهندســین و متخصصین 
برق در همه شرایط با حفظ آمادگی جسمانی 
برای حضور در شرایط بحران آمادگی الزم داشته 
باشــند. وی اضافه کرد: کارکنان شرکت برق باید 
انگیــزه فعالیت و روحیه نشــاط اجتماعــی را در 
محل کار داشته باشند در واقع عقل سالم در تن 
و بدن سالم است. را به منصه ظهور برسانند.مدیر 
برق ناحیه کازرون در ادامه گفت: ایجاد و حفظ 
روحیه نشــاط و سامت کارکنان از اولویت های 
کاری ماست و طبق برنامه زمانبندی مسابقات 

ورزشی در این ناحیه دنبال می شود .

با حضور شهردار شیراز، رئیس و اعضای شورای اسامی شهر 
و جمعی از مدیران شهری، عملیات حفاری تونل دوقلوی »شهید 
داداهلل شیبانی« پایان یافت و عملیات اجرایی تونل »شهیدان 
خادم صادق« در َاَبر پروژه بزرگراه »شهید سپهبد سلیمانی« آغاز 

شد.
مهندس ســید احسان اصنافی شهردار شــیراز در این مراسم 
گفت: پروژه بزرگراه »شهید سپهبد سلیمانی« به طول ۱۸ کیلومتر 
اصلی ترین معبر ترافیکی شرقی - غربی شیراز است که در 8/6 
کیلومتر باقیمانده آن، چهار تونل برای افزایش ضریب ایمنی در 
مقابل رانش زمین، کاهش انجام خاک برداری و حفظ اکوسیستم 

منطقه در طول مسیر طراحی و اجراشده است. 
شهردار شیراز با اعام اینکه تاش شده حجم خاکریزی ها 
در پروژه کاهش یابد تا وضعیت طبیعی این منطقه گردشگری 
شــهر حفــظ شــود، افزود: تمهیــدات بر این اســت که پــروژه با 
حداقل آسیب های اکوسیستمی انجام و تا پایان سال آینده به 

اتمام برسد.
مهندس اصنافی با اعام اینکه به دنبال حفظ اکوسیســتم 
محیــط و باغات هســتیم، اضافه کرد: با اجــرای این تونل های 
دوقلو بالغ بر هشت تا ۱۰ هکتار از باغ های مورد مسیر محمودیه، 
بخشی از باغ های منصورآباد و چاه آب آن محدوده حفظ شده 

است . 
  وی ضمن تأکید بر ضرورت تکمیل رینگ ترافیکی شرقی
غربی شیراز و لزوم اتصال محورهای مواصاتی به بزرگراه شهید 
سپهبد سلیمانی اعام کرد: عملیات اجرایی ورودی پروژه شامل 
پل »جمهوری« را از ماه گذشته آغاز کردیم و تاش داریم عملیات 
اجرایی و بهره برداری از این پروژه ها نیز همزمان با پروژه بزرگراه 
شهید سپهبد سلیمانی انجام شود. این پروژه به پل شهدای جهاد 

و بلوار شهید محاتی ختم می شود. 
شــهردار شــیراز بــا بیان اینکــه پروژه بزرگراه »شــهید ســپهبد 
سلیمانی« از پیشرفت مناسبی برخوردار است، گفت: عملیات 
حفاری تونل دوقلوی »شهید داداهلل شیبانی« )تونل شمالی ۱۲۰ 
متر و تونل جنوبی ۱۰۲ متر( به اتمام رســید و عملیات حفاری 
تونل دو قلوی »شهیدان خادم صادق« )تونل شمالی ۳۳۰ متر و 

تونل جنوبی ۱۲۰ متر( آغاز شد.
تحولی بزرگ در شیراز، سومین حرم اهل بیت )ع(

رئیس شورای اسامی شهر شیراز نیز در مراسم پایان عملیات 
حفاری تونل دوقلوی »شــهید داداهلل شــیبانی« و آغاز عملیات 
اجرایی تونل »شهیدان خادم صادق« گفت: اجرای این دو پروژه 

آغازگر تحولی بزرگ در شیراز، سومین حرم اهل بیت )ع( است 
و امیدواریم برای مردم شیراز و کشور خیروبرکت داشته باشد. 

مهندس مهدی طاهری ضمن گرامیداشت هفته بسیج  اظهار 
داشــت: بزرگراه شــهید ســلیمانی یکی از بزرگ ترین معابر شهر 
شیراز است که تاکنون اجراشده و با توجه به اینکه کالبد شیراز 
به صورت شرقی - غربی است، اجرای چنین پروژه شرقی - غربی 

برای شیراز بسیار مهم و حیاتی است. 
وی تصریح کرد: تونل های دوقلوی شهید شیبانی و شهیدان 
خادم صادق در محور هم و در مسیر ادامه بزرگراه شهید سپهبد 
سلیمانی قرار دارند. مشکات ترافیکی شدیدی در مسیر غرب 
به شرق شهر شیراز وجود دارد که با بهره برداری از این پروژه که 

پیش بینی شده تا پایان سال آینده اجرایی شود، بار ترافیکی محور 
شرق - غرب شهر کاهش خواهد یافت. 

تکمیل رینگ های ترافیکی، اولویت اصلی کمیسیون 
عمران

مهندس علیرضا اســکندری رئیس کمیســیون عمران شورای 
اسامی شهر شیراز در این آیین گفت: این پروژه یکی از بزرگ ترین 
پروژه های مجموعه شهرداری شیراز و جز اولویت های کمیسیون 
عمــران در دوره ششــم اســت کــه بــا تزریق مالی انجام شــده و 
پیشرفت مناسب، شاهد بهره برداری از این پروژه به عنوان یک 

شریان مهم در کان شهر شیراز خواهیم بود. 
مهنــدس اســکندری ضمــن تأکیــد بــر اینکــه پــروژه بزرگــراه 
شهید سپهبد سلیمانی از اولویت های عمرانی شهر شیراز است 
خاطرنشان کرد: این پروژه با کاهش زمان سفرهای درون شهری و 

افزایش ایمنی تردد منجر به کاهش تصادفات می شود. 
وی در خصــوص رویکردهــای کمیســیون عمــران شــورای 
اسامی شهر شیراز گفت: رویکرد اصلی کمیسیون عمران تکمیل 
رینگ های ترافیکی شیراز و ایجاد تقاطع های غیر همسطح مورد 

نیاز بر اساس مطالعات انجام شده است. 
مهندس اسماعیل صالحی معاون فنی و عمرانی شهرداری 
شیراز نیز در مراسم پایان عملیات حفاری تونل دوقلوی »شهید 
داداهلل شــیبانی« و آغاز عملیات اجرایی تونل »شــهیدان خادم 
صادق« گفت: به منظور حفظ باغات و افزایش ایمنی مسیر با 
کمک مشاور اقدام به قرار دادن تونل ها در مسیر بزرگراه شهید 
سپهبد ســلیمانی کردیم . مهندس صالحی اضافه کرد: عملیات 
حفاری تونل دوقلوی »شــهید داداهلل شــیبانی« یک ســال و نیم 
پیش آغازشده بود و امروز پایان یافت و عملیات اجرایی تونل 
دوقلــوی »شــهیدان خادم صــادق« در َاَبر پروژه بزرگراه »شــهید 

سپهبد سلیمانی« که تونل شمالی ۳۳۰ متر و تونل جنوبی ۱۲۰ 
متر طول دارد نیز امروز آغاز شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر  با توجه به امکانات پیمانکار 
پــروژه یــک دســتگاه الینینــگ در یکــی از تونل هــا در حــال کار 

است و درصورتی که قرارگاه خاتم االنبیا یک دستگاه دیگر هم 
بــرای حفاری اختصاص بدهد، می توانیــم در مدت زمانی کمتر 
از مدت زمان پیش بینی شــده ۲۱ ماه اقدام به افتتاح تونل های 

شهیدان خادم صادق کنیم.

برپایی میز خدمت درمردم محله سلطان آباد توسط آبفا

برپایی میز خدمت آبفای شیراز در مجتمع فرهنگی شملچه

آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای کردیان جهرم

کوهپیمایی مدیر عامل و بسیجیان آبفا شیراز به تپه نورالشهدا

مسابقات ورزشی در چهار رشته منتخب در ناحیه برق شهرستان کازرون برگزار شد

خــبر

خــبر

خــبر

خــبر

خــبر

عملیات حفاری تونل دوقلوی »شهید داداهلل 
شیبانی« )تونل شمالی 120 متر و تونل جنوبی 

102 متر( به اتمام رسید و عملیات حفاری تونل 
دو قلوی »شهیدان خادم صادق« )تونل شمالی 

330 متر و تونل جنوبی 120 متر( آغاز شد

 بزرگراه شهید سلیمانی یکی از بزرگ ترین 
معابر شهر شیراز است که تاکنون اجراشده و با 

توجه به اینکه کالبد شیراز به صورت شرقی - 
غربی است، اجرای چنین پروژه شرقی - غربی 

برای شیراز بسیار مهم و حیاتی است

جلسه شورای راهبردی پیرامون بودجه سال ۱۴0۱، روز شنبه 
ششم آذر ماه سال ۱۴00با حضور با حضور آیت ا... دژکام نماینده 
ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، محمدهادی ایمانیه 
اســتاندار فارس، حجت االســام موســوی رییس کل دادگستری 
استان، احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان فارس و دوازده نفر از نمایندگان مردم شــریف شهرستان 
های استان در مجلس شورای اسامی برگزار شد. در این جلسه 
هــر یــک از ایــن وکای ملت، در خصوص مســائل و مشــکات 
بودجــه ای حــوزه انتخابیــه خود و همچنین موضوعات مرتبط 
بــا افزایش اعتبارات اســتان فــارس در الیحه بودجه ســال آینده، 

پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه دادند. رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان فارس نیز در این جلســه پیرامون اعتبارات 
عمرانی و هزینه ای اســتان و موارد مهمی را در خصوص الیحه 
بودجه سال ۱۴0۱به نمایندگان مردم شریف استان فارس در خانه 
ملت پیشنهاد داد. شایان ذکر است در این جلسه که سید احمد 
احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی استانداری، محمود رضایی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، عبدالرضا قاسم پور 
معاون منابع انسانی استانداری و سیدعلی طبیب لقمانی معاون 
گردشــگری و زیارتی اســتانداری و همچنین عبدالحمید سنگی 
سرپرست معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

فارس حضور داشتند، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت فوق العاده و 
تاثیرگذار هجده نماینده شریف استان در خانه ملت و همراهی 
و همدلی مدیران دستگاه های اجرایی استان فارس در خصوص 
افزایش اعتبارات استان فارس در الیحه بودجه سال ۱۴0۱ تاکید 
شــد. اســتاندار فارس نیز در پایان این جلسه، دو خواسته مهم 
را به نمایندگان شــریف مردم استان در مجلس شورای اسامی 
پیشــنهاد داد: اول اینکه سهم بودجه عمرانی اســتان فارس از ۵ 
درصد به ۴/۷درصد کشور برسد و دومین خواسته اینکه افزایش 
سنواتی که به بودجه های عمرانی تعلق می گیرد، امسال بیشتر از 

متوسط کشوری باشد.

برگزاری جلسه شورای راهبردی پیرامون بودجه سال 1۴٠1
خــبر



7 info@ruydadiran.com

خبر کوتاه
دوشنبه 08 آذر  ماه 1400 / سا ل پنجم / شماره  1223 ورزش ruydadiran.com

ذهنیت منفی سرمربی جدید یونایتد 
به رونالدو

می خواهم به سمبل اینتر تبدیل شوم

باید دید شرایط کریستیانو 
رونالدو زیر نظر رالف رانگنیک 
در اولدترافورد چگونه خواهد 
بــود. اگــر اتفــاق خاصــی رخ 
ندهــد رالف رانگنیک به زودی 
جدیــد  ســرمربی  به عنــوان 
منچستریونایتد معرفی خواهد 

شد. اخبار حاکی از آن است که این مرد باتجربه 
و آلمانی تا پایان فصل هدایت شیاطین سرخ را 
به عهده خواهد داشت و در فصول بعد شاهد 
حضــور او در اولدترافــورد بــر مســند مدیریــت 
هســتیم؛ اما بی تردید یکی از ســواالت مهم در 
ذهن هواداران فوتبال، آینده کریستیانو رونالدو 
زیر نظر رالف رانگنیک در فصل جاری و اهمیت 
نقش این ستاره پرتغالی در شرایط جدید باشگاه 
خواهد بود؛ اما جالب اینجاست رالف رانگنیک 
درگذشــته روی خوشی به استفاده از ستاره های 
بزرگ نشــان نداده و بیشــتر خود را عاقمند به 
استفاده از نیروهای جوان و بازیکنان زحمت کش 
معرفی کرده بود. در سال 2016 و هنگام حضور 
این سرمربی در باشگاه الیپزیش، از او در مورد 

فــوق  بــا  کــردن  کار  احتمــال 
ســتاره های بزگی چون رونالدو 
و لیونل مسی سوال شد و رالف 
رانگنیک پاســخ غیرمنتظــره ای 
بــه این ســوال داده بــود. رالف 
رانگنیک در آن مقطع گفته بود: 
»ایــن تصــور کــه ممکن اســت 
بازیکنانی مانند کریستیانو رونالدو یا لیونل مسی 
برای تیمی مانند الیپزیش بازی کنند خنده دار و 
مضحــک اســت. البته من عاقه زیــادی هم به 
کار کردن با چنین بازیکنانی ندارم، زیرا هردوی 
آن ها مسن، کم انرژی و بیش ازاندازه گران قیمت 
هســتند.« همچنیــن رالــف رانگنیــک در جــای 
دیگری مدعی شــد ترجیح می دهد از بازیکنان 
زحمت کــش و پرانرژی در ترکیب خود اســتفاده 
کند تا ستاره های بزرگ. بررسی کارشناسان نشان 
می دهد بازیکنی مانند رونالدو از کمترین میزان 
پرس و تحت فشار گذاشتن بازیکنان حریف در 
بین مهاجمان در لیگ برتر برخوردار است و باید 
دیــد واکنش رالف رانگنیک به همکاری در این 

مقطع با این بازیکن چه خواهد بود. 

الئوتــارو مارتینــز، مهاجم 
آرژانتینــی اینتر تاکیــد کرد این 
تیــم به دنبال دفــاع از عنوان 
قهرمانــی خــود اســت. اینتــر 
ونتزیــا  خانــه  در  گل  دو  بــا 
بــه برتــری رســید و الئوتــارو 
مارتینز، ستاره آرژانتینی و گلزن 

نراتــزوری در اوقــات اضافــی و از روی نقطــه 
پنالتی موفق شد گل دوم تیمش را وارد دروازه 
حریف کنــد. الئوتارو مارتینز که اخیرا قرارداد 
جدیدی با اینتر امضا کرده، مدعی شد با تمام 
تــوان برای موفقیــت نراتزوری مبــارزه می کند 
و می خواهــد در آینــده بــه نمــاد این باشــگاه 
تبدیل شودالئوتارو مارتینز به اسکای اسپورت 
ایتالیا گفت: »ما حس خوبی داریم. البته بازی 
ســختی بــود، بــاران می بارید و ما بــرای اولین 
بار در این ورزشگاه بازی می کردیم. از کسب 
سه امتیاز خوشحالیم، نکته حائز اهمیت این 

اســت کــه بــه رونــد صعودی 
خــود در جــدول ادامــه داده 
و در نتایج خود ثبات داشــته 
باشیم. ما باید به همین روند 
قدم به قــدم  و  داده  ادامــه 
پیــش برویــم. پس از ســال ها 
و باوجــود شــروعی ســخت، 
در لیــگ قهرمانان اروپا صعــود کردیم و حاال 
بایــد در هــر دیــداری با افکاری رشــد کــرده و 
صبــوری حضــور پیــدا کنیــم. از دســت دادن 
پنالتی در دربی میان دردناک اســت، اما این 
اتفاقــات رخ می دهــد. تنهــا زمانــی پنالتــی از 
دست می دهید که برای زدن آن آماده باشید. 
امیدوارم در آینده به سمبل و نماد اینتر تبدیل 
شــوم. مــن در ســال 2018 به اینجا آمــدم و با 
تمام توان برای این پیراهن بازی می کنم. حاال 
نماد اسکودتو را روی سینه داریم و باید از آن 

دفاع کنیم.«

رونالدو

الئوتارو مارتینز

لیگ برتر کشــورمان با 16 بازیکن باالی 35 
سال و 110 بازیکن باالی 30 سال ازلحاظ سن و 
سال و فرصت دادن به جوان ها وضعیت جالبی 
ندارد و به نظر لیگ موردعاقه پیرمردهاست. 
بــه گــزارش ورزش ســه، دهــه چهــارم زندگــی یا 
همان ســن بین ۳۰ تا ۴۰ ســال در دنیای خارج 
از فوتبال ســن و ســال زیادی به حساب نمی آید 
ولــی در عــرف فوتبالی وقتی بازیکنــی وارد این 
دهــه از دوران بازیگــری خــود می شــود یعنــی 
هــرروز به روزهــای پایانی فوتبال خود نزدیک و 
نزدیک تر شــده و از او حتی با عنوان »پیرمرد« 
یــاد می کننــد. پیرمردهایی که خاطــرات زیادی 
بــرای هــواداران تیم های مختلــف رقم زده اند و 
بعضا در این ســن و ســال هم مهره ای قابل اتکا 
گره گشــا هســتند ولــی بااین حــال مربیــان و  و 
باشــگاه ها به خوبــی می داننــد کــه گره گشــایی 
آن ها مانند اثر یک استامینوفن مقطعی است و 
باید هر چه سریع تر به فکر پرورش و استخدام 
بازیکنــی بــود کــه بتواند ســال ها برایشــان بازی 
کند. در این گزارش اشــاره داشــته ایم به لیســت 
۱۶ نفره بازیکنان باالی ۳۵ ســال فوتبال ایران، 
بازیکنانی که گاها ستاره تیم های خود هستند و 

البته تعدادشان هم اصا کم نیست.

سید جالل حسینی پیرترین بازیکن لیگ 
برتر

مســتحکم  صخــره  و  مدافــع  جــال  ســید 
پرسپولیسی ها با ۳۹ سال و ۹ ماه ۲۳ روز مسن ترین 
بازیکن لیگ برتر کشورمان است. حسینی که تقریبا 
بعــد از ۲ مــاه ۴۰ ســال خــود را تمــام خواهــد کرد، 
همچنــان در ترکیب یحیی بازی می کنــد و اعتماد 
کادرفنی و هواداران سرخ را هم پشت خود می بیند. 
بااین حال این واقعیت ناراحت کننده که سید جال 
در روزهــای پایانــی عمــر بازیگــری خود قــرار دارد، 
چالشــی جــدی برای مدیــران و مربیان تیم تهرانی 
جهت پیدا کردن جایگزین وی خواهد بود و البته 
بایــد دیــد پیرمرد مســتحکم لیگ برتر چــه زمانی 

می خواهد کفش های خود را بیاویزد.
قائمشهرمقصد موردعالقه سن باالها

تیم نســاجی مازندران با داشــتن 10 بازیکن 30 
سال به باال در لیست خود همراه با آلومینیوم اراک و 
مس رفسنجان بیشترین تعداد بازیکن ازلحاظ این 
رده سنی رادارند. البته تفاوت تیم الهامی با آلومینیوم 
و مس اینجاست که 4 تن از این 10 نفر مذکور تیم 
او، باالی ۳۵ سال سن دارند. مسعود شجاعی 37 
ســاله، اکبر صادقی 36 ســاله، حامد شیری و کریم 
اســامی 35 ســاله چهــار بازیکــن بــاالی 35 ســال 

نساجی هستند که ازقضا نقش پررنگی هم در این 
تیم ایفا می کنند. شجاعی کاپیتان مازندرانی هاست 
و اســامی هــم کــه تابه حال ســه گل بــرای تیمش 
به ثمر رســانده تا ثابت شــود هوای قائم شــهر به 

پیرمردهای لیگ برتری می سازد.
سپاهان و فوالد با مهاجمانی ۳۸ ساله

دو تیــم ســپاهان و فــوالد از تیم هــای مطــرح 
و پرهــوادار کشــورمان کــه امســال هــم به عنــوان  
نمایندگان ایران در آســیا حضور خواهند داشت، از 
دو بازیکــن ۳۸ ســاله به عنوان مهاجــم در ترکیب 
خود استفاده می کنند. محمدرضا خلعتبری کاپیتان 
تیم  نویدکیاســت و لوســیانو پریرا هم که همیشــه 
بوی گل می دهد با ۳۸ سال سن بعد از سید جال 
حسینی، مســن ترین بازیکنان لیگ برتر محسوب 

می شوند.
پیکان جوانان محصولی از مجتبی حسینی

 خودروســازان ایــن فصــل با داشــتن فقط یک 
بازیکــن ۳۰ ســاله و یــک  بازیکــن ۳۱ ســاله دارای 
کم تجربه تریــن ترکیب لیگ برتر هســتند. ابراهیم 
صالحــی و حســین پورامینــی دو بازیکــن ۳۰ و ۳۱ 
ساله، باتجربه ترین های تیم فیروزه ای پوش تهرانی 
می باشند. البته تیم فجرسپاسی شیراز هم تنها دو 
بازیکن باالی ۳۰ سال در لیست خود دارد که البته 

این دو بازیکن ســن باالتری نســبت به دو بازیکن 
پیکان دارند تا شــیرازی ها از این حیث در رده دوم 

قرار بگیرند.
آماری که نگران کننده است

پیش تــر اشــاره کردیم که 16 بازیکن بــاالی 35 
سال در لیگ برتر ایران بازی می کنند. البته 10 بازیکن 
34 ساله هم داریم که در مرز رسیدن به 35 سالگی 
هســتند تا ســال بعد در صورت تداوم حضور همه 
ایــن افــراد، این آمار به 26 تن برســد؛ اما شــاید بد 
نباشــد بدانید که لیگ کشــورمان 110 بازیکن باالی 
30 ســال نیز در دل خود جای داده که نگران کننده 
اســت. اعدادی که نشان می دهد مربیان ایرانی تا 
چــه حــد باالیی به نتیجــه گرایــی روی آورده اند و 
ریســک استفاده از بازیکن جوان را نمی پذیرند که 
البته باتوجه به رفتار مدیران باشگاه ها شاید بتوان 
بــه آن ها حــق داد. بااین حال برای ســاختن نســل 
آینده فوتبال، این آمار حتما باید تقلیل یابد، تقلیلی 
که نیازمند همت همگانی اهالی فوتبال است. در 
پایــان به طــور خاصــه، آمار تمامــی تیم های لیگ 
برتری در این زمینه آورده شده است. اول به تعداد 
بازیکن های باالی 30 ســال این تیم ها اشاره شده و 
سپس نام بازیکن 35 سال به باالی این تیم آورده 

شده است.

خط آتش سپاهان و فوالد
 در آستانه چهل سالگی قرار دارند

پیرمردهای 
دوست داشتنی لیگ برتر

یک هفته تا بازگشت ژنرال 
به مستطیل سبز

بر اساس اعام مدیر رسانه گل گهر، سرمربی این تیم 
از هفته آینده می تواند روی نیمکت سیرجانی ها بنشیند. بر 
اساس حکم سنگینی که پس از بازی گل گهر و استقال در 
جام حذفی فصل گذشته برای امیر قلعه نویی صادر شد، 
این مربی به ۳ ماه محرومیت از همراهی تیمش محکوم 
شــد؛ محرومیــت ســرمربی گل گهــر از تاریخ شــروع لیگ 
بیســت و یکم اعمال شــد و او طی 6 هفته اخیر در کنار 
شــاگردانش حضور نداشت. طی روزهای اخیر خبرهایی 
در مورد تعلیق نصف باقی مانده از محرومیت قلعه نویی 
به گوش می رسید که سیامک قلیچ خانی، مدیر رسانه ای 
گل گهر آن را تایید کرده و از بازگشــت ســرمربی باتجربه 
سیرجانی ها به مستطیل سبز خبر داد. بر اساس قانون در 
محرومیت هــای طوالنی مــدت، فرد محکــوم در صورت 
پرداخت جریمه نقدی، می تواند درخواست تعلیق نصف 
باقی مانــده از محرومیــت خــود را بدهد. قلیــچ خانی در 
نشســت خبری پیش از بازی با پیکان در هفته هفتم در 
این خصوص گفت: »در مورد آقای قلعه نویی ما اعتراضی 
نداریم. مدت محرومیت ایشان مشخص است. ما فقط 
درخواست کردیم چون یک عرف در جامعه ورزش و حتی 
بحث قضایی است که اگر نیمی از محرومیتشان طی شود 
می توان آن را تعلیق کرد. به این ترتیب روز 12 آذر محرومیت 
آقای قلعه نویی می گذرد و ما درخواست و خواهش کردیم 
که اگر می شــود بقیه محرومیت تعلیق شــود.« بر اساس 
شرایط فوق امیر قلعه نویی می تواند در هفته هشتم و بازی 
حساس مقابل سپاهان روی نیمکت تیمش بنشیند که قطعا 

می تواند اتفاقی خوب برای او و شاگردانش باشد.

پیگیری بی نتیجه 
پرسپولیس برای کارت 

ترابی
در شرایطی که باشگاه پرسپولیس به دنبال پاک کردن 
کارت زرد داور دیدار مقابل نفت آبادان به مهدی ترابی 
بود، این موضوع نتیجه بخش نبوده است. مهدی ترابی 
که بدشانســی بزرگی را در دیدار مقابل نفت آبادان در 
هفته گذشــته تجربه کرد و پنالتی اش و همچنین گلی 
که به ثمر رســاند از ســوی داور پذیرفته نشــد، باکارت 
زرد در آن بــازی جریمــه شــد. حرکــت مهــدی ترابی در 
محوطــه جریمــه نفت آبــادان با خطــای محمد طیبی 
مدافع حریف همراه شد که داور اما این صحنه را فریب 
تشــخیص داد تــا ترابــی را هم بــاکارت زرد جریمه کند. 
در ادامه با توجه به نظرات کارشناســان که این صحنه 
پنالتی درست تشخیص داده شده بود، باشگاه پرسپولیس 
بــه دنبال پــاک کردن جریمه کارت زرد ســتاره تیم خود 
بود و دراین باره درخواســت رســمی اش را نیز ارائه داد. 
بااین حال گفته می شود طبق آیین نامه این کارت قابلیت 
بخشش ندارد و در آمار هافبک سرخ ها ثبت شده است.

آگهی مفقودی مدارک خودرو
انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ  به  تیبا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
ایران13- 484ل23 به شماره موتور M15/8333145 و شماره شاسی 
فرزند  فرهنگ  اعظم  نام  به   1395 مدل   NAS811100G5711106
عنایت اله شماره شناسنامه 34 کدملی 1111832943 صادره از فالورجان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

2562-9- برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
آرای شماره ۳۵۸۹ و ۳۵۹۰ مورخ 1400/07/21 آقای نصیر طغیانی فرزند حسین سه دانگ مشاع 
و خانم صفا جعفری مزرعه یزدی فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
139/85 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۳۳۰ اصلی واقع در قطعه ۵ نجف آباد واقع در 
بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی طبق سند رسمی شماره ۶۶۱۵- 92/09/28 

دفترخانه ۲۶۵ نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/08 حجت اله کاظم زاده- 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 1221243/م الف
آگهی ابالغ اجراییه کالسه۹۹۰۲۵۰۳/1

پرونده:  شماره   1400/09/06 نامه:  تاریخ   140004902003027136 نامه:  شماره   -9-2769
139904002003001829/1 شماره بایگانی پرونده: 9902503/1  بدینوسیله به خانم الهام صفائی 
فرد نام پدر: عبداله تاریخ تولد: 1349/10/21 شماره ملی: ۱۸۱۸۲۵۷۵۹۹ شماره شناسنامه: ۱۰۰۰ 
آدرس متن سند اصفهان خیابان خرداد زینبیه جنب نانوایی منزل شخصی که آدرس شناسایی 
نگردید و از طریق سامانه ثنا ابالغ میسر نگردید ابالغ می گردد: خانم مهناز نادری سامانی نام 
پدر: آقامحمد تاریخ تولد: 1348/01/15 شماره ملی: ۴۶۲۰۸۹۳۵۱۱ شماره شناسنامه: ۴۷۴۱ برابر 
سند ازدواج شماره ۱۸۸۲ تاریخ سند :1364/11/11 دفترخانه ازدواج شماره ۶۸ شهر اصفهان استان 
اصفهان جهت وصول صداق مندرج در سند ازدواج به شرح )هدیه کالم اهلل مجید یکصد و شصت 
هزار ریال و مهرالسنه یکصد و چهل هزار ریال بابت رساله امام و طاق شال ترمه پانصد هزار ریال، 
آیینه و شمعدان پانصد هزار ریال طال و جواهرات دو میلیون ریال بابت پول خانه دو میلیون ریال 
جمع کل صداق پنج میلیون و سیصد هزار ریال عندالمطالبه بر عهده زوج،( مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی به شماره فوق در این اداره مطرح 
می باشد. لذا طبق ماده ۱۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه رویداد امروز 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد. ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. مسئول شعبه 
اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان- امیر امیری ننادگانی. مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان -امیر امیری 1230932/ م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

2772-9- چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ واقع در تیران - صحرای دشت علیا دارای 
پالک ۱۰۵۶ فرعی مجزی شده از یک اصلی بخش ۱۲ ثبت اصفهان و طبق پرونده ثبتی به نام 
مهدی دائی چیان فرزند محمد در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است. لذا 
بنا به درخواست نامبرده و بنا به دستور ماده ۱۵ قانون ثبت تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک 
شنبه مورخه 1400/10/05 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند، 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: 1400/09/08 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران- سید محمد حسن مصطفوی 

1228949/ م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2771-9- نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۶۳۶۹ هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضی خانم شوكت الملوک شجاعی قندشتنی فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه ۳۰۳۵۵ صادره از 
تربت حیدریه نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 432832/95 
متر مربع )چهارصد و سی و دو هزار و هشتصد و سی و دو و نود و پنج صدم متر مربع( قسمتی از 

اراضی جعفرآباد پالک شماره ۵۷۴ متصل به ۹۹ اصلی دهستان رخ واقع در بخش پنج تربت حیدریه 
و برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۶۳۴۱ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هدی ابریشمی 
فرزند منصور بشماره شناسنامه ۱۱۷۰ صادره از تربت حیدریه نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ 
ملک مذکور و برابر رای شماره 139960306006006381 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم 
شوکت الملوک شجاعی قندشتنی نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور و برابر رای شماره 
139960306006006362 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تربت حیدریه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم هدی ابریشمی نسبت به یکدانگ 
مشاع از ششدانگ ملک مذکور از مالکیت رسمی متقاضیان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24 سید امین موسوی- 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تربت حیدریه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2770-9- نظر به دستور مواد 1 و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960306006000158 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم شوکت الملوک شجاعی قندشتنی فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 
۳۰۳۵۵ صادره از تربت حیدریه نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 605206/52 متر مربع )ششصد و پنج هزار و دویست و شش و پنجاه و دو صدم متر مربع( 
قسمتی از اراضی جعفرآباد پالک شماره ۵۷۴ متصل به ۹۹ اصلی دهستان رخ واقع در بخش پنج 
تربت حیدریه و برابر رای شماره 139960306006000154 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم هدی ابریشمی فرزند منصور بشماره شناسنامه ۱۱۷۰ صادره از تربت حیدریه نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور از مالکیت رسمی متقاضیان محرز گردیده است. لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24 سید امین موسوی- 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تربت حیدریه 
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان 

بجنورد
2799-9- به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

171- اصلی واقع در سوهانی بخش ۲ بجنورد 
ششدانگ پالک ۳۵۶۳ فرعی - یک باب منزل مسکونی 
مالکیت - آقای قاسم قاسمی فرزند علی ش ش ۱۲۱۷ 

در روز چهارشنبه یکم دی ماه یکهزار و چهارصد)400/10/1( ساعت 8/30 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. 

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 

به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک، یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: 1400/9/8 علیخان نادری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد 

3574/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2807-9- نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306013001436 مورخ 1400/07/25 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا خیاط زاده کاخکی فرزند اسمعیل در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
1082/55 متر مربع تمامت پالک شماره ۵۲۱ فرعی از ۱۵۴ - اصلی واقع در اراضی کاخک بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از بانو حجیه داوری کاخکی مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 سید ضیا الدین 

مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد 203
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 2805-9- نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۴۷۴ مورخ 1400/07/29 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد ابراهیمی فرزند مهدی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
1001/30 مترمربع از پالک شماره ۲۱۸۸ فرعی از ۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از ورثه مرحوم مهدی ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی /
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 سید ضیا الدین 

مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد 205
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2806-9- نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
مورخ  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۴۵۷  رأی  برابر  و  مصوب 1390/09/20  رسمی  سند  فاقد 

1400/07/27 هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن فضلی شهری فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت کل 1591/12 مترمربع تمامت پالک های شمارات ۱۳۸۱ و 
۱۳۸۴ فرعی از ۳- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از رقیه فضلی شهری )پالک ۱۳۸۴ فرعی به مساحت 1349/43 متر مربع از سهام 
ثبت شده( و زوجه عبدالکریم کالته گی )پالک ۱۳۸۱ فرعی به مساحت 241/69 مترمربع از سهام 
مجهول( مالکین رسمی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 سید ضیا الدین 

مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد 204
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2804-9-   1- نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
مورخ  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۵۱۶  رای  برابر  و  مصوب 1390/09/20  رسمی  سند  فاقد 
1400/08/08 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امید مرتضوی فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل 18/25 مترمربع از پالک شماره ۳۵۱ فرعی از 
۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از 

مهدی فوق مقدم مالک رسمی 
۲- نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۵۱7 مورخ 1400/08/08 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمداسمعیل محمدپور خوئی فرزند حسن در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل 18/25 مترمربع از پالک شماره ۳۵۱ فرعی از 
۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از 

مهدی فوق مقدم مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 سید ضیا الدین 
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کوچه روحانی ، شماره 5
تلفن : 36293750-031)ده خط( 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی گفت: ایران جزو ۶ کشور بزرگ دنیا فـاکس : 36293392 - 031 
در تولید واکسن کرونا است.

به گزارش ایرنا، حسینعلی شهریاری روز یکشنبه در همایش ملی »۱۰۰ روز توفیق خدمت، ۱۰۰ 

میلیون دز تزریق سامت« در سالن همایش های رازی افزود: تا پایان امسال شرکت های تولیدی 
داخلی توان تولید ۶۰ میلیون دز واکسن را دارند که از بسیاری از واکسن های خارجی اثربخشی 
بیشــتری دارد. او اظهار داشــت: باید به موقع برای پیش خرید واکســن های تولید داخل به این 
شرکت ها پول بدهیم تا واکسن را تولید کنند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسامی بابیان اینکه تزریق ۱۰۰ میلیون دز واکسن علیه کرونا در ۱۰۰ روز خدمت کار بزرگی است، 
اظهار داشت: باید تزریق واکسیناسیون را به صد درصد برسانیم  . شهریاری ادامه داد: واکسیناسیون 
عمومی علیه کرونا کار بزرگی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد و همه نهادها و مردم نقش 
اساسی در این خدمت ۱۰۰ روزه دارند. او با اشاره به سویه جدید آفریقایی گفت:  این سویه جدید 
کرونایی در آفریقای جنوبی شــایع شــده و مردم باید در کنار واکسیناسیون حتما شیوه نامه های 

بهداشتی ازجمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر رعایت کنند.  

با حضور معاون سوادآموزی و دیگر مسئولین ستادی سوادآموزی استان 

آغاز نخستین دوره حضوری توانمندسازی 
آموزش دهندگان سوادآموزی خراسان رضوی 

ایران جزو ۶ کشور بزرگ 
در تولید واکسن کرونا 

خودروهای باالی 30 سال پالک 
تاریخی می گیرند

رویکرد توسعه متوازن در 
استان های کشور دنبال می شود

کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی اعــام کرد: مالکان وســیله های نقلیــه تاریخی با 
قدمت حداقل ۳۰ سال و دارای اصالت کالبدی و سامت فنی، می توانند برای دریافت 

پاک تاریخی اقدام کنند.
بــه گــزارش فارس، اردشــیر درویشــی  مدیــر حــوزه اتومبیلرانی کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی، با تشریح عملکرد کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی در 
هفت ماه گذشته گفت: در راستای اجرای آیین نامه هیئت وزیران در خصوص شناسایی 
و صیانت از وســیله های نقلیه تاریخی، از آغاز امســال تا پایان مهرماه از ۷۲ دســتگاه 
خودرو با قدمت ۳۰ سال به باال به منظور بررسی و صدور شناسنامه، ثبت نام شده است. 
او افزود: از میان خودروهای ثبت نام شــده، پس از انجام بررســی های تخصصی توسط 
کارشناســان پلیس راهور ناجا، کارگروه شناســایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی 
و نماینــدگان کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی، ۴۵ دســتگاه خودرو بر اســاس ضوابط 
دستورالعمل اجرایی و احراز اصالت، واجد شرایط شناخته شده و برای دریافت پاک 
به پلیس راهور معرفی شده اند. درویشی به نقش صدور شناسنامه و پاک تاریخی در 
حفظ و نگهداری وسیله های نقلیه تاریخی و کاسیک اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی 
فروردین تا مهرماه ۱۴۰۰ برای ۴۵ دســتگاه خودرو شناســنامه تاریخی صادرشــده است 
تا از نابودی و فراموشــی این میراث گذشــتگان جلوگیری شــود. او صدور مجوز خروج 
از کشــور برای وســیله های نقلیه باالی سن فرســودگی را از وظایف کارگروه شناسایی و 
صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس وظایف این کارگروه، 
در ســال ۱۴۰۰ مجوز خروج موقت از کشــور برای ۸۹۸ دســتگاه از این نوع وســیله های 

نقلیه صادرشده است.
 درویشی به عضویت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کارگروه شناسایی و صیانت 
از وسیله های نقلیه تاریخی اشاره کرد و افزود: کانون در راستای این عضویت و با توجه 
بــه وظایــف ذاتی خود، امســال با همراهی و همکاری عاقه مندان بــه این خودروها، 
اقدام به راه اندازی کمیته وســیله های نقلیه تاریخی در ۳۱ اســتان کشــور کرده اســت. 
وظیفه این کمیته ها که از سوی عاقه مندان و یا به نوعی عاشقان خودروهای کاسیک، 
مدیریت و اداره می شــود، برگزاری همایش، نمایشــگاه، گردهمایی و انواع رالی اســت 
که با کمک حامیان مالی در اســتان ها برگزار می شــود. به گفته مدیر حوزه اتومبیلرانی 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، دارندگان و مالکان وسیله های نقلیه تاریخی با قدمت 
حداقل ۳۰ سال و دارای اصالت کالبدی و سامت فنی، می توانند برای ثبت نام خودرو 
در ســامانه دریافــت پاک تاریخی به نشــانی اینترنتــی www.taci.ir مراجعه کنند. بر 
اســاس مصوبه هیئت وزیران، در اردیبهشــت ماه ۱۳۸۹ آیین نامه شناسایی و صیانت از 
وســیله های نقلیه تاریخی )اصاحیه ۱۷ شــهریور ۱۳۹۵( به تصویب رســید و بر اســاس 
مــاده ۲ ایــن مصوبه به منظور شناســایی مصادیق خودروهای تاریخــی و اتخاذ تدابیر 
هماهنــگ برای حفظ و صیانــت از آن ها، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به عنوان رئیس، ســازمان  حفاظت محیط زیست، 
وزارت ورزش و جوانان )فدراســیون موتورســواری و اتومبیلرانی(، معاونت راهنمایی و 
رانندگــی نیــروی انتظامی جمهوری اســامی ایــران، وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسامی ایران تشکیل شد.

معاون وزیر کشــور پیشــبرد رویکرد متوازن را از اهم برنامه های وزارت کشــور 
توصیف کرد و گفت: آمایش ســرزمینی در اســتان ها مبنای برنامه ریزی اقتصادی و 

توســعه قرار خواهد گرفت.
، محســن کوشــش تبار با تبریک هفته بســیج به تمامی بسیجیان  به گزارش مهر
، گفــت: باید در تفکــر و عمل،  و زحمــت کشــان عرصــه اقتصاد و معیشــت کشــور
بســیجی عمل کنیم و مســیر رشــد و توســعه اقتصادی کشــور را به صورت جهادی 
جلــو ببریــم. کوشــش تبــار در ادامــه صحبت های خــود بابیان اینکــه موضوعات و 
مسائل اقتصادی از اولویت دارترین مأموریت ها و اهداف وزارت کشور به عنوان 
دســتگاه حاکمیتــی و فرابخشــی اســت؛ گفــت: دغدغــه اصلــی دکتر وحیــدی وزیر 
کشــور حــل مشــکات و دغدغه هــای اقتصــادی مردم عزیــز ایران اســت و باید با 
تمــام ظرفیت هــای اســتانی زمینــه را بــرای پیشــبرد برنامه هــای اقتصــادی دولــت 
فراهم ســازیم. سرپرســت معاونت اقتصادی وزارت کشــور رویکرد توســعه متوازن 
در اســتان ها را از اهــم برنامه هــای وزارت کشــور در دوره جدیــد خوانــد و گفت: 
و  ظرفیت هــا  از  اصولــی  و  هــدف دار  فعال ســازی  و  ســرزمینی  آمایــش  برنامــه 
مزیت هــای نســبی اســتان می توانــد زمینه را برای یک توســعه متــوازن و پایدار در 
کشــور فراهم ســازد. او به ضرورت هماهنگی مســتمر و مؤثر با معاونین اقتصادی 
اســتانداری های سراســر کشــور اشــاره کرد و گفت: برنامه ریزی درست و کارآمد در 
حوزه های اقتصادی اســتان ها نیازمند هماهنگی و هم نظری دوســویه است و باید 
ایــن ارتبــاط و تعامــل مــداوم میــان ســتاد مرکزی وزارت کشــور بــا مجموعه صف 
یعنی استانداری ها بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد. او در این خصوص گفت: 
یکــی از خروجی هــای مهــم ایــن تعامل و هم اندیشــی می تواند تهیه ســناریوهای 
مختلف در حوزه اقتصادی اســتان ها باشــد و اینکه اســتان ها برای بهره وری بیشتر 
بــه ســمت چــه نــوع ســرمایه گذاری و تولیــد حرکــت کننــد. کوشــش تبــار در ادامه 
بــه توجــه ویــژه وزارت کشــور بــه توســعه اســتان های محــروم کشــور اشــاره کرد و 
، باید اســتان های محروم کشور به  گفت: مطابق رویکرد توســعه متوازن در کشــور
لحاظ اقتصادی و ســرمایه گذاری تحولی اساســی پیدا کنند. موضوع فســاد ستیزی 
از دیگــر محورهــای مورداشــاره سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
توســعه منطقــه ای وزارت کشــور بــود و در این خصوص با اشــاره بــه بیانات مقام 
معظــم رهبــری )مدظله العالی(، گفت: رهبری معظــم انقاب همواره تأکیددارند 
که فســاد گریزی کافی نیســت و روحیه فســاد ســتیزی باید در بدنه دســتگاه های 
کشــور حاکــم گــردد. او ادامــه داد: بــرای همیــن بایــد با کنــار گذاشــتن بی تفاوتی 
و انفعــال برخــورد و نگرشــی فعاالنــه و مطالبــه گرانــه در حوزه اقتصادی داشــته 
باشیم و اجازه زمینه گیری فساد را ندهیم. کوشش تبار در پایان خاطرنشان کرد: 
وزارت کشــور با توجه به جایگاه سلســله مراتبی اش در میان دستگاه های اجرایی 
ظرفیــت باالیــی در پیشــرانی اقتصاد کشــور دارد و باید این مهم بیش از گذشــته 

موردتوجه قرار بگیرد.

مشــهد مقــدس - محمدرضــا رحمتی: معــاون 
ســوادآموزی اداره کل آموزش وپــرورش خراســان 
داوطلبانــه  آموزش هــای  اداره  رئیــس  رضــوی، 
ســوادآموزی استان ، مدیر آموزش وپرورش ناحیه 
7 مشهد از مراکز توانمندسازی آموزش دهندگان 
ســوادآموزی قطب شــهید هاشــمی نژاد بازدید 
کردند.   در این بازدید اسدی معاون سوادآموزی 
استان با اشاره به نقش کاس های ضمن خدمت 
در توانمندسازی افراد گفت:بقا، دوام و پیشرفت 
هر جامعه ای به کارایی و کیفیت تعلیم و تربیت 
آن جامعه بستگی دارد و هر کشوری به معلمان 

باانگیزه و توانمند به عنوان یکی از ارکان تعلیم و 
تربیت نیاز دارد تا بتواند جامعه هدف خود را در 
قالب نظام تعلیم و تربیت، پرورش داده و برای 
آینده بهتر آماده کند. توانمندسازی کارکنان یکی از 
تکنیک های مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیت ها 
و توانایی های آنان جهت دســتیابی به اهداف 
سازمانی است. اسدی افزود:در مدت حدود دو 
سال به دلیل ویروس منحوس کرونا و ممنوعیت 
تجمعــات، کاس های توانمندســازی در بســتر 
شبکه های مجازی مجاز دنبال می شد و این اولین 
بار هست که بعدازاین مدت،توانستیم با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی کاس های توانمندسازی 
آموزش دهندگان ســوادآموزی را در سراسر استان 
شروع کنیم و تصمیم داریم که مراسم  اختتامیه  
کاس هــا را مقــارن بــا هفتــه ســوادآموزی برگــزار 
کنیم. شایان ذکر است کاس های توانمندسازی 
آموزش دهنــدگان قطــب شــهید هاشــمی نــژاد 
توسط شرکت اندیشه سازان در دو مرکز دبیرستان 
جعفــری )بــا همــکاری آ.پ ناحیه 7 مشــهد( و 
دبستان ام ابیها)با همکاری آ.پ ناحیه 5 مشهد( 
و کاس های شهرستان ها توسط شرکت رهپویان 

یکتا رسالت خراسان برگزار می گردد.

تورم 100درصدی در حوزه سالمت 

رونمایی از نخستین موتور دیزلی دریایی تمام بومی 

معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی کشــور 
بابیان اینکه به طور میانگین شاید بتوان گفت که در حوزه 
سامت تورم ۱۰۰ درصدی داشته ایم، گفت: ما نگرانیم که 
بخش خصوصی خدمات سامت در کشور تعطیل شود. 
این خطر برای مطب های پزشکان عمومی و متخصصین 

نسخه نویس وجود دارد.
دکتــر علــی ســاالری در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
پیشــنهادات تعرفه ای پزشــکی برای ســال ۱۴۰۱، گفت: 
طبق مصوبه شــورای عالی بیمه ســامت پیشنهادشده 
که تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱ به صورت گلوبال ۲۸.۵  
درصد افزایش یابد که این پیشــنهاد بعد از تصویب در 
هیئت وزیران اباغ می شود. البته این در حالی است که 
تــورم عمومی جامعه طبق اعام  مرکز آمــار، ۴۵ درصد 
اســت. او افزود: درعین حال باید توجه کرد که در حوزه 
پزشــکی و تجهیزات پزشــکی گاهی میــزان تــورم در این 
تجهیــزات تا دو برابر می شــود. زیرا عمده تجهیــزات در 
حوزه پزشــکی وارداتی اســت. بر این اساس پیشنهاد ما 
این بود که در جزء فنی، هزینه استهاک و تورم اعامی، 
مبنای محاســبه قرار گیرد و در جزء حرفه ای که مربوط 
به مهارت و خدمات ارائه شده از سوی جامعه پزشکی 

است، به اندازه افزایش حقوق کارگری باشد، تعرفه هم 
افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی 
افزایش بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه ها به صورت گلوبال 
بــود. ســاالری ادامــه داد: البتــه این پیشــنهاد موردقبول 
قرار نگرفت، اما فکر می کنیم که این روند می تواند به 
خدمات رسانی پزشکان و جامعه پزشکی آسیب برساند. 
زمانی که تعرفه ها از تورم عقب تر باشند، کیفیت خدمات 
پزشــکی چــه به لحاظ تجهیزاتــی و... و بــروز خطاهای 
پزشکی تحت تأثیر قرار می گیرد. باید توجه کرد که تورم 
در حــوزه ســامت در برخــی تجهیزات پزشــکی تــا ۳۰۰ 
درصــد بــوده اســت و در لوازم آزمایشــگاهی ۵ تا ۶ برابر 
تورم داشــتیم. به طور میانگین شــاید بتوان گفت که در 

حوزه سامت تورم ۱۰۰ درصدی داشته ایم.
اعتراض به ترکیب نامتوازن شورای عالی بیمه

او تأکیــد کــرد: بایــد توجه کرد که ترکیب شــورای 
اســت؛ هشــت  نامتعــادل  نامتــوازن و  بیمــه  عالــی 
نماینده به عنوان خریدار خدمت از هشت بیمه های 
رفــاه هســتند  وزارت  و  بهداشــت  وزارت  مختلــف، 
و فقــط ســازمان نظــام پزشــکی به عنــوان نماینــده 
فروشندگان خدمت و پزشکان است. بر همین اساس 

این موضوع هم مورد اعتراض ســازمان نظام پزشکی 
اســت. ساالری بابیان اینکه البته تورم افسارگسیخته 
در ســال گذشــته باعث شــد که تعرفه های خدمات 
پزشــکی دوبار موردمحاســبه قرارگرفته و تغییر کند، 
گفت: امســال هم باید دید که شــرایط در کشــور به 
چــه صــورت پیش مــی رود. ما از مردم جدا نیســتیم، 
مشــکاتی که بــرای جامعه پزشــکی ایجاد می شــود 

و تورمــی کــه وجــود دارد اگر کنترل نشــود، باید فکر 
دیگــری کرد. این مقدار افزایشــی که پیشنهادشــده، 
به هیچ وجه قیمت واقعی خدمات پزشکی نیست و 
باعث می شود که جامعه پزشکی بیشتر آسیب ببیند. 
او افزود: اکنون مطب های زیادی بسته شــده اســت. 
در ۱۰ ســال اخیــر در بســیاری از شــهرها اصــا شــاهد 
نبودیــم کــه یک مطب پزشــک عمومی، ایجادشــده 

باشــد. بلکــه عمدتــا در مراکــز تــرک اعتیــاد و مراکــز 
پوســت، مــو و زیبایــی فعــال بوده اند. ایــن موضوع 
نشــان می دهــد که همــکاران مــا نمی تواننــد در این 
شــرایط بــاکار پزشــکی خالص معیشــت خودشــان را 
تأمین کنند. شرایط باید عوض شود تا بتوانیم منابع 

انسانی را در کشور حفظ کنیم.
نگرانی از تعطیلی بخش خصوصی خدمات 

سالمت در کشور
او افزود: باید توجه کرد که تعداد مطب های پزشکان 
عمومی و برخی متخصصان نسخه نویس از سال های قبل 
ثابت مانده است و معموال پزشکان جوان مطب تأسیس 
نمی کنند. زیرا برایشان به صرفه نیست. از هزینه منشی 
گرفتــه تا اجــرا، مالیات و... باعث شــده که کار پزشــکی 
به صرفــه نباشــد و بــر ایــن اســاس در این مطب ها ســیر 
کاهشی داریم. ما نگرانیم که بخش خصوصی خدمات 
ســامت در کشــور تعطیل شود. همانطور که اگر توجه 
کرده باشید، مطب های مامایی در کشور تعطیل شده و 
دیگر مطب مامایی نمی بینیم. این خطر برای مطب های 
پزشــکان عمومــی و متخصصیــن نســخه نویس ماننــد 

متخصصین داخلی، عفونی، اطفال و ... نیز وجود دارد.

فرمانــده نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهوری 
اسامی ایران از رونمایی از نخستین موتور دیزلی دریایی 

تمام ایرانی خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صداوســیما؛ امیــر 
دریــادار شــهرام ایرانــی در اســتودیو نــگاه یــک شــبکه 
اول ســیما به مناســبت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی 
افزود: رونمایی از اولین موتور دریایی دیزلی به عنوان 
هدیه ای به مردم اســت که تمامًا با دســتان مهندســان 
داخلی طراحی و ساخته شــده اســت این موتور تمامی 
تست های خود را پشت سر گذاشت و بر روی اولین ناو 
موشک انداز نصب خواهد شد. او ادامه داد: ازآنجاکه 
در موتورها، مهم ترین قسمت، خنک کننده ها محسوب 
می شــوند در حوزه دریایی هم این کار با آب شــور دریا 
انجــام می شــود. فرمانده نیــروی دریایــی ارتش گفت: 
موتورهای دریایی به مناسبت مأموریت های محوله به 
آن ها، همواره 24 ســاعته روشــن هســتند طراحی آن از 
ایــن لحاظ مورد اهمیت قرار می گیرد حال آنکه امکان 
خنک سازی موتورهای دیزلی دریایی به دست توانمند 
مهندسان داخلی میسر شده است. امیر دریادار ایرانی 
تصریح کرد: در جهان حدود 5 تا 6 کشــور هســتند که 
توانایــی طراحی چنیــن موتورهایــی را دارند کــه ایران 
هــم در میــان همین کشــورها قــرار دارد. او با اشــاره به 
عملیات مروارید که ســال ها بعد، زمان وقوع آن به روز 
نیروی دریایی نام گرفت افزود: عملیات مروارید نتیجه 
یک سلسله عملیاتی بود که در آخر، گل سرسبد آن ها 
عملیات مروارید واقع و در پی آن مسیر جنگ متفاوت 
شــد. فرمانده نیروی دریایی ارتش کشــورمان گفت: در 
ایــن عملیــات دو ویژگی و دو اتفاق خــاص وجود دارد 
اول آنکــه، شــاهرگ اقتصــادی دشــمن کاما قطع شــد 
زیــرا صــادرات نفــت رژیــم بعــث از دو ســکوی االمیــد 
و البکــر اتفــاق می افتــاد کــه در پی عملیــات مروارید، 
امکان صادرات نفت از این دو سکو کاما قطع شد در 
ادامه، ناو پیکان توانســت با مقابله ای جدی، دوسوم 
یگان هــای شــناور رژیــم بعــث را از صحنــه دریا حذف 
نماید و تسلط دریایی ایران به صورت صد درصد برقرار 
شود. او تصریح کرد: در عملیات مروارید، بازوی دریایی 
رژیم بعث قطع از سوی دیگر، امنیت مواصاتی ایران 

برقرار شــد. امیر دریادار ایرانی گفت: همت و تاش و 
باور دینی جوانان و نیروهای پرانگیزه نیروی دریایی در 
آن زمان این بود که تا آخرین قطره خون ایستادگی کنند 
و با همین روحیه هم تا آخرین گلوله ایســتادند ناوچه 
پیــکان زمانــی که بــرای پهلو گرفتن در اســکله حرکت 
کــرد دیگــر گلولــه ای برای شــلیک نداشــت و درنهایت 
مــورد اصابــت قــرار گرفت و غرق شــد. فرمانده نیروی 
دریایــی ارتــش افــزود: در همیــن راســتا قصــد داریم با 
اســتفاده از توان فرهنگی کشور فیلمی ارزشی و ارزنده 
در خصوص شــهدای ناو همیشــه قهرمان پیکان تهیه 
کنیــم زیــرا ارزش هــای واقعــی در کشــورمان هیچ وقت 
تحت تأثیر حواشی و مسائل حاشیه ای قرار نمی گیرد. 
او گفت: با تمام رشادت هایی که در طول هشت سال 
دفاع مقدس داشتیم دشمن را از صفحه حذف کردیم 
اما توانایی های دیگری را در اختیار دشــمن قراردادیم 
تا بتواند سامانه اقتصادی ما را در حوزه دریا به چالش 
بکشاند که البته در آن زمان عملیات اسکورت کشتی ها 
انجــام شــد و حــدود 10 هزار کشــتی تجــاری و نفتکش 
اسکورت شد و سالم به بنادر رسیدند و درمجموع 250 
فرونــد مــورد اصابت قــرار گرفت و تعداد معــدودی از 
آن هــا غــرق شــد امــروز هم با همــان جدیــت و تاش، 
در عمق دریاها و اقیانوس مشــغول عملیات هســتیم. 
امیردریادار ایرانی افزود: در حال حاضر پهنه اسکورت 
و حضــور دریایی ایــران حدود دو هزار کیلومتر فراتر از 

مرزهای خشــکی افزایش یافته اســت. فرمانــده نیروی 
دریایی ارتش گفت: غیرت جوانان ما ســتودنی اســت 
جوانان ما توانسته اند با مهندسی کامًا بومی، ناوهایی 
بســازند که هــزاران کیلومتــر راه را بدون وقفه بپیماید، 
حال اینکه اگر در سایر حوزه ها مانند خودرو نمی توانیم 
مانند حوزه دریایی، پیشرفت کنیم به دلیل آن است که 
نمی خواهیم بپذیریم جوانان ما در چه جایگاهی قرار 
دارند و دانش آن ها به کجا رسیده و چگونه می توانند 
دانش را باتجربه ما بیامیزند و به کار بگیرند و محصولی 

پیچیده بسازند.
در حوزه نیروی دریایی قدرت اول منطقه 

هستیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
گفت:بــه نظــرم االن قدرت اول منطقــه در حوزه نیروی 
دریایــی هســتیم چون تمام تجهیزات مــا در بخش های 
زیر سطح، سطح و هوا توسط خودمان ساخته می شود. 
دریادار دوم شهرام ایرانی در ادامه برنامه نگاه یک درباره 
دانش پایه بودن نیروی دریایی افزود: مبنای تجهیزاتی که 
ما در اختیارداریم باالترین سطح علمی است، تجهیزات 
و شــرایط محیطی حضــور ما به گونه ای اســت که حتما 
باید از ظرفیت دانشگاهی کشور حداکثر استفاده را کنیم 
البته زیرساخت که نیروی انسانی است متشکل از جوان 
توانمند، باغیرت، معتقد، انقابی و جهادی است چون 
زمانی که درخواست ساخت تجهیزات را به این جوانان 

می دهیم با تمام تاش هایی که انجام می دهند موجب 
ســاخت یک ناوشــکن تمام ایرانی می شــود که دور دنیا 
می رود و ســالم در اســکله پهلــو می گیرد. دریــادار ایرانی 
گفــت: زمانی که ناوگــروه رزمی نیروی دریایــی راهبردی 
ارتش در عمق دریا حضور پیدا می کند این حضور کشور 
جمهوری اســامی ایران در آنجا اســت و من قطعه ای از 
خاک زیبای وطن هستم که در عمق حضور پیدا کردم و 
این نماد توانمندی است که باالترین بازدارندگی را می آورد 
چون همه ما را رصد می کنند. او خاطرنشان کرد: امروز اگر 
در حوزه دریا حرفی برای گفتن داریم و اگر با احترام با ما 
رفتار می کنند به خاطر توانمندی ما است ما کاما بر اساس 
مقررات بین المللی حضور داریم و حضور ما مؤثر و موفق 
و محصول ما به گونه ای اســت که هم برای کشــور است 
و هم منطقه و جهان از آن بهره مند می شــوند. فرمانده 
نیــروی دریایی ارتش تصریح کرد: ما امــروز قبض زمان و 
بسط مکان را در اختیارداریم؛ وقتی می گوییم قبض زمان 
یعنی اگر کســی می خواهد تهدید کند باید بداند که در 
کمترین زمان پاســخ به آن داده می شــود و وقتی بســط 
مکان می گوییم یعنی در هر نقطه جغرافیایی که الزم 
باشد می توانیم حضور پیدا کنیم و این تنها با توانمندی 
امکان پذیر است؛ حوزه دریا تمامًا تجهیزاتی است و این 
تجهیزات باید توان حضور با ماندگاری باشد. او گفت: در 
حوزه دریا امروز این توانمندی را داریم که از زیر ســطح، 
ســطح و هوا با هرگونه تهدیدی با اشــراف اطاعاتی که 
داریم در زمان الزم برخورد کنیم و این مســئله را دشــمن 
می داند به همین دلیل تهدیدات بیشتر در حد کام است 
مــا بارها ترس را در چشــم دشــمن می بینیــم چون آنچه 
پشتوانه آن هاســت هزاران هزار کیلومتر دورتر از خودش 
اســت اما اینجا منطقه ما اســت پشــت ســرمن دماوند، 
سبان، سهند و کوه های برافراشته و از همه مهمتر مردم 
ایران اســت. دریادار ایرانی افزود: امروز مســیر به گونه ای 
رقــم خورده اســت که مــن ایرانی باافتخار اعام می کنم 
این تجهیزاتی که در اختیار من است تمامًا ایرانی است؛ 
امروز آنچه تخصصی بوده است دانشمندان و صنعتگران 
ما پای کار آوردند. او درباره اقدامات انجام شده در سواحل 
مکــران در جهــت محرومیت زدایی هم گفت: ســواحل 
مکران یک علمدار می خواست؛دریادار حبیب اهلل سیاری 

به عنــوان فرمانده وقت نیروی دریایــی ارتش این تاش 
را پای کار آورد و ســواحل مکران را مطرح و هم شــروع به 
اقداماتی کرد تا آبادانی را به سواحل آورد اما همه پای کار 
نیامدند یا به اندازه ما پای کار نیامدند یعنی نیروی دریایی 
با تمام توان وارد شد اما بقیه از ما عقب ماندند. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش ادامه داد: نگاه ما باید دریایی شود 
و اگر نگاه دریایی شود تفکر هم دریایی می شود وقتی 
تفکر دریایی شد بقیه انجام می شود؛ انتظار می رود همه 
پــای کار بیاینــد و ســواحل مکــران را کــه دروازه اقتصادی 
کشور است از بالقوه به بالفعل تبدیل کنند که نیازمند کار 
همگانی است اما اگر پای کار نیایند شاخص های توسعه 
رشــد نخواهــد کرد و اگر رشــد نکند نگاهداشــت نیروی 
انسانی در آنجا کار بسیار سخت و پرهزینه است. دریادار 
ایرانی خاطرنشان کرد: امروز دشمن می داند که توانمندی 
نیروی های مسلح جمهوری اســامی ایران در حوزه های 
مختلف چقدر است بنابراین دشمن به سمت حوزه هایی 
مثل محیط زیست می رود مثا جایی سدی بزند و آب را 
قطع کند تا ما به مشکل بربخوریم؛ البته ما یک ذخیره 
عظیم اقیانوس را داریم که می تواند خیلی کمک حال باشد 
و ما باید هوشــمندی داشــته باشیم و همین امروز شروع 
کنیم تا عقب نمانیم. او درباره رابطه نیروی دریایی ارتش با 
نیروی دریایی سپاه هم گفت: امروز سطح همدلی و اتحاد 
بسیار باالست و فرمانده نیروی دریایی سپاه از دوستان 
بسیار نزدیک من و ارتباط ما در حدی است که بسیاری از 
مسائل را تلفنی حل وفصل می کنیم و این توافق در همه 
سطوح نیروهای مسلح در دریا برقرار است؛ با توجه به 
اینکه هر دونیرو در لبه مقابله و رصد دشــمن هســتیم. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: حرکت در دریا 
خیلــی پیــام دارد و زمانی کــه در حــوزه دریا حضور پیدا 
می کنیم هرچقدر از مرزهای کشور فاصله می گیریم درصد 
اهمیت آن باالتر می رود؛ اســتکبار جهانی در یک زمانی 
مسیری را از بندرعباس تا سواحل قاره آمریکا نشان داد و 
گفت این فاصله 9 هزار و 500 مایل دریایي است و نیروی 
دریایی جمهوری اسامی ایران هیچ گاه این توان را ندارد 
که این مسیر را طی کند بنابراین ما ناوشکن سهند را که در 
رویارویی مستقیم با امریکا صدمه دیده بود آماده کردیم و 

درصحنه عملیاتی قرار گرفت.


