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آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1397 

حوزه ثبتى شهرستان ميامى

باستناد ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك كشور و ماده 59 

آئيــن نامه مزبور امالكى كه در حوزه ثبتى شهرســتان ميامى در 

سه ماهه سوم سال 1397 درخواست ثبت به عمل آمده است 

جهت اطالع عموم به ترتيب شــماره پالك و بخش به شــرح ذيل 

آگهى مى گردد.

بخش 4 ثبتى پالك يك اصلى موسوم به ميامى 

پالك 2772 فرعى محمد حســن صائمى فرزند محمد شــش 

دانگ يك قطعه محوطه به مساحت 135/40 مترمربع 

پالك 3070 فرعى حســين ســبحانى فرزند محمد اسمعيل 

شش دانگ يك قطعه محوطه به مساحت 408/41 مترمربع 

پالك 4140 فرعى محمد حســن صائمى فرزند محمد شــش 

دانــگ يك بــاب مغــازه مفــروزى از 1823 فرعى به مســاحت 

160/43 مترمربع 

پالك 4141 فرعى محمد حســن صائمى فرزند محمد شــش 

دانــگ يك قطعه محوطه مفــروزى از 1823 فرعى به مســاحت 

98/63 مترمربع

بخش 4 ثبتى پالك 2- اصلى موسوم به ابراهيم آباد

پالك 1196 فرعى عليرضا ميرزايى فرزند حسين ششدانگ 

يك قطعه باغ به مساحت 4182/39 مترمربع 

پالك 1198 فرعى بهاره گل محمدى فرزند مرتضى ششدانگ 

يك باب محوطه مزروعى به مساحت 318/33 مترمربع

بخش 4 ثبتى پالك 35- اصلى موسوم به بكران 

پالك 1496 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 14621/51 مترمربع 

پالك 1497 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 9655/13 مترمربع 

پالك 1498 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 13841/87 مترمربع 

پالك 1499 فرعى عباس نورى فرزند قشم شش دانگ يك 

قطعه زمين زراعى به مساحت 24602/45

بخش 4 ثبتى پالك 37- اصلى موسوم به شريف آباد

پالك 274 فرعى عبدالعلى بهروزى فرزند ماندنى شش دانگ 

يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 841/2 مترمربع 

بخش 4 ثبتى پالك 136- اصلى موسوم به جودانه 

پالك 924 فرعى رمضان رستمى فرزند نور محمد شش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 12287/51 مترمربع

بخش 5 ثبتى پالك 100- اصلى موسوم به عباس آباد

پالك 297 فرعى رقيه جعفرى فرزند غالمحسين شش دانگ 

يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 141/05 مترمربع

پالك 418 فرعى حســين محمدى فرزند حســن شش دانگ 

يك قطعه محوطه مسكونى به مساحت 300 مترمربع 

پالك 420 فرعى عيســى  آقايى فرزند حســن شــش دانگ 

يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 222/57 مترمربع

بخش 9 ثبتى پالك 164- اصلى موسوم به حسين آباد

پالك 1068 فرعى يوســف يوسفى فرزند احمد شش دانگ 

يك قطعه زمين زراعى به مساحت 25861/6 مترمربع

پالك 1070 فرعى برات و محمد قاسمى فرزندان حسن شش 

دانگ يك قطعه زمين زراعى بالمناصفه به مســاحت 10287/69 

مترمربع 

پالك 1071 فرعى برات محمد قاسمى فرزندان حسن شش 

دانگ يك قطعه زمين زراعى بالمناصفه به مساحت 12679/73 

مترمربع

بخش 9 ثبتى پالك 165- اصلى موسوم به كرتك

پــالك 412 فرعــى ســيد محمد رضا ســيدى فرزند ســيد 

علــى اصغر شــش دانگ يك قطعــه زمين مزروعى به مســاحت 

20206/88 مترمربع

پــالك 413 فرعــى ســيد محمدرضــا ســيدى فرزند ســيد 

علــى اصغر شــش دانگ يك قطعــه زمين مزروعى به مســاحت 

4829/46 مترمربع

بخش 9ثبتى پالك 167- اصلى موسوم به باغچه 

پالك 406 فرعى محمدرضا احمدى فرزند احمد شش دانگ 

يك قطعه باغ به مساحت 1340/73 مترمربع

پالك 413 فرعى حسنعلى روان بد فرزند يحيى شش دانگ 

يك قطعه زمين به مساحت 12455/66 مترمربع

لــذا برابر ماده 16 قانون ثبت اشــخاصى كه به امالك آگهى 

شــده فوق اعتراض دارند بايد اعتراض  خود را از تاريخ نشــر 

اوليــن آگهى انتشــار به مــدت 90 روز در قبال اخذ رســيد به 

اداره ثبت اسناد و امالك ميامى تسليم و رسيد دريافت نمايند 

و نيــز بــا توجه به مــاده 17 قانون ثبت چنانچــه بين متقاضيان 

ثبت و ديگران از دادگاه اقامه دعوى شــده باشد گواهى دادگاه 

مبنــى بر جريان دعــوى را در موعد مقرر اخــذ و ارائه نمايند. و 

اال حق آنان ســاقط خواهد شد ضمناً در اجراى تبصره 20 قانون 

تكليف پرونده معترض ثبتــى مصوب 1373/03/21 اعتراض 

به تقاضا امالك فوق االشعار بايد توسط معترض ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع قضايى مراجعه و تقديم 

دادخواست اقدام نمايد.

آگهى نوبتى اصالحى

پيرو آگهى نوبتى ســه ماهه دوم ســال 97 كه شــماره پالك 

اصلى ملك و نوع ملك اشــتباه آگهى شــده به شــرح ذيل آگهى 

نوبتى اصالحى منتشر مى گردد.

پالك 1 – اصلى بخش 4 ثبتى موسوم به شهر ميامى 

پالك 4131 فرعى دولت جمهورى اسالمى ايران با نمايندگى 

وزارت آموزش و پرورش ششدانگ يكباب ساختمان خانه معلم 

به مساحت 288/94 مترمربع 

پالك 30- اصلى بخش چهار موسوم به حسين آباد

پالك 307 فرعى على اكبر اســكندرى فرزند غالمعلى شش 

دانگ يك قطعه زمين زراعى به مساحت 40280/16 مترمربع

پالك 35- اصلى بخش 4 موسوم به بكران

پالك 1495 فرعى مجتبى حاجيه فرزند حســن شــش دانگ 

يك قطعه باغ و زمين زراعى متصل به آن به مساحت 32317/2 

مترمربع 

برابر تبصره يك ماده 25 قانون ثبت از تاريخ انتشار به مدت 

30 روز معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

تاريخ انتشار نوبت اول 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/12/1

م الف/263

حميدرضا حسين پور – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

ميامى

آگهى هاى نوبتى سه ماهه سوم سال 1397- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه 
طبق ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و 59 و 86 آئين نامه قانون مزبور ، اســامى 
اشــخاصيكه در سه ماهه سوم سال 1397 نســبت به امالك مجهول المالك واقع در حوزه 
ثبتى اين اداره درخواست ثبت نموده اند با ذكر شماره پالك و مشخصات و محل وقوع ملك 

مورد تقاضاى آنها ، جهت اطالع عموم در دو نوبت به شرح آتى آگهى مى گردد:
((امالك واقع در بخش 14 كرمانشاه))

شماره هاى فرعى از يك اصلى پاوه 
11232 فرعى آقاى كيهان محى الدين زاده ششدانگ يك قطعه زمين محصور

11233 فرعى آقاى اردشير دليرى ششدانگ يك دستگاه ساختمان
((امالك واقع در بخش 15 كرمانشاه))

((شماره هاى فرعى از 8 اصلى نوسود))
852 فرعى خانم لمعان قادرى ششــدانگ يكدستگاه ساختمان و حياط وصل به آن كه 

قبال حدود يك شعير مفروز از پالك 412 فرعى بوده است 
شماره هاى فرعى از 11 اصلى نودشه

181 فرعى آقاى على كريمى ششدانگ يك دستگاه ساختمان
620 فرعى آقاى محمد جعفر يوســفى ششــدانگ يكدستگاه ساختمان و محوطه وصل 

به آن 
2255 فرعى خانم فاطمه قربانى به نســبت 4 ســهم مشــاع و خانم بشرا و حسنى نام 
خانوادگى دارابى هر يك نســبت به 7 ســهم مشاع و آقاى قانت دارابى نسبت به 14 سهم 

مشاع از 32 سهم ششدانگ يكدستگاه ساختمان و حياط وصل به آن 
لذا مستنداً به ماده 16 قانون بدوالذكر ، اشخاصيكه به درخواست ثبتهاى مندرج در 
اين آگهى اعتراض دارند مى توانند اعتراض خود را از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهى 
ظرف مدت 90 روز به اداره تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند و نيز مستندا به ماده 86 
آئين نامه قانون مزبور ، معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع 
ثبتى دادخواست مربوطه را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضى 
ثبت مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم طرح دعوى را دريافت و به اين اداره 
تسليم نمايد تا عمليات ثبتى با رعايت مقررات جارى ادامه يابد همچنين به استناد ماده 17 
قانون ثبت چنانچه بين متقاضيان ثبت و ديگران  دعوايى در محاكم صالحه مطرح باشد الزم 
اســت گواهى جريان دعوى توســط معترض از محكمه رســيدگى كننده اخذ و به اين اداره 

تسليم گردد در غير اين صورت حق آنان ساقط خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/11/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/12/1

171/پ
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه

آگهى در اجراى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است. لذا مراتب از طريق انتشار آگهى به اطالع عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت به 
صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتبا به 
اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى 

را اخذ و ارائه نمائيد.

م الف/5754
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حميد خورج داراى شناســنامه شماره 1 به شرح دادخواست به كالسه 
97/11/11 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان منصور خورج بشناسنامه شــماره 3 در تاريخ 1397/8/14 
اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته،ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-حوا خورج ش ش 6 ت ت 1334/3/14 همســر متوفى 2- حميد 
خــورج ش ش 1 ت ت 1354/4/23 پســر متوفــى 3- ناصــر خــورج ش ش 
448 ت ت 1366/11/1 پســر متوفى 4- شــهربانو خورج ش ش 722 ت ت 
1352/12/1 دختر متوفى 5- زينب خورج ش ش 7 ت ت 1355/9/17 دختر 
متوفى 5- فاطمه خــورج ش ش 790 ت ت 1357/6/14 دختر متوفى-اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م 

الف/30605
رئيس شعبه شوراى حل اختالف كرج

انتقالينوع ملکمساحتپالکنام پدرنام و نام خانوداگيکالسه

زينب فاتحي و واحد زمين محصور٧٥/١٨٣٧٨١/٩٧رضا قليمهدي ميرزائي٢٥٥
شير محمد کريمي

سهم مشاع مالکزمين و بنا٧٥/٢٠٨٤٦٠٦/٩٦دوستعليشعبان مظفري٢٤٠

عباس علي صفاييزمين محصور٧٥/١٤٨٢/٤٧نبيپريوش عبدالوند٢٥٧

زمين و بناي ٧٤/١٠٢١١٤٦/٧٢کيخسرووحيد کاظمي٢٦٠
احداثي

فاطمه و علي ميرزا 
احمدي

احسان اله طاهريزمين محصور٧٥/١٤٠١٣٩٩/٩٨عليحسن اخوان فيلي٢٥٤

زمين با بناي ٧٥/٦٠٨١٩١/٠٢حسنابوالقاسم قهاري٢١٠
جعفر جلوداريمسکوني

سهم مجهولزمين محصور٧٤٤٢٠/١٦اصليغالمرضامهدي قهاري٢٥٩
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ديدار مسئولين سازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى رشت با مديرعامل آبفاى 

گيالن در سالروز تشكيل شركت هاى 
آب وفاضالب

ــاى آب وفاضالب  ــركت ه ــيس ش ــالروز تاس  در س
ــئول ستاد فرماندهى و سيدحسن راضى  على فاخته مس
مديرروابط عمومى سازمان آتش نشانى رشت با مديرعامل 
اين شركت ديدار كردند و ضمن تبريك اين روز راه هاى 
ــيد  ــتر را مورد ارزيابى قرارددادند. س همكارى هاى بيش
ــن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفاى  محس
گيالن با تشكر از اينكه سازمان آتش نشانى خود را همراه 
ــركت خدمات رسان آب وفاضالب مى داند گفت:همه  ش
دستگاه هاى خدمات رسان براى نوع كارى كه براى ايجاد 
رفاه و رضايت مردم انجام مى دهند، داراى ارزش هستند 
و آن كار را مقدس مى شمرند. مديرعامل آبفاى گيالن با 
اشاره به سختى كار حوزه خدمات آبرسانى و ذكر اين نكته 
كه اين خدمات لزوماً اورژانسى نيست تصريح كرد: خدمات 
آتش نشانى بنابه تعريف اورژانسى است، بنابراين بايد در 
تعامل و ارتباط با يكديگر به نحوى عمل كرد كه در موضوع 

ايمنى و آمادگى  آتش نشانى متولى باشد.

شستشوى مخزن ذخيره اى شهر واوان  
ــهروندان و  ــاميدنى ش به منظور ارتقاء كيفى آب آش
ــزار مترمكعبى اين  ــتركين محترم واوان مخزن 8 ه مش
شهر شستشو و راه اندازى مجدد گرديد . به گزارش روابط 
عمومى شركت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران مدير 
ــر را اعالم كرد و گفت : در  ــهر واوان اين خب امور آبفاى ش
راستاى تاكيدات جناب آقاى مهندس صدرائيه مدير عامل 
محترم شركت مبنى بر تامين آب آشاميدنى شهروندان و 
مشتركين محترم با كميت و كيفيت مطلوب و با عنايت به 
دستور العمل صادره از سوى معاونت نظارت بر بهره بردارى 
در خصوص شستشو و راه اندازى مجدد مخازن و همچنين 
به روز رسانى تجهيزات و تاسيسات ، لذا طى دى ماه جارى 
ــوى مخزن 8 هزار متر مكعبى اين شهر در  پروژه شستش
ــد .  پرويز عبدى ضمن  ــتور كار قرار گرفته و انجام ش دس
ــريح پروژه مذكور يادآور شد : بلحاظ انباشت ماسه و  تش
ــده حاصله از چاهها و منابع تامين آب  امالح ته نشين ش
در كف مخازن عالوه بر افت كيفيت آب آشاميدنى موجب 
بروز مشكالتى در مخزن و خطوط و شبكه هاى آبرسانى 
نيز مى گردد . و با توجه به تامين بخش قابل توجهى از آب 
آشاميدنى شهروندان از طريق چاهها ناگزير به شستشو و 
پاك سازى مخازن از امالح مطابق برنامه زمانبندى شده مى 
باشيم.  لذا در همين رابطه طى دى ماه سالجارى عمليات 
ــوى مخزن 8 هزار متر مكعبى واوان با استفاده از  شستش
ــام گرديد . كه ضمن به روز  اعتبارات جارى و داخلى انج
سانى و بازديد دقيق تجهيزات و اتصاالت برقى مورد استفاده 
ــه و امالح ته نشين شده ،  ــازى ماس در مخزن و خارج س
مخزن مذكور مجددا با آب ژاول و كلر شستشو گرديده و 

سپس آبگيرى و وارد مدار توزيع شد . 

اخبار

 جلسه اضطراری شورای راھداری
وین تشکیل شد  استان قز

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى  استان قزوين از برگزارى جلسه اضطرارى قـزويــن
ــوراى راهدارى استان با توجه به بارش هاى پيش بينى شده  ش

سازمان هواشناسى خبر داد.
ــه اضطرارى شوراى راهدارى با حضور افشين پيرنون  جلس
ــتان، معاونين  ــل و نقل جاده اى اس ــدارى و حم مديركل راه
ــاى ادارات و  ــارت، روس ــى و نظ ــل، فن ــل و نق ــدارى، حم راه
ــتان اكيپ هاى راهدارى شهرستانهاى تابعه، با توجه به  سرپرس

 پيش بينى هاى صورت گرفته سازمان هواشناسى مبنى بر ورود 
سامانه بارشى و موج جديد سرما همراه با بارش برف و كوالك، 
كاهش دما در طى روزهاى پايانى هفته جارى به منظور نگهدارى، 
ايمن سازى و برقرارى تردد ايمن 6700 كيلومتر از راههاى استان 
ــين پيرنون در اين جلسه اظهار كرد: در طرح  تشكيل شد. افش
ــتانى بيش از 300 نفر از پرسنل راهدارى بصورت  راهدارى زمس
مستقيم حضور فعال و شبانه روزى دارند و اداره كل راهدارى و 
ــتان قزوين با استفاده از 288 دستگاه  حمل و نقل جاده اى اس

ماشين آالت سبك و نيمه سنگين و سنگين در 26 راهدارخانه 
استان مستقر شده اند و با تمام توان عمليات راهدارى زمستانى را 
انجام مى دهند. وى در خصوص مهم ترين هدف تشكيل جلسه 
اضطرارى شوراى راهدارى استان گفت: اين جلسه با هدف انجام 
هماهنگى هاى الزم و ضرورى ادارات شهرستانهاى تابعه راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان براى خدمات رسانى هر چه بهتر 
به هموطنان در محورهاى مواصالتى استان و جلوگيرى از وقوع 
حوادث احتمالى در حين بارش برف در استان تشكيل شد، و با 
برنامه ريزى و اقدامات خوب انجام شده تالش مى كنيم تا تردد 

ايمن ترافيك در محورهاى استان برقرار باشد.
ــافرت  ــرد: اقدامات موثرى براى يك مس ــون عنوان ك پيرن
ــمند انجام شده است. به گونه اى كه شهروندان مى توانند  هوش
با استفاده از نرم افزار برخط ir.141.www تصاوير دوربين هاى 
ــور را مشاهده و يا از طريق تلفن  نظارت تصويرى در سراسركش
ــفر خود را مديريت  ــاى 141 اطالعات راهها را دريافت و س گوي
كنند. وى خاطر نشان كرد: در شرايط جوى پيش بينى شده حتى 
المقدور از سفرهاى غير ضرور خوددارى شود و چنانچه ناچارا نياز 
به عبور از محورهاى مواصالتى وجود دارد بايد از سالمت خودروى 
خود به ويژه وسايل گرمايشى خودرو و تجهيزات ايمنى و زمستانى 

آن اطمينان حاصل كنند و با باك بنزين پر سفر كنند.

استقرار ۴۲۰ ایستگاه سامانه پایش فشار 
شبکه آب در استان اصفھان

ــركت آب و فاضالب استان  مدير عامل ش اصفهان گفت: ظرفيت توليد آب در تصفيه اصـفـهـان
ــخعلى 11,7 مترمكعب در ثانيه است در حاليكه  خانه آب باباش
ميزان تقاضا جمعيت بالغ بر 4 ميليون نفرى  تحت پوشش طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ 14,5 مترمكعب در ثانيه است كه اين امر 

بيانگر كمبود حدود 3 مترمكعب در ثانيه  است.
مهندس هاشم امينى با بيان اينكه در حال حاضر بزرگترين 
چالش پيش رو شركت آب و فاضالب استان اصفهان عدم تعادل 
ــوان كرد: عدم تعادل ميان  ــت عن ميان عرضه و تقاضاى آب اس
عرضه و تقاضاى آب در پيك مصرف يكى از چالش هاى اساسى 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان مى باشد كه در اين زمينه 
توسعه شبكه هوشمند توزيع آب در 10 شهر بزرگ استان ،توسعه 
472 سامانه پايش فشارشبكه درسطح  استان ،تكميل سامانه تله 
مترى خطوط انتقال آب ،توسعه سيستم تله مترى شبكه توزيع 
آب در شهرهاى بزرگ استان ،تهيه نرم افزار مديريت هوشمند 
ــاختهاى مخابراتى براى استقرار و توسعه  ــبكه و ايجاد زير س ش

ــبكه هوشمند در سطح استان از جمله راهكارهايى مى باشد  ش
كه به منظور غلبه بر چالش كم آب در استان در دستور كار قرار 
ــاره به  كنترل و مانيتورينگ تاسيسات آبرسانى  گرفت. وى بااش
اصفهان بزرگ بيان داشت: شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
هم اكنون تامين آب شرب 93 شهر و 300 روستا را به عهده دارد 
اين در حاليست در سالهاى اخير  محدوديت منابع آبى مسئوالن 
ــرب مشتركين در اقصى نقاط استان را با  امر را در تامين آب ش
ــت بدين ترتيب ارتقاء 68 ايستگاه   چالش هايى مواجه كرده اس
سيستم تله مترى تاسيسات آبرسانى به منظور توزيع عادالنه آب  
درشهرهاى تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ عملياتى 
شد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان افزود:  126 
باب  شيرخانه بر روى خطوط انتقال آب و نيز 60 ايستگاه داراى 
قابليت مانيتورينگ  و صدور فرمان مركزى همچنين كنترل و 
ــانى اصهان بزرگ در واحد 122  ــات آبرس مانيتورينگ تاسيس
استان از جمله مواردى هست كه پيرامون تامين آب شرب پايدار 

مشتركين در سطح استان مد نظر قرار گرفته است.  
وى از احداث 200 حوضچه كنترل فشار شبكه توزيع آب شهر 
اصفهان خبر داد و اظهار داشت: در راستاى برخوردارى مشتركين 
از فشار يكسان آب در شهر اصفهان 200 حوضچه كنترل فشار بر 

روى شبكه توزيع احداث شد 

ــط عمومى؛  ــزارش رواب ــه گ ب عليرضا شريفى نژاد مديرعامل سـمـنـان
ــاره به كاهش شديد دما و  ــتان با اش شركت گاز اس
برودت هوا تا رسيدن به دماى زير صفر درجه در اكثر 
مناطق سردسير استان گفت: همزمان با كاهش دما 
ــته، ميزان مصرف گاز به ويژه در  طى روزهاى گذش

بخش خانگى افزايش چشمگيرى يافته است.
ــديد دما  ــد: با توجه به كاهش ش ــادآور ش وى ي
ــور طى روزهاى جارى و ثبت ركورد مصرف  در كش
ــش از 540 ميليون متر مكعب گاز طبيعى در روز  بي
ــور، پيش بينى مى شود ميزان مصرف گاز در  در كش
ــم نيز افزايش يابد،  ــش خانگى به بيش از اين رق بخ
بنابراين از عموم هم استانى هاى گرامى تقاضا داريم 
ــا مديريت و مصرف بهينه گاز، زمينه را براى تامين  ب
ــتمر اين نعمت الهى در سراسر استان و  پايدار و مس

كشور فراهم كنند.
رعايت نكات ايمنى در مصرف گاز

شريفى نژاد همچنين بر رعايت نكات ايمنى در 
مصرف گاز و استفاده از لوازم گازسوز استاندارد و توجه 
ــب انرژى نصب شده بر روى اين لوازم  ويژه به برچس
ــتركين محترم بايد از تبديل  تأكيد كرد و افزود: مش
ــوز بپرهيزند و از نيروهاى  وسايل نفت سوز به گازس

متخصص براى نصب وسايل گازسوز استفاده كنند.
ــارى هاى  ــتفاده از بخ ــن تأكيد بر اس وى ضم
ــتاندارد براى گرم كردن منازل و محل كار، اظهار  اس
داشت: اطمينان از سالمت كاركرد و استاندارد بودن 
ــوز، از  دودكش و دقت در نصب اتصاالت لوازم گازس
راه هاى پيشگيرى از خطر گاز منواكسيد كربن است.

ــتركان بايد هنگام  ــئول افزود: مش اين مقام مس

ــوز به خصوص بخارى گازى از  ــايل گاز س نصب وس
باز بودن مسير دودكش و نصب كالهكH در پشت 
ــوند، همچنين دقت كافى براى پيش  بام مطمئن ش
ــيژن كافى متناسب با  بينى تبادل هوا و جريان اكس
نياز دستگاه ها و سامانه هاى گرمايشى نصب شده در 

محيط هاى مسكونى داشته باشند.
ــتان ضمن تأكيد بر  ــركت گاز اس مديرعامل ش
ــدون دودكش در  ــردن از بخارى هاى ب ــتفاده نك اس
ــان كرد: آبى  ــكونى بسته، خاطرنش محيط هاى مس
ــاد اطاق و نامطبوع  ــعله بخارى، رطوبت زي نبودن ش
ــت و بايد در اين  ــانه خطر اس بودن فضاى منزل نش
گونه مواقع ارتفاع دودكش و مسير آنرا كنترل كرده يا 

ــناس و يا تماس با 194 در اين  از افراد مطلع و كارش
خصوص درخواست راهنمايى و كمك شود.

ــرويس كردن كامل  ــريفى نژاد، ادامه داد: س ش
مجموعه سامانه هاى گرمايشى مجتمع هاى مسكونى 
ــا و اطمينان از  ــى كوره ه ــوب زداي به خصوص رس
 سالمت مشعل ها و... قبل از آغاز فصل سرد، استفاده از

ــتاندارد و لوله هاى  ــت هاى فلزى و شيلنگ اس  بس
ــوز،  ــارى و لوازم گازس ــزى در نصب بخ ــارى فل بخ
جلوگيرى از نصب دودكش هاى آكاردئونى و استفاده 
ــير گاز براى چند وسيله گازسوز از  نكردن از يك ش

ديگر نكاتى است كه بايد به آن توجه شود.
مديرعامل شركت گاز استان ميزان درجه حرارت 

ــتاندارد در منازل در فصل سرد را 18 تا 21 درجه  اس
سانتيگراد اعالم كرد.

ــده اى از  ــال بخش عم ــا بيان اينكه هر س وى ب
ــيدكربن مربوط  حوادث فوت و خفگى با گاز منواكس
 به دودكش است، گفت: با آغاز فصل سرد سال بر اثر

 بى احتياطى و رعايت نكردن اصول ايمنى در استفاده 
از وسايل گرمايشى به ويژه بخارى و آّبگرمكن، تعدادى 
ــموميت با گاز  از هموطنان جان خود را به علت مس
منوكسيدكربن از دست مى دهند، بنابرين اميدواريم 
مشتركان گاز با رعايت كامل اصول ايمنى در استفاده 
ــوز، زمستان آرام و بدون حادثه اى را  از وسايل گازس

پشت سر گذارند.

لزوم مديريت مصرف بهينه گاز، همزمان با كاهش شديد دما در استان سمنان

ــت كميته  ــن نشس مديريت مصرف شركت توزيع سـمـنـان     دهمي
ــمنان با موضوع بررسى وضعيت رشد  برق استان س
ــوه همكارى  ــش پيك و نح ــرف، عملكرد كاه مص

مشتركان در برنامه هاى اوج بار تشكيل شد.
دبير كميته مديريت مصرف شركت توزيع برق 
ــتان گفت: سهم مصرف شش ماهه اول امسال در  اس
بخش هاى مختلف شامل؛ خانگى 19 درصد، صنعتى 
37 درصد، عمومى 9 درصد ،كشاورزى 28 درصد و 5 

درصد نيز مربوط به ساير مصارف است.
سيد بهروز كسائيان افزود: در شش ماهه نخست 

امسال به نسبت مدت متناظر سال قبل، مصرف برق 
مشتركين استان 2,6 درصد رشد داشته است.

وى با اشاره به اين كه ميزان عملكرد برنامه هاى 
ــال جارى براى بخش  ــتان س كاهش پيك بار تابس
ــد: در كشاورزى  صنعت29,4 مگاوات بوده يادآور ش

ــه ، تجارى 0,35، ادارى 1,9 و مولدهاى اضطرارى  س
10,2 مگاوات بوده و در مجموع 44,75 مگاوات مقدار 
ــتان عملياتى شده  عملكرد برنامه هاى اوج بار در اس
ــرف كلى ادارات  ــت. وى با بيان اين كه پيك مص اس
ــش يافته و به  ــال 12 درصد كاه ــرداد ماه امس در م

طور متوسط از مقدار8,9 به 7,8 مگاوات تقليل يافته 
تصريح كرد: بار پايه ساختمان هاى ادارى در ساعات 
غير ادارى به طور متوسط به ميزان 15 درصد كاهش 
را به همراه داشته است. مهندس كسائيان با تشريح 
گزارش سهم بار سرمايشى روزهاى 24 ارديبهشت و 

26 تيرماه سال جارى، خاطرنشان كرد: با مقايسه روز 
قبل از شروع به كار سيستم هاى برودتى و روز ديگر 
ــهم وسايل سرمايشى در  كه در پيك بار قرار دارد، س

استان، 117 مگاوات برآورد شده است.
ــال  ــهميه كاهش پيك بار س وى اضافه كرد: س
ــتان به ترتيب؛ دربخشهاى صنعتى  98 براى اين اس
 CNG 30,5، كشاورزى 25,2، تجارى 1,4 ، ادارى و
ــالح تعرفه 14,8، ــود تامين 7,5، اص ــد خ  7,6،  مولّ

ــاى نوين  ــرف 1,1 و فناورى ه ــازى مص ــه س  بهين
ــاً 88,8 ــده كه مجموع ــگاوات پيش بينى ش  0,7 م

 مگاوات است.

 سهميه كاهش پيك بار استان سمنان براى سال آينده 
حدود 89 مگاوات است 


