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افتتاح طرح آبرسانى به روستاهاى بند بن 
و صالح بر شهرستان الهيجان

ــت ايام اهللا دهه مبارك فجر،  به مناسبت گراميداش
ــتاهاى بند بن و  ــرب 70 خانوار روس طرح تامين آب ش
 صالح بر شهرستان الهيجان امروز با حضور مسئوالن به

 بهره بردارى رسيد.
مدير امور آب و فاضالب روستايى الهيجان در مراسم 
افتتاح اين طرح كه با حضور فرماندار انجام شد، گفت: به 
منظور آبرسانى به اين 2 روستا، اعتبارى بيش از 6 ميليارد 

و 500 ميليون ريال هزينه شد.
بهارك مهدى پور، حجم عملياتى اين طرح را شامل 
اجراى 8 هزار متر لوله گذارى خطوط انتقال و توزيع، يك 
ــتگاه پمپاژ و يك مخزن زمينى 50 مترمكعبى  باب ايس

عنوان كرد.

سرمايه گذارى نياز به 3 سرمايه انسانى، 
اقتصادى و اجتماعى دارد

ــه اينكه  ــاره ب ــهد با اش ــهر مش ــوراى ش رئيس ش
ــه عامل سرمايه انسانى، اقتصادى و  سرمايه گذارى به س
اجتماعى نياز دارد، گفت: اصلى ترين اين عوامل سرمايه 
اجتماعى است كه افزايش آن نياز به جلب اعتماد عمومى 

در جامعه است.
ــت  ــن نشس ــدرى در چهاردهمي ــا حي محمدرض
كميسيون سرمايه گذارى و مشاركت هاى شهردارى هاى 
كالنشهر هاى كشور در مشهد كه با حضور مديران حوزه 
ــهردارى هاى 17 كالنشهر در مشهد برگزار  اقتصادى ش
شد، افزود: اكنون و با گذشت 40 سال از پيروزى انقالب 
اسالمى به دهه پنجاه سالگى انقالب وارد مى شويم و بايد 

پخته تر عمل كرده و آزمون و خطا نداشته باشيم.
ــرمايه  ــه عامل س وى با بيان اينكه بدون توجه به س
ــانى، اقتصادى و به ويژه سرمايه اجتماعى در جذب  انس
ــد، اظهار كرد: افزايش  سرمايه گذارى موفق نخواهيم ش
سرمايه اجتماعى نيز در گرو اعتماد عمومى به سازمان ها 
ــهردارى است كه جلب اعتماد مردم نيازمند  از جمله ش
پاسخگويى، شفافيت، مبارزه با فساد و ارتباط با نخبگان 
ــويم  ــت. حيدرى ادامه داد: اگر مى خواهيم موفق ش اس
ــرمايه اجتماعى است كه متاسفانه  ــرط آن افزايش س ش
ــتيم لذا يكى از  ــهردارى ها با فقدان آن مواجه هس در ش
ــتاى افزايش  ــهرى ارتقاى اعتماد در راس ضرورت هاى ش

سرمايه اجتماعى است.

طرح چهلچراغ در حوزه هاى فنى و 
فرهنگى به مناسبت  چهل سالگى انقالب

ــالگى انقالب و دهه فجر ،  در پاسداشت چهل س
ــى ،  ــوزه هاى فنى ، فرهنگى، ارزش ــه در ح 40 برنام
ورزشى ، آموزشى ، تبليغى و اطالع رسانى در شركت 

توزيع نيروى برق استان سمنان به اجرا درآمد.
گفتنى است: اجراى رزمايش خدمت متعالى براى 
ــات 40 روستاى استان،   بهينه سازى شبكه و تاسيس
ــر ، رونمايى از   ــس طليعه فج ــگاه عك ــى نمايش برپاي
ــركت،   كتاب صراط منير حاوى خاطرات ايثارگران ش
ــهدا ، استقرار ميز خدمت  تجليل از خانواده معظم ش
ــجد روستايى ، برنامه روايت گرى انقالب ،  در 43 مس
ــانى ، مسابقه  بازديد خبرنگاران از پروژه هاى برق رس
ــد ميثاق با  ــالگى انقالب، تجدي ــك پزى چهل س  كي
ــراى همايش پياده  ــهداى واالمقام ، اج آرمان هاى ش
ــت  ــال 57، نشس ــل از متولدين بهمن س روى ، تجلي
ــانه و ديدار با نماينده ولى فقيه  خبرى با اصحاب رس
در استان ، از جمله اين برنامه ها محسوب مى شوند.
ــن چهل سالگى انقالب به  ــود : جش يادآور مى ش
همراه تجليل از دانش پژوهان ممتاز ، ارائه سه خدمت 
ــتركان ، اهداى خون ، مسابقات ورزشى  رايگان به مش
ــانى ،  ــژه آقايان ، افتتاح 68 طرح عمرانى برق رس وي
ــازى و تبليغات محيطى ،  ــاوران برق ، فضا س طرح ي
ــگاه دستاوردهاى چهل ساله انقالب،   حضور در نمايش
ــبكه توزيع برق،  بازديد خبرنگاران از مركز كنترل ش
ــت ايام فاطميه ، طرح ب مثل برق  ــم گراميداش مراس
ويژه آموزش نوباوگان مهدهاى كودك، بازديد از موزه 
ــوارى ويژه فرزندان  ــابقه روزنامه دي عبرت ايران ، مس
ــاله ،  ــكار ، تهيه اينفوگرافى هاى عملكرد چهل س هم
مسابقه ورزشى ويژه بانوان شاغل همكار ، پخش تيزر 
پروژه هاى اين شركت در صدا و سيماى مركز سمنان 
و اطالع رسانى كليپ دستاوردهاى انقالب اسالمى در 
ــع برق در فضاى مجازى ، از ديگر  عرصه صنعت توزي

اقدامات به عمل آمده به شمار مى روند.

بهره بردارى از 15 پروژه آبرسانى روستايى 
در دهه مبارك فجر در استان قزوين

ــركت آب و فاضالب روستايي استان  مدير عامل ش
ــالگرد پيروزى  قزوين اعالم كرد: همزمان با چهلمين س
ــالمى و دهه مبارك فجر، بهره برداري از 15  انقالب اس
ــانى روستايى براى برخوردارى سه هزار و  پروژه ي آبرس
289 خانوار روستايى استان از نعمت الهى آب آشاميدني 

سالم و بهداشتي آغاز شد.
"محّمد محّمدعليزاده" با اعالم اين مطلب افزود:براى 
اجراي اين پروژه ها اعتباري معادل پنج ميليارد و 200 
ميليون ريال به صورت تخصيصى هزينه شده كه بيانگر 
ــت تحريم هاى  ــت خدمت به مردم و شكس ادامه نهض

ظالمانه دشمنان است.
 به گفته وى از جمله طرح هاى مورد اشاره مى توان 
به اجراى شش طرح آبرسانى در حوزه شهرستان قزوين 
و دو طرح آبرسانى در حوزه شهرستان آبيك اشاره كرد.  
ــانى  ــه طرح آبرس "محّمد عليزاده" در ادامه  از اجراى س
در روستاهاى حوزه شهرستان بويين زهرا و چهار طرح 
نيز در محدوده شهرستان آوج خبر داد كه افتتاح و بهره 
ــالمى صورت ــردارى از آن ها در دهه فجر انقالب اس  ب

 مى گيرد.
ــركت آب و فاضالب روستايى استان  مديرعامل ش
قزوين همچنين ضرورت حفاظت از تاسيسات ارزشمند 
ــانى از سوى روستاييان را يادآور شد و اضافه نمود  آبرس
ــانى براى دولت بسيار هزينه  كه اجراى پروژه هاى آبرس
ــتاها در نگهدارى آن  ــت اهالى روس ــوده و الزم اس بر ب
ــند. وى در پايان همچنين ميزان و پراكندگى  فعال باش
 بارش هاى سال جارى را در سطح استان نسبتا مطلوب 
ــزى اصولى  ــال بر برنامه ري ــرد و در عين ح ــى ك ارزياب
سازگارى با كم آبى و رعايت مديريت مصرف براى جبران 

كم آبى هاى گذشته تاكيد كرد.

اخبار

ــه اى  ــركت آب منطق ــل ش مديرعام ــا انتقال آب از قـزويـن ــتان قزوين گفت: ب اس
ــال به استان قزوين آب شرب  ــد طالقان در مدت سه س س
14 شهر و 194 روستا تا 30 سال آينده برطرف مى شود.

حميد پويا اظهار كرد: در ساخت سازه هاى بزرگ آبى 
ــل از انقالب تماما  ــال هاى قب ــت آب و برق در س در صنع
ــاورين خارجى استفاده شده در حالى  از متخصصان و مش
ــط  ــاخت و اجرا توس كه امروز  تمامى مراحل مطالعات، س

متخصصان داخلى اجرايى شده است.
ــركت آب منطقه اى استان قزوين افزود:  مديرعامل ش
ــى فنى و  ــادرات مهندس ــترين ص ــرو امروز بيش وزارت ني
ــور هاى منطقه هم  ــور داشته و به كش تخصصى را در كش

خدمت رسانى شده است.
ــركت آب منطقه اى استان قزوين افزود:  مديرعامل ش
آب شرب تحت پوشش شهرى امروز به 100 درصد رسيده 
و فاضالب شهرى كه در سال هاى قبل از انقالب صفر بوده 

امروز به 63 درصد افزايش يافته است.
ــتى  ــرب بهداش ــا در خصوص بهره مندى از آب ش پوي
ــرب  ــرد: درصد بهره مندى از آب ش ــتايى نيز بيان ك روس
ــاله انقالب از 12 درصد به  ــتى روستايى در چهل س بهداش

90 درصد رسيده است.
ــن ــن و موثرتري ــى از بزرگتري ــرد: يك ــح ك  وى تصري
ــد طالقان در حوزه استان   پروژه ها در حوزه آب احداث س
ــوم آب آن به استان قزوين تخصيص  ــت كه دو س البرز اس
داده شده و شبكه انتقال اين آب در استان قزوين در حال 

تكميل است.
ــد نهب  ــد نهب هم گفت: س وى درخصوص احداث س
ــا طول تاج  2156 متر  ــا حجم 120 ميليون مترمكعب ب ب

ــدهاى استان است كه براى ذخيره سازى و  از بزرگترين س
تنظيم آب، بهبود وضعيت 37 هزار هكتار اراضى كشاورزى، 
ــت قزوين، مديريت منابع آب، افزايش  تغذيه مصنوعى دش
ــاورزى، جلوگيرى ازسيالب رودخانه خر رود  بهره ورى كش
ــه ميزان 40  ــت آب از منابع زيرزمينى ب ــش برداش و كاه
ــتان درحال احداث است  ميليون مترمكعب درمنطقه تاكس

ودرحال حاضر 91 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
ــركت آب منطقه اى استان قزوين امروز  پويا گفت: ش
ــت  ــزار و 500 ميليارد تومان طرح در دس ــش از يك ه بي

اجرا دارد.
ــه كرد: احداث تصفيه خانه به روش بى او تى  وى اضاف
ــال 800 ميليارد تومانى براى  ــال با خط انتق در مدت 3 س

80 درصد جمعيت استان در حال انجام است.
ــن  ــتان قزوي ــه اى اس ــركت آب منطق ــل ش مديرعام
ــا ظرفيت 38  ــو در بوئين زهرا ب ــد باالخانل ــد: س يادآورش
ــدى به زودى به ــرفت 61 درص ــون مترمكعب و پيش  ميلي

 بهره بردارى مى رسد.

ــى رويه آب از  ــت ب ــاره به برداش ــا همچنين با اش پوي
ــت قزوين گفت: در حوزه دشت  ــفره هاى زيرزمينى دش س
ــه اگر به صورت  ــت بى رويه بوديم ك ــاهد برداش قزوين ش
جدى وارد مديريت منابع آبى نمى شديم و باهمين ميزان 
ــادى از اين منابع را از  ــال آينده بخش زي مصرف تا 10 س
ــدى بود كه  ــئله تا حدى ج ــت مى داديم كه اين مس دس
 سطح افت سفره هاى زيرزمينى قزوين به ساليانه 1.5 متر

رسيده بود.
ــال 93 اين طرح با جديت با كمك  وى ادامه داد: از س
مديران استانى در دستور كار قرار گرفت و با اجرايى شدن 
ــتان  آن امروز دو هزار و 200 حلقه چاه غير مجاز را در اس
ــن كار بيش از 433 مليون  ــدود كرديم كه با اي قزوين مس

مترمكعب آب صرفه جويى شد.
ــتان قزوين بيان  ــركت آب منطقه اى اس مديرعامل ش
ــطح آب هاى زيرزمينى دشت  كرد: امروز ميانگين افت س
قزوين به 90 سانتى متر رسيده است و با نصب كنتور هاى 

هوشمند اين افت را به صفر خواهيم رساند.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان قزوين

 انتقال آب از سد طالقان به قزوين
 در سه سال تكميل مى شود

ــى مديرعامل  ابراهيم ــن  حس ــى يـــزد اجتماع ــه  بيم ــدوق  صن
ــت خبرى در جمع  ــتاييان وعشاير يزد در نشس روس
اصحاب رسانه استان يزد به مناسبت ايام اهللا دهه فجر 
ــر  ــالمى گفت: جامعه هدف  صندوق قش انقالب اس
ــتند  و اين  قشر در  ــاورز، روستايى و عشاير هس كش
ــترين  حوادث انقالب نقش پررنگ را ايفا كردند وبيش

فداكارى ومشاركت را در صحنه هاى مختلف داشتند.
ــاورزان،  مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى كش
ــتان يزد خاطرنشان كرد:بعداز  روستائيان و عشاير اس
ــتاها از كليه امكانات  ــر 99 درصد روس ــالب بالغ ب انق
زيربنايى و زيرساختى بهره مند شدند ولى  متاسفانه 
در طى 40 سال در زمينه فقر درآمدى مردم كمتر كار 
شده است و در حال حاضربيش از 85 درصد جمعيت 

شهرى هستند.
ابراهيمى تصريح كرد: 58 درصد جمعيت استان 
در مركز استان حضور دارند كه بايد در زمينه اشتغال 

و جلوگيرى از مهاجرت به شهرها برنامه ريزى داشته 
باشيم. وى ادامه داد: ايجاد اشتغال و درآمد يكى ازعوامل 
مهمى است كه مى توان از اين طريق سير مهاجرت به 
شهرها را كاهش داد تا شاهد باقى ماندن روستاها باشيم. 
ــان كرد: در وضعيت امروز جامعه با توجه  ابراهيمى بي
به خشكسالى هاى اخير و نداشتن درآمد كشاورزان و 
روستائيان ما شاهد مشكالتى هستند كه وضعيت فعلى 
اين قشر ما زيبنده مردم و نظام ما نيست زيرا بيشترين 

همراهى را داشتند و بايد به آنها كمك شود.

وى تصريح كرد: يكى از موضوعاتى كه مى تواند در 
وضعيت رفاه روستائيان تاثيرگذار باشد بيمه است كه 

روستائيان ما مى توانند در اين صندوق بيمه شوند.
ــاورزان،  مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى كش
ــان كرد: در  ــتائيان و عشاير استان يزد خاطرنش روس
ــكونت شرط اصلى بيمه  صندوق بيمه روستائيان س
ــاكن در مناطق  ــت و كليه افراد اعم از زن و مرد س اس
روستايى، عشايرى و شهرهاى زير 20 هزار نفر و اشتغال 
به مشاغل 200 گانه كشاورزى مى توانند بيمه پردازى 

كنند. همچنين در صنعت فرش و صنايع دستى نيز از 
جمله بخش هايى است كه مى توانند در صندوق بيمه 

روستائيان بيمه پردازى كنند.
ابراهيمى سن بيمه شوندگان را از 18 تا 50 سال 
ــانى  ــرد وگفت در اين زمينه بايد اطالع رس عنوان ك

صورت بگيرد.
ــزار و 600 نفر  ــتان 56 ه ــه كرد: در اس وى اضاف
ــمول اين بيمه هستند كه ميتوانند بيمه شوند و  مش
تاكنون بيش از 22 هزار نفر عضو صندوق شده اند كه 

40 درصد افراد مشمول است.
ابراهيمى بيان كرد: حدود 10 هزار نفر به طور دائم 
بيمه خود را تمديد مى كنند .همچنين هزينه حق بيمه 
15 درصد است كه بر اساس سطوح درآمدى 5 درصد 
ــد را دولت  مى دهد كه اين ميزان  ــراد و 10 درص را اف
در آمد نيز از 400 تا 900 هزارتومان تعريف شده حق 
بيمه نيز از 20 هزار تومان تا 45 هزار تومان به صورت 

اختيارى است.
ــاورزان،  مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى كش
ــان كرد:  ــتان يزد خاطرنش ــاير اس ــتائيان و عش روس
ــتگى و پيرى، از كارافتادگى،  مستمرى هاى بازنشس
فوتى يا بازماندگان به عنوان مستمرى هايى است كه 

در اين بيمه دنبال مى كنيم.
ابراهيمى يكى از مزيت هاى اين صندوق را امكان انتقال 
سابقه از اين صندوق به بيمه  تامين اجتماعى و بالعكس 
عنوان كرد و تاكنون 391 نفر به تامين اجتماعى سوابق 

آنها انتقال داده شده است.

یت حوادث مشترکین  برگزاری جلسه مدیر
 گاز طبیعی  در شرکت گاز استان سمنان

به گزارش روابط عمومى شركت گاز  استان سمنان؛ جلسه مديريت سـمـنـان
حوادث مشتركين گاز طبيعى و آمادگى در برابر حوادث 
غير مترقبه با حضور مديركل پدافند غيرعامل استاندارى، 
نمايندگان سازمان نظام مهندسى، آتش نشانى، شهردارى 
و ساير دستگاه هاى مرتبط در اين شركت برگزار گرديد. 

ــركت گاز استان  ــريفى نژاد مديرعامل ش عليرضا ش
ــاره به اهميت ايمنى مشتركين گاز طبيعى از منظر  با اش
ــئوليت هاى اجتماعى شركت گاز و جايگاه نامناسب   مس
ــاخص تعداد حوادث گاز در بخش  ــمنان در ش استان س
خانگى به ميزان مصرف گاز گفت: مهمترين عامل در موضوع 
ايمنى، فرهنگ سازى و آگاهى بخشى است و فرهنگ سازى 
مصرف ايمن گاز مستلزم كار جمعى كليه دستگاه هاى مؤثر 
در فرهنگ عمومى به ويژه آموزش و پرورش، صدا و سيماى 

مركز استان و رسانه هاى بومى است. 
وى با تأكيد بر نقش بى بديل سازمان نظام مهندسى 
استان در بازرسى و تاييديه لوله كشى گاز ساختمان ها بر 
اساس مبحث 17 مقررات ملى ساختمان، خواستار تشكيل 
ــى گاز پس از وقوع  ــى ويژه تاييد لوله كش تيم هاى بازرس
بالياى طبيعى به ويژه در مناطق زلزله زده جهت تسريع 
در وصل گاز مشتركين به صورت ايمن و جلوگيرى از وقوع 
حوادث ثانويه آتش سوزى و انفجار در شرايط نابسامان پس 
از زلزله گرديد. شريفى نژاد با اشاره به گستردگى بيش از 
4 هزار كيلومترى زير ساخت و خطوط گاز ايجاد شده در 
ــتان و پراكندگى وسيع جمعيت در اين استان،  سطح اس
صيانت از ايمنى و امنيت اين زيرساخت از ابتدا تا انتهاى 
چرخه عمر محصول را از مصاديق بارز پدافند غير عامل در 

استان دانست. 

 کشف لوازم خانگی قاچاق
وین  در  استان قز

رئيس پليس آگاهى استان از كشف  كاالى قاچاق به ارزش 140 ميليون قـزويــن
ريال در قزوين خبر داد. 

ــريح اين خبر اظهار  ــرهنگ "آرش مرادى" در تش س
ــاق كاال و ارز پليس آگاهى  ــت: ماموران مبارزه با قاچ داش
ــتاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و  استان در راس
ــاق كاال حين كنترل خودروهاى عبورى در  مبارزه با قاچ
عوارضى آزاد راه "قزوين – زنجان" به يك دستگاه پژو 405 

مشكوك و دستور ايست صادر كردند.
ــف خودرو، در  ــام انتظامى افزود: پس از توقي اين مق
ــى ماموران از خودرو تعداد 10 دستگاه جارو برقى  بازرس
ــتگير  ــف و يك نفر در اين رابطه دس خارجى قاچاق كش
ــتان ارزش ريالى كاالى  ــدند. رئيس پليس آگاهى اس ش
قاچاق خارجى مكشوفه را حدود 140 ميليون ريال اعالم و 
بيان داشت: متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به اداره 

تعزيرات حكومتي استان معرفى شد.
انهدام باند سارقان اماكن دولتى در بوئين زهرا

ــتگيري 3 سارق   فرمانده انتظامى بوئين زهرا از دس
اماكن دولتي و يك مال خر در اين شهرستان خبر داد. 

سرهنگ "حسين عليان نژادي"  اظهار داشت: در پي 
اعالم مركز 110 به پليس آگاهي شهرستان مبني بر اينكه 
چند سارق وارد منزل شخصي در روستاي" قشالق چرخلو 
ــرقت دارند بالفاصله اكيپ گشت پليس  "شده و قصد س
ــارق را  ــي به محل اعزام و در يك اقدام ضربتى 3 س آگاه
در حال سرقت از منزل دستگير و به پليس آگاهي منتقل 
ــى افزود: در تحقيقات و بازجويى  كردند. اين مقام انتظام
ــرقت از اماكن دولتي با  ــوران ، متهمان به 2 فقره س مام

همدستى يك مالخر نيز اعتراف كردند.

 ذوب آھن اصفھان ، پیشگام استفاده بھینه 
و بازچرخانی آب در صنعت کشوراست

 ، ــتاوردها  ــى دس بررس ــت  نشس ــكالت ذوب آهن اصـفـهـان ــرد و مش عملك
اصفهان با حضور دكتر محمد شريعتمدارى وزير تعاون ، 
كار و رفاه اجتماعى و هيات همراه ، دكتر عباس رضايى 
استاندار اصفهان ، جمعى از مسئولين هلدينگ شستا  و 

مسئولين ذوب آهن اصفهان ، در اصفهان برگزار شد.
دكتر شريعتمدارى در اين نشست گفت : بسيار عالقه 
مند بودم كه با حضور در ذوب آهن اصفهان مادر صنعت 
فوالد كشور ، قدردان زحمات تالشگران اين شركت باشم، 
ــگران اين شركت  اما قطعاً در اولين فرصت در بين تالش
ــد . وى افزود : ايجاد ذوب آهن اصفهان  حاضر خواهم ش
يكى از مهمترين ابعاد توسعه كشور را كه بخش صنعت 
ــت ، رقم زد و در رشد ظرفيت توليد فوالد كشور كه  اس
امروز به 25 ميليون تن رسيده ، نقش مهمى ايفا نموده 
است. وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعى ، افزايش بهره ورى 
ــانى ، ايجاد امنيت شغلى و صيانت از نيروى  نيروى انس
ــت كه در مجموعه موجب  ــيار مهم دانس ــانى را بس انس
ــازمان مى گردد . اين مقام  افزايش ارزش افزوده براى س
مسئول از ذوب آهن اصفهان به دليل كاهش 35 درصدى 
در مصرف آب قدردانى نمود و تصريح كرد  : اين مجتمع 
ــگام استفاده بهينه و بازچرخانى آب  عظيم صنعتى پيش
ــريعتمدارى با اشاره به  ــت. دكتر ش در صنعت كشوراس
ــه ، گفت : اين  ــكالت ذوب آهن در تامين مواد اولي مش
مجتمع عظيم صنعتى ، در راه اندازى معادن كشور نقش 
ــيارى  ــوده و هم اكنون هم آرم آن در بس مهمى ايفا نم
ــد اما امروز با مشكالتى مواجه است  از معادن مى درخش
ــات الزم در حوزه مديريت و  ــه براى حل آن بايد اقدام ك

مالكيت معادن انجام شود .

برگزاری دوره آموزشی مصرف ایمن و بھینه 
گاز طبیعی جھت مشترکین خانگی شھر مجن
دوره آموزشى مصرف ايمن و بهينه  ــتركين سـمـنـان ــت مش ــى جه گاز طبيع
خانگى شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود برگزار شد.

ــريفى نژاد  ــى، عليرضا ش ــزارش روابط عموم به گ
ــتان سمنان ضمن اعالم خبر  مديرعامل شركت گاز اس
ــاره به اينكه همزمان با گسترش فعاليت هاى  فوق با اش
ــركت گاز بايد به اين نكته توجه كرد كه  ــعه اى ش توس
اقدامات و رفتار ناايمن از عوامل مهم بروز حوادث به شمار 
مى آيند، افزود: اگر چه شركت گاز موفق شده است ميزان 
و شدت حوادث را در اين مدت كاهش دهد؛ با اين حال؛ 
ــتلزم آموزشهاى مستمر و  نهادينه كردن رفتار ايمن مس

فرهنگ سازى است.
وى با اعالم اينكه شركت گاز همواره به عنوان يكى 
ــازمانهاى پيشگام اصالح الگوى مصرف در استان به  از س
ــراى طرح ها و پروژه هاى زيربنايى؛ گام هاى  موازات اج
ــتاى ترويج فرهنگ مصرف ايمن و بهينه  موثرى در راس
ــئوليت  ــى از مهم ترين مصاديق مس ــه عنوان يك گاز ب
اجتماعى اين شركت برداشته است، ابراز داشت: ضرورت 
ــانى و فرهنگ  ــرى تمامى ابزارهاى اطالع رس به كارگي
ــرژى در ايران،  ــازى براى كنترل و مديريت مصرف ان س
ــت و با توجه به برنامه ريزى هاى  ــى پوشيده نيس بركس
ــده پس از اجراى عمليات گازرسانى به روستاها  انجام ش
و شهرك هاى جديدالتأسيس بستر الزم جهت برگزارى 
ــه پيش از وصل گاز  ــوزش ايمنى و مصرف بهين دوره آم
ــريفى نژاد ابراز اميدوراى  متقاضيان فراهم شده است.ش
نمود مشتركين فهيم استان با رعايت هر چه بيشتر نكات 
و مسائل ايمنى و مصرف بهينه گاز، شركت گاز را بيش از 

پيش در عمل به اين مسئوليت اجتماعى يارى رسانند.

  

به موجب پرونده اجرائى كالسه 139304002003000815/11 و شماره بايگانى 9300050 ششدانگ يك 
باب ساختمان مسكونى  پالك 68 فرعى از 1681-  اصلى بخش يك سقز با حدودات اربعه شماال: پى 
به پى به طول 10 متر به شماره 69 فرعى از 1681 – اصلى شرقا : ديوار بطول 13 متر به پالك 8 فرعى 
از 1681-  اصلى جنوبا : ديوار بطول 10 متر به پالك 54 فرعى از 1681 – اصلى غربا : پى است به طول 
13  متر به كوچه هشت مترى كه سند آن تحت  شماره ثبت 3568 در صفحه 174 دفتر جلد 23 امالك 
با شماره چاپى 872368 سرى الف سال 90 ثبت  و صادر و مع الواسطه به خانم عايشه قاسمى آيچى 
فرزند كريم به شماره ملى 3762513023 صادره از سقز منتقل شده است و برابر دادنامه شماره 937-
92/11/16 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان سقز نامبرده درگذشته و آقاى امير قادرى فرزند 
مصطفى و عايشه شماره شناسنامه 220 صادره سقز پسر متوفى بوده و سهم االرث ايشان دو سهم از 
هفت سهم مشاع ششدانگ پالك مذكور مى باشد ،كه طبق نظر كارشناس رسمى ششدانگ به مبلغ 
2/517/260/000 ريال ( دو ميليارد و پانصد و هفده ميليون و دويست و شصت هزار ريال) و دوهفتهم 
سهم مشاع بدهكار از ششدانگ مبلغ 719/217/143 ريال (  هفتصد و نوزده ميليون و دويست و هفده 
هزار و يكصد و چهل وسه ريال) ارزيابى شده و   پالك فوق داراى  130  متر مربع عرصه و 99/76 متر 
مربع اعيانى مسكونى طبقه همكف و 98/16 متر مربع  اعيانى مسكونى طبقه اول و  و 48/60  متر مربع  
زير زمين و خرپشته و داراى انشعابات برق  و آب و گاز ميباشد كه ملك مزبور در تصرف مستاجر بوده و 
با قدمت بيش از بيست سال مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهار شنبه مورخ 1397/12/22 
در اداره ثبت اسناد و امالك واقع در سقز ـبلوار شهيد بهشتى سايت ادارى از طريق مزايده به فروش 
مى رسد. مزايده سهم االرث آقاى  امير قادرى از مبلغ  719/217/143 ريال ( هفتصد و نوزده ميليون و 
دويست و هفده هزار و يكصد و چهل و سه ريال )  شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته 
مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى معلوم شده و يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
ونيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، 
مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. طالبين و خريداران 
مى توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در 

جلسه مزايده شركت نمايند.
 شماره مزايده : 139704332049000011

تاريخ انتشار : 1397/11/23
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سيد اميد زمانى– رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سقز

متن آگهى  مزايده

ــركت آب و  ــل ش ــر عام ــور مدي ــتايى در ميزگرد بررسى قـزويــن حض فاضالب روس
عملكرد چهل ساله انقالب در حوزه آب استان قزوين

ميزگرد بررسى عملكرد چهل ساله انقالب در حوزه آب 
ــتان قزوين با حضور مديران شركت هاى آب منطقه اى،  اس
آب و فاضالب شهرى و آب و فاضالب روستايى برگزار شد.

ــت معاون عمرانى استاندار قزوين عملكرد  در اين نشس
انقالب در حوزه آب را از برجسته ترين فعاليت هاى زيربنايى 
ــمرد كه عالوه بر محروميت زدايى موجب توسعه كشور  برش
ــينان  ــهروندان و روستانش ــده و هم اكنون ش ــتان ش و اس
ــالم و بهداشتى مطمئن  ــتان قزوين از آب آشاميدنى س اس

برخوردارند.
على فرخ زاد ايجاد شركت هاى تخصصى آب و فاضالب 
ــده در اين صنعت خواند كه با  ــتاوردهاى ارزن را از ديگر دس
ــكيل آن ارائه خدمات اين بخش به صورت كامل در اين  تش

شركت ها صورت مى گيرد.
فرخ زاد در عين حال ضعف مربوط به حفاظت از منابع 
آب را از چالش هاى اين صنعت در سال هاى پس از انقالب 
دانست و افزود: با اعالم هشدار مقام معظم رهبرى (مدظله) 
ــاله نيز ورود كرده و  و پيگيرى دولت هاى وقت، در اين مس
ــبى در زمينه حفاظت از آب صورت گرفته  اقدام هاى مناس

كه بايد ادامه پيدا كند.

ــتايى  ــركت آب و فاضالب روس همچنين مدير عامل ش
ــيماى آب  ــى از س ــن ميزگرد گزارش ــن در اي ــتان قزوي اس
ــكيل شركت هاى  ــاميدنى پيش از انقالب و تا  زمان تش آش
ــان حاضر ــال 77 و در زم ــتايى در س ــالب روس  آب و فاض

 ارائه كرد.
به گفته محّمد محّمد عليزاده وجود بيش از چهار هزار 
ــاميدنى و 67  كيلومتر خط انتقال، 631 منبع تامين آب آش
ــتاوردهاى پيروزى  هزار مترمكعب مخزن ذخيره آب از دس
ــتان است و اين در حالى است كه  انقالب در روستاهاى اس
ــر خط انتقال و  ــش از انقالب 650 كيلومت ــن مقدار تا پي اي
ــن آب و 8300 مترمكعب مخزن ــع تامي ــبكه، 130 منب  ش

 بوده است.
ــم و كمبود  ــم جنگ و تحري ــرد: عليرغ ــح ك وى تصري
ــالم  ــاميدنى س منابع مالى و .... جمعيت بهره مند از آب آش
ــتى از 12 درصد تا قبل از انقالب به 84 درصد در  و بهداش
ــراى رفع كامل محروميت  ــيده و تالش ها ب زمان حاضر رس

ادامه دارد.
مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى استان قزوين 
در پايان همدلى انقالبى كليه كاركنان متولى صنعت آب در 
سطح استان و نيز همكارى مسئوالنه مديريت ارشد استان را 
در ايجاد فضاى رشد به وجود آمده در بخش آب موثر خواند 

و بر ادامه آن تاكيد كرد.

حضور مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى در ميزگرد بررسى 
عملكرد چهل ساله انقالب در حوزه آب استان قزوين کاشت ھمزمان ۴۰ اصله نھال در 

 مخابرات منطقه گلستان و سایر
 مناطق مخابراتی

ــالگرد  ــبت چهلمين س به مناس ــكوهمند گـلسـتـان ش ــالب  انق ــروزى  پي
ــم كاشت چهل اصله نهال در مخابرات  اسالمى مراس

منطقه گلستان برگزار شد .
ــئوليت اجتماعى وبه مناسبت  ــتاى مس  در راس
ــالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى  چهلمين س
ــم  ــور ، مراس ــق مخابراتى كش ــا مناط ــان ب وهمزم
ــت چهل اصله نهال با حضور مهندس غالمعلى  كاش
ــتان ، معاون  ــهمرادى مدير مخابرات منطقه گلس ش
ــتانها ــتادى و ادارات شهرس ــاى س ــران ورؤس  ومدي

 برگزار گرديد .
 در حاشيه اين مراسم  شهمرادى ضمن تبريك 
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ــهداى انقالب ،هدف از  ــت ياد وخاطره ش وگراميداش
كاشت نهال را  ترويج و اشاعه ى فرهنگ منابع طبيعى 
ــت : درختان همواره  ــت وگف بين آحاد جامعه دانس
ــى از مهم ترين منابع طبيعى براى موجودات زنده  يك
ــوب مى  شوند. تلطيف هوا، تعادل دماى محيط،  محس
حفاظت از خاك و تأمين بخشى از مواد غذايى مورد 

نياز انسان، اندكى از اين فوايد است.    

کاشت ۴۰ نھال بمناسبت چھلمین 
سال انقالب اسالمی به ھمت  مخابرات 

منطقه اصفھان
  

در آستانه چهلمين سالروز پيروزى  انقالب شكوهمند اسالمى 40 نهال اصـفـهـان
ــان ــتان اصفه ــطح  اس ــى در س ــز مخابرات  در 40 مرك

 كاشته شد.
مهندس حيدرى زاده مدير مخابرات منطقه اصفهان 
به همراه مهندس خليلى مدير امور شبكه شركت مخابرات 
ــاى مخابرات  ــدادى از معاونين،مديران و روس ــران و تع اي
منطقه اصفهان با حضور در گلستان شهداى اصفهان و يكى 
از مراكز مخابراتى اين شهر ،هم زمان با ساير نقاط استان 
ــت چند عدد نهال نمودند. مهندس حيدرى  اقدام به كاش
زاده در حاشيه اين مراسم ضمن تبريك چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى،حفظ و حراست از منابع 
طبيعى ِ موجود و همچنين توسعه پايدار و گسترش اين 
نعمت الهى را  به عنوان يك وظيفه دينى و ملى دانست و 
 خاطرنشان كرد: مخابرات منطقه اصفهان در راستاى ايفاى

 مسئوليت هاى اجتماعى خود و حفظ و حراست از محيط 
ــت ,امروز هم زمان با ساير استان ها اقدام به كاشت  زيس
 40 نهال در مراكز مخابراتى سطح استان  كرد و اميدواريم 
ــيم گامى هر چند كوچك در  ــته باش با اين اقدام توانس

زمينه احياى اين فرهنگ برداشته باشيم.

بيش از 56 هزار نفر در استان يزد مشمول
 بيمه اجتماعى كشاورزان،  روستائيان و عشاير هستند


