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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960306271002943 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد حسن رمضانی فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ 
اعیــان یک باب خانه به مســاحت 81/68 متر مربع قســمتی 
از پــالک 60 اصلی بخــش 9 اعیان متعلق به خــود متقاضی و 
عرصه موقوفه کربالیی حسن و آقامیرزا محرز گردیده است.

لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 740
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/16

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271002769 هیات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک مشــهد منطقــه پنج تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی خانــم بتــول مقــدس دهســرخ فرزند موســی در 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 5661/45 
متر مربع قســمتی از پالک 55 اصلی بخش 9 واقع در آوینی 
57 حاشیه جاده خریداری از مالک رسمی آقای محمد نصرتی 
محــرز گردیده اســت.لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 738
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/16

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محســن ســلیمانی بــا وکالت حامد حاج مبینی دادخواســتی به 
خواســته تجدیدنظر خواهی نســبت بــه دادنامــه 76/99 پرونده کالســه 761/97 به 
طرفیت فرید علی اوسطی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 761/97 ثبت و برای تاریخ 10 روز 
پس از روئیت ساعت 9 تا 11 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المــکان بــوده لــذا به تجویز مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههــای عمومی 
وانقــالب در امــور مدنی مراتــب به نامبرده ابــالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه 
دادرســی حاضر شــوند ضمناً نامبرده می تواند تا قبل از جلســه رسیدگی جهت دریافت 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه اول  شورای حل اختالف کاشان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســین حسینی دارای شناسنامه شــماره 788 به شرح دادخواستی به کالسه 
984/99/4 از این شــورا / درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان یادگار حســینی به شناســنامه شــماره  1 موالید  در تاریخ 99/4/14 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خانم 
فهیمه خدامرادی فرزند محســن و شاصنم باکدملی 4519586054 ت ت 1326/7/6 
همســر متوفی 2- فریده حســینی ت ت 47/1/3 ش ش 3 با کدملی 4519869951 
فرزنــد متوفــی و فهیمــه   3- فرح نــاز حســینی ت ت 50/3/1 ش ش 662 با کدملی 
4519644755 فرزنــد متوفی و فهیمه 4- حســین حســینی ت ت 53/6/27 ش ش 
788 بــا کدملــی 4519646049 فرزنــد متوفــی و فهیمه   5- هدایت حســینی ت ت 
60/5/10 ش ش 185 بــا کدملی 4519914078 فرزنــد متوفی و فهیمه   6- هادی 
حسینی ت ت 62/3/25 ش ش 152 با کدملی 4519920140 فرزند متوفی و فهیمه   
7- یوسف حسینی ت ت 65/1/20 ش ش 20 با کدملی 4519960517 فرزند متوفی 
و فهیمه   ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشــد از تاریخ 
نشــر این آگهــی ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم دارد واال گواهــی حصر وراثت صادر 

خواهد شد.
شورای حل اختالف شهرستان ایالم

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهــان مرتضی ســهرابیان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانده بهمــن احمدی فرج 
بــه خواســته مطالبه وجــه ارائه که در حوزه 111 شــورای حل اختالف اللجین به کالســه 
519/99 ش 111 ح ثبت گردیده اســت از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست 
تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواسته خواهان 
در روز  99/10/20 تاریخ - ســاعت 4 در حوزه - شــورای حــل اختالف اللجین حاضر و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگی و صدور رای 

خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی حصر وراثت
خانم لیال حســین نیا ســرخی فرزند ابوالحســن به شــرح درخواســتی که به شماره 
1/9901014 این شــعبه ثبت گردیده،درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان هاجر خدادادی ســرخی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 
4989099656 صادره بابلســر در تاریخ 1392/12/12 در شهرســتان بابلسر  بدرود 
زندگــی گفتــه، ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ابوالحســن حســین 
نیا ســرخی فرزنــد علیجــان کدملــی 4980132057 متولــد 1312/12/24 همســر 
متوفــی 2-اصغر حســین نیا ســرخی فرزند ابوالحســن کدملــی 4988797041 متولد 
1350/6/20   3-یعقوب حســین نیا سرخی فرزند ابوالحسن کدملی  4989397630 
ابوالحســن کدملــی   نیــا ســرخی فرزنــد  متولــد 1341/8/20   4-فاطمــه حســین 
4988796086 متولد 1347/3/6   5-معصومه حســین نیا ســرخی فرزند ابوالحسن 
کدملــی  4988798372 متولــد 1353/1/1   6-راضیــه حســین نیــا ســرخی فرزند 
ابوالحســن کدملی   4989616960 متولد 1359/12/12   7-اکبر حســین نیا سرخی 
فرزند ابوالحسن کدملی  4989493559 متولد 1349/7/3   8-لیال حسین نیا سرخی 
فرزند ابوالحســن کدملی  4988795748 متولد 1334/3/4    9-آســیه حســین نیا 
ســرخی فرزند ابوالحســن کدملی  4988588327 متولد 1357/12/20   10-طاهره 
حسین نیا سرخی فرزند ابوالحسن کدملی  4988795756 متولد 1346/1/20 همگی 
فرزندان متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یــک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبررضانژاد قادی

آگهی مفقودی
سند کمپانی)ســند فاکتور فروش( خودرو وانت سیســتم پیکان تیپ 1600iبرنگ 
ســفید شــیری-روغنی مدل 1389 بشــماره موتور 11489062870 و شــماره شاسی 
NAAA36AA4BG229411 و شــماره پالک ایــران 94-266د32 به نام علی فوالدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( خودروی ســواری ســایپا SE 131  نقــره ای-متالیک مدل 
1395،شماره انتظامی 389ط98 ایران14 به شماره موتور M13 / 5602875 و شماره 
شاسی NAS412100G1223449 به نام حسین جنادله مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد یاسوج
**************************************************

برگ سبز سواری پژو 405SLX-TU5مدل 1396 شماره پالک ایران 36-743م63 
شــماره موتــور 181B0006388 شــماره شاســی NAAM31FE2HK623727 بــه نام 

حمیدرضا مزینانی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**************************************************

کارت ســواری پــژو 405 مدل 1389 شــماره پالک ایران62-945س77 شــماره 
موتور 12488284134 شماره شاســی NAAM01CA7AE859892 مفقودگردیده و 

فاقد اعتبار می باشد. ساری

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

ت اول
نوب

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد بخشهای رادیوتراپی بیمارستان های تابعه خود 
را از طریق جذب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد از طریق سامانه الکترونیک دولت به آدرس https://setadiran.ir ، اقدام به 

تهیه اسناد می نماید.

تاریخ بازگشایی پاکاتعنوانردیف

1399/10/14 ساعت 10/00طرح واگذاری بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان1

1399/10/14 ساعت 12/00طرح واگذاری بخش رادیوتراپی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر2

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1399/9/16 لغایت 1399/10/02
متقاضی موظف است مطابق زمانبندی اعالم شده جهت دریافت مدارک شرکت در ارزیابی فقط ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس https://setadiran.ir اقدام گردد .
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : خرید اسناد به مبلغ  2/000/000 ریال به شماره حساب 8333059365  بانک ملت واریز و اصل 

فیش را ارائه نمایید .
مهلت ارسال پیشنهادات:

در سامانه  اسناد  بارگذاری  از طریق  فقط   . باشد  مورخ 1399/10/13 می  روز شنبه   19:00 تا ساعت  پیشنهادها  تسلیم  آخرین مهلت 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir اقدام گردد .

  https://setadiran.ir  و  hn-abn.ajums.ac.ir لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی
مراجعه گردد و یا با تلفن 7 – 06153384004  مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید . 

اجراییه
محکــوم له: تقــی میرزاپور ارمکی –بابل ج شــهید صالحی روســتای ارمک منزل علی 
اکبر میرزاپور  محکوم علیه:شــهباز اســماعیلی –مچهول المکان به موجب رأی شماره 61-
99/1/31 شــعبه 14 شورای حل اختالف بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است 
: حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه رسمی و انتقال خودرو موصوف ، پیکان 
به شــماره شــهربانی ایران21-442ص27 مدل 81 شــماره موتور 11128926702 به 
نفع محکوم له لذا رأی صادره غیابی است. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 
قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  محکوم علیه مکلف اســت : پس 
از ابــالغ ایــن برگ اجراییه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.م/الف                
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف بابل-پورعلیجان

آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/9/1390ملــک متقاضی کــه در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رســیدگی و تصرفــات مالکانه و بالمعارض وی 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی میگردد: 924 فرعی 
از 5 اصلی واقع در قریه آیشبن بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق به نام میثم هرنجی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین باساختمان به مساحت 217.68 متر مربع خریداری مع 
الواسطه از علی حسین زاده مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و 
در روســتاها 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 تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترضین 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محــل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل دهــد 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 دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهــی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید
 . تاریخ انتشار : 1399/09/01 تاریخ انتشار : 1399/09/16 

م.الف: 19907190
 نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

بــا هــدف حــل چالش هــای فناورانۀ  اصفهــان - 
 )Reverse Pitch(مطرح شــده در رویداد ریورس پیچ
مرکز نوآوری تحــول دیجیتال فوالد، دومین دور بازدید 
شــرکت های دانش بنیان از خط تولید فوالد مبارکه انجام 

شد.
بــه گــزارش خبرنــگار فوالد بــا الــزام و مأموریت 
مدیریت شــرکت فوالد مبارکه به شــرکت ایریسا مبنی 
بــر تدوین برنامۀ هوشمندســازی و تحــول دیجیتال در 
فوالد مبارکه، برنامۀ پنج ســاله ای تدوین شــد. در همین 
زمینه و با هدف حل چالش های موجود در این خصوص، 
رویداد ارائۀ چالش های فناورانه در مهرماه ســال جاری 
در دانشــگاه تهران برگزار و پیشــنهاد های برتر انتخاب 
شــد. نهایتا 12 تیم در مــدت 4 روز از خط تولید فوالد 

کردند. بازدید  مبارکه 

ایــن تیم ها در ایــن مدت از واحدهای آهن ســازی، 
ریخته گری، نورد گرم و انباشــت و برداشــت بازدید و از 

نزدیک با فرایند کار این بخش ها آشــنا شدند.
کاربردهــای هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــین 
در حــوزۀ SIEM برای شناســایی تهدیدات و حمالت 
ســایبری و ایجاد پلتفرم امن و شــفاف به منظور ارتقای 
امنیت و شــفافیت فرایند خرید فوالد مبارکه با استفاده 
از فناوری هــای بالک ِچیــن و محاســبۀ چندطرفۀ امن 
ازجملــه موضوعاتــی بودند که شــرکت های دانش بنیان 
بــرای طراحــی و ایده پردازی هــای مرتبط بــا آن ها از 

کردند. بازدید  مبارکه  فوالد  مجموعۀ 
فوالد مبارکه پیشــگام تحول دیجیتال در کشور است
عضــو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان پــس از بازدید 
از واحــد نــورد گــرم، در گفت وگو با خبرنــگار فوالد با 

بیان اینکه تهدیدات ســایبری در ســال های اخیر علیه 
کشورمان افزایش یافته اســت، گفت: محافظت از فضای 
ســایبری کشــور، به ویژه فضای ســایبری حوزۀ صنعت 
بســیار اهمیت دارد و بایــد بتوانیم بــرای مقابله با آن، 

بیندیشیم. را  الزم  تمهیدات 
بهــروز ترک الدانی فــوالد مبارکه را از پیشــگامان 
تحول دیجیتال در کشــور برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
ایــن بازدید کمک کرد ایمانمان بــه توان داخلی قوی تر 
شود و تشــویق شویم پژوهش های دانشــگاهی را بیشتر 

به ســمت صنعت و موارد مرتبط با صنعت سوق دهیم.
عمــق  از  نشــان  مبارکــه  فــوالد  توســعه یافتگی 

فعالیت های علمی و پژوهشــی در این مجموعه است
عضــو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان و رئیس 
مرکز فناوری اطالعات این دانشــگاه نیز پس از بازدید از 

واحد آهن ســازی و واحد انباشت و برداشت در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد، توســعه یافتگی فوالد مبارکه را نشــان 
از عمــق فعالیت های علمی و پژوهشــی در این مجموعه 
عنــوان کرد و گفــت: بازدید میدانی امروز موجب شــد 
بتوانیــم دقیق تر و جامع تر با نیازمندی های فوالد مبارکه 

آشنا شــویم و پیشنهاد های خود را مطرح کنیم.
علــی فانیان افزود: بی شــک حوزۀ گســترده ای که 
در بخش انبارهــای فوالد مبارکه وجــود دارد می طلبد 
ســامانه ای که هم دارای بنیۀ علمی قوی و هم کاربردی 

فوالد طراحی شود. برای مجموعه  باشد 
متخصصــان  و  دانش بنیــان  شــرکت های  مدیــران 
دانشــگاهی طی مدت 4 روز بازدید از واحدهای مختلف 
فــوالد مبارکه در جلســات تخصصی نیز بــه گفت وگو با 

مدیران و کارشناســان فوالد مبارکه پرداختند.

 اصفهان -    ســید مصطفی علوی، مدیرعامل این 
شــرکت با تاکید بر ضرورت حفاظت و نگهداری از شبکه 
های گازرسانی بیان داشت: برای گازرسانی مستمر و ایمن 
و خدمت رسانی مطلوب به مشترکین برنامه جامع تعمیرات 
و نگهداری در این حوزه تدوین و اجرایی گردیده بطوریکه 
بویژه در زمســتان  مشکلی برای شهروندان  پیش نیاید. 
مهندس علوی، با اشــاره به اینکه حفاظت از تاسیسات و 
شبکه های گازرسانی به دلیل حساسیت گازوحادثه ساز 
بودن آن بســیار مهم و از اولویت های  این شرکت است، 
گفت: از مردم عزیز استان در مواقع تخریب منزل و ساخت 
و ســازهای جدید و از دســتگاه های خدماتی در مواقع 
حفاری تقاضا داریم در مراقبت از تاسیسات گاز بسیار دقت 
نمایند. زیرا افزون بر هزینه های باالی تعمیرات،  خسارات 
جانی  حوادث انفجار و آتش سوزی قابل برگشت و جبران 
نیســت . وی، با اشــاره به وجود اقلیم های آب و هوایی 
چهارگانه، وسعت، پراکندگی شهرها و روستاها و صنایع 
استان اصفهان،  گفت: وجود مناطق کویری، کوهستانی 
و صعب العبور این مهم موجب شــده تفاوت درجه دمای 
هوا در جنوبی ترین و شمالی ترین شهرستان های این استان 
قابل توجه باشد بنابراین برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 
در این شرایط آب و هوایی جزو مهمترین وظایف شرکت 
بمنظور تداوم جریان گاز طبیعی و ارایه خدمت مستمر به 
شهروندان و مشترکین گاز طبیعی می باشد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، به پروژه های تاب آوری و مقاوم 
سازی شبکه های گازرسانی انجام گرفته در سطح استان 
اشــاره نمود و گفت: با توجه به اینکه گازرسانی و شبکه 
گذاری صد در صد شهرهای استان اصفهان اجرایی شده و 
بیش از 98 درصد روستاهای استان نیز گازدار می باشند .

حفظ و نگهداری  27 هزار کیلومتر 
شبکه گازرسانی در استان اصفهان، 

جهت تامین گاز مستمر و ایمن

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با حمایت 
شرکت ملی گاز ایران ارایه کرد؛

فراخوان شرکت در دوره آموزشی پیشگیری از 
گازگرفتگی

مسمومیت با مونواکسید کربن یا در اصطالح عمومی 
گازگرفتگی، یکی از شایع ترین علل مرگ و میرها به ویژه در 
فصول سرد سال است. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
گاز ایران، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با توجه 
به شرایط کشور و نیز شروع فصل سرد که بحث مسمومیت 
با مونواکســید کربن را داغ کرده است، با کمک و حمایت 
شرکت ملی گاز ایران با اجرای یک سری دوره های آموزش 
همگانی و تشویق دیگران به شرکت در آن، از عموم مردم 
خواسته تا بدین وسیله، نجات بخش جان خود و عزیزان شان 
باشند.  بنا بر این گزارش، در این فراخوان آمده که در پایان 
دوره پیشگیری از گازگرفتگی )مسمومیت با گاز مونواکسید 
کربن(، انتظار می رود شــما و تمامــی اعضای خانواده تان 
بتوانید؛ دودکش های ناایمن را شناســایی و با نصب ایمن 
بخاری و دودکش آشنا شوید، علت انتشار گاز مونواکسید 
کربن را بدانید، با اقدامات ایمنی در خصوص پیشگیری از 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن )گازگرفتگی( آشنا شوید، 
عالئم فرد یا افرادی که دچار گازگرفتگی )مسمومیت با گاز 
مونواکسید کربن( شده اند را بدانید و در نهایت، بتوانید فرد یا 
افراد دچار گازگرفتگی با گاز مونواکسید کربن را نجات دهید.، 
این جمعیت همچنین اعالم کرده که افراد شرکت کننده 
درصورت تمایل، می توانند در آزمون نهایی این دوره شرکت 
کرده و گواهینامه آن را دریافت کنند.گفتنی است بر اساس 
این فراخوان، برای شرکت در آزمون، ضروری است که در 
سامانه ثبت نام و اطالعات تکمیلی خود را به منظور صدور 
گواهی پر کنید، در این صورت، 24 ســاعت پس از قبولی 
در آزمون، افراد شرکت کننده می توانند گواهینامه خود را از 
سایت  edu.khadem.ir  دریافت کنند.شایان ذکر است 
که این دروس شــامل این موارد می باشد: درس اول: چرا 
آشنایی با مسمومیت مونواکسید کربن و کمک های اولیه آن 
اهمیت دارد؟ درس دوم: چرا دچار گازگرفتگی می شویم؟ با 
مهم ترین نکات ایمنی آشنا شویم! و درس سوم: کمک های 

اولیه در مسمومیت با مونوکسید کربن

نخستین مانور سراسری تعمیرات و بازسازی 
شبکه های توزیع برق در گلستان برگزار شد

  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : 
مانور بازسازی جهادی شبکه های توزیع نیروی برق همزمان 
با سراسر کشور در استان گلستان برگزار گردید. علی اکبر 
نصیری گفت : مانور سراسری تعمیرات و بازسازی شبکه 
های توزیع برق در استان گلستان با 4۳ اکیپ و 144۰ نفر 
ساعت توسط همکاران توزیع نیروی برق گلستان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی بازســازی و تعمیر شد. وی اضافه 
کرد :در این مانور سراسری ، در گلستان شبکه های توزیع 
شهرستانهای علی اباد کتول و کالله در روز اول  با ۵4۰ نفر 
ســاعت بازسازی و غرب گرگان و گنبد در روز دوم با 9۰۰ 

نفرساعت مانور انجام شد.
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عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
فوالد مبارکه پیشگام تحول دیجیتال در کشور است

مرکزی-  استاندار مرکزی در بازدید میدانی از محور 
درحال احداث باند دوم شــازند-ازنا ،محور توره -بروجرد ، 
احداث تقاطع غیر همسطح پل دوآب – خنداب وهمچنین 
احداث تقاطع غیر همسطح ســنجان بازدید واز نزدیک 
در جریان مشــکالت اجرایی این پروژه ها قرار گرفت.به 
گزارش اداره ارتباطات واطالع رســانی اداره کل راه وشهر 
ســازی استان مرکزی،اســتاندارمرکزی درسفر یک روزه 
خود به شهرستان شازند با همراهی معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری ،فرماندار شهرستان شازند،مدیرکل راه و 
شهرسازی استان مرکزی  و سایر مسئولین محلی  از پروژه 
های عمرانی این شهرستان بازدید کردند.استاندار مرکزی 
در ایــن بازدیدها از احداث باند دوم محور شــازند - ازنا ، 
پیشرفت فیزیکی محورتوره-بروجرد ،  احداث تقاطع غیر 
همسطح پل دوآب-خنداب وهمچنین احداث تقاطع غیر 
هم سطح ســنجان   بازدید میدانی  بعمل آوردند.دراین 
بازدیدها مرزبان مدیر کل راه وشهرسازی استان گزارشی 
درخصوص اقدامات  صورت پذیرفته ازجمله تملک اراضی 
مورد نیاز پروژه ها، تالش برای تحقق در تخصیص اعتبارات 
ومیزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها ، میزان  اعتبارات  مورد 
نیاز، میزان احجام خاک برداری ،خاک ریزی، تعداد احداث 
پــل های آبرو، میزان بتن ریزی ،آرماتور بندی ها و ....ارائه 
نمودند. در این بازدید ها استاندار مرکزی  ازنزدیک  درجریان 
مشکالت اجرایی  پروژه ها  ازجمله  مشکل معارضین  و 
ایمن سازی پروژه ها قرارگرفت و ضمن قدردانی از اقدامات 
صورت پذیرفته مخصوصا پیشرفت فیزیکی احداث باند دوم  
محور توره -بروجرد ، دســتورالت الزم را جهت برطرف 
کردن  موانع و مشــکالت موجــود  جهت اجرای هر چه 

سریعتر پروژه ها صادر کردند.

اعالم رضایت استاندارمرکزی ازروند 
احداث باند دوم محورتوره-بروجرد

مرکزی-رضا صفائی نســب: دفتر روابط عمومي 
و آموزش همگاني شــرکت آب و فاضالب اســتان 
مرکزي در دومین جشــنواره ارزیابي روابط عمومي 
هاي صنعت آب و برق کشــور، موفق به کســب دو 
مقام سومي شد.در مراســم تجلیل از منتخبین این 
جشــنواره که با حضور وزیر نیــرو ، مدیران عامل و 
مدیران روابط عمومي صنعت آب و برق کشــور و به 
صــورت ویدئو کنفرانس از مراکز اســتان ها برگزار 
گردید ، از زهرا طراوتي فکــور مدیر روابط عمومي 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي به جهت کسب 
دو رتبه سومي در دو بخش مدیریت و برنامه ریزي 
و حضور در فضاي مجازي و جریان سازي خبري از 
طریق شــبکه هاي اجتماعي ، تجلیل به عمل آمد.

منتخبان دومین جشــنواره ارزیابــي روابط عمومي 
هاي صنعت آب و برق در 14 محور فرهنگ ســازي 
و آموزش همگاني ، ارتباط با رســانه ها ، ارتباط با 
پایــگاه خبري وزارت نیرو )پــاون( ، ارتباط با رادیو 
و تلویزیــون اینترنتــي ، پژوهش و افکار ســنجي ، 
انتشارات و مســتند ســازي ، تبلیغات )محیطي - 
رســانه اي( ، مدیریت و برنامه ریــزي ، حضور در 
فضاي مجازي و جریان سازي خبري از طریق شبکه 
هاي اجتماعي ، جشــنواره و نمایشــگاه ، نوآوري و 
خالقیــت ، ارتباطــات درون ســازماني ، آمــوزش 
همــکاران روابــط عمومي و اصحاب رســانه ، تهیه 
برنامه چشــم انداز، مأموریت ها ، راهبردها، اهداف 
و برنامه ســاالنه شرکت ، مورد ارزیابي قرار گرفتند.

کسب رتبه هاي برتر کشوري توسط 
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 

آبادان- آمادگی کامل برای مقابله با سیالب های استان مرکزي
احتمالی با توجه به بارندگی های پیش رو در استان 
خوزســتان - مدیر عامل شــرکت نفت وگاز اروندان 
گفت :با توجه به گزارش ســازمان هوا شناسی کشور 
درباره بارندگی های پیش رو در استان خوزستان این 
شــرکت امکانات خود را برای مقابله با تعبات سیالب 
های احتمالی آماده کرده اســت  بــه گزارش روابط 
عمومی شــرکت نفت وگاز اروندان :مهندس جهانگیر 
پورهنگ هفته گذشــته  در کمیته بحران شــرکت 
که بــا حضور مدیران ومســئوالن ذیربط و با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری وویدئو 
کنفرانس تشــکیل جلسه داد و افزود :در این ارتباط 
بررسی های الزم به عمل آمده و تجهیزات کاربردی 
آماده به کار می باشــد .وی ضرورت اهتمام ویژه به 
مناطق همجوار تاسیســات را در راستای مسئولیت 
های اجتماعــی در حد امکانات شــرکت یادآور و با 
توجه به موقعیت عملیاتی شــرکت نفت وگاز اروندان 
حفاظت از محیط زیست در گستره فعالیت شرکت در 
غرب کارون را مورد تاکید قرارداد. پور هنگ با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در جهت پیشگیری و مقابله 
با بیماری کووید19،گفت:سالمت نیروهای انسانی به 
عنوان سرمایه ارزشمند شرکت در اولویت کار است و 
به همین منظور رعایت پروتکل ها  بهداشتی باید به 
جد مورد توجه همه همکاران قرار گیرد . مدیر عامل 
شــرکت نفت وگاز اروندان افــزود :در این زمینه به 
تشــخیص مدیران مربوط حضور کارکنان ستادی در 
محل کار به حداقل برســد و برای کارکنان  عملیاتی 

با هدف افزایش فاصله اجتماعی اقدام گردد.

 کمیته بحرا ن شرکت نفت و گاز 
اروندان اعالم شد 

 اسپری مستقیم ضدعفونی کننده 
الکلی بر روی تلفن همراه منجر به 
ورود محلول به درون گوشی شده 
و به علت حرارت درون گوشــی 
تبدیل به بخار و در نهایت آتش 

سوزی یا انفجار می شود.
- هنــگام ضدعفونی تلفن همراه 
با ضدعفونی کننده های الکلی به 
موارد زیر توجه کنیم: قبل از شــروع ضدعفونــی تلفن همراه حتما آن 
را خاموش کنیم.  گوشــی را از شــارژ خارج کنیم و حتی بهتر اســت که 

هندزفری به دستگاه متصل نباشد.
مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل را مســتقیم روی تلفن همراه اسپری 
نکنیم. مواد ضدعفونی کننده را روی یک دســتمال اسپری و سپس به 
وسیله آن تلفن همراه را ضدعفونی کنیم. برای ضدعفونی از حجم زیادی 
از مــواد ضدعفونی کننده حاوی الکل اســتفاده نکنیم. هرگز ضدعفونی 
تلفن همراه را در گرمای زیاد و در مجاورت ســیگار روشــن یا شعله گاز 
انجــام ندهیم. هنگام ضدعفونی، ظرف محتوی ضدعفونی کننده الکلی 
را در دست خود نگه نداریم و آن را در مجاورت تلفن همراه قرار ندهیم.
بالفاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، گوشی را به شارژ نزنیم زیرا حتی 
یک تماس کوتاه هم ممکن اســت باعث حادثه شــود. بالفاصله بعد از 
ضدعفونی تلفن همراه، آن را روشــن نکنیم. بعد از گذشت 5 دقیقه از 

ضدعفونی، تلفن همراه را روشن و از آن استفاده کنیم.

نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه 
در زمان شیوع کرونا


