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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه

مورخــه   140060310457001282 شــماره  رای  برابــر   -1
1400/2/27 کــه در هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی منطقه 
ســه ســاری تصرفات مالکانه آقای محمد رضا رحیمــی چورتی فرزند کریم 
بشــماره ملی 5769526394 بشــماره پرونده 184 - 1398  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که مساحت 

180 )یکصد و هشتاد( مترمربع
مورخــه   140060310457001289 شــماره  رای  برابــر   -2
1400/2/27 کــه در هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
ســاری تصرفات مالکانــه آقای عباس رحیمی چورتی فرزند کریم بشــماره 
ملی 5769860375 بشماره پرونده 185 - 1398  نسبت به سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی که مســاحت 180 

)یکصد و هشتاد( مترمربع
قســمتی از پالک شماره 25 اصلی واقع در بخش 22 ثبت ساری قریه 
چورت خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه 
اعتــراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول 1400/3/18 ، تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 - شناسه آگهی 

1144570
فریبرز یوسفیان حمیدی  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان ساری منطقه 3

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060306271000795 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شهرداری مشهد در ششدانگ 
یک مجتمع مســکونی به  مســاحت 11200 متر مربع قســمتی از 
پــالک 233 فرعی از 61 اصلی بخش 9 واقع در بلوار پنج تن بعد 
از پنج تن 47 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش ( محرز 
گردیده اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
از تاریــخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 478

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/01

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

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

برابــر رای شــماره 140060306271000805 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقــه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خیریه مســکن 
سازان اهل بیت توس در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی یک به  مساحت 146/5 متر مربع قسمتی از پالک 
233 فرعی از 61 اصلی بخش 9 واقع در بلوار پنج تن ، پنج تن 
47 خریداری از مالک رسمی آقای هادی رسول زادگان مشهدی 
محرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 474
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/01

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

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

برابــر رای شــماره 140060306271000796 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقــه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خیریه مســکن 
ســازان اهل بیت توس در ششــدانگ یک مجتمع مسکونی به  
مساحت 840/43 متر مربع قسمتی از پالک 233 فرعی از 61 
اصلــی بخش 9 واقع در بلوار پنج تن ، پنج تن 47 خریداری از 
مالک رســمی آقای هادی رسول زادگان مشهدی محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 472
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/01

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

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

برابــر رای شــماره 140060306271000793 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقــه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خیریه مســکن 
ســازان اهل بیت توس در ششــدانگ یک مجتمع مسکونی به  
مســاحت 3712 متر مربع قســمتی از پالک 233 فرعی از 61 
اصلــی بخش 9 واقــع در بلوار پنج تن ، پنــج تن 47 خریداری 
از مالک رســمی ربابه و پروین و رســول زادگان مشهدی محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 476
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/01

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

صورتمجلس افراز پالک ثبتی 6856 فرعی از 1 اصلی بخش 3
در اجرای دســتور وارده شــماره 15969 مورخه 1400/2/9 که آگهــی افراز در روزنامه 
سیاســت روز مورخ 1400/1/14 شــماره 5552 به این شــرح چاپ گردیده است )آگهی افراز 
پــالک ثبتــی 1/6856 واقع در بخش 3 نظر به اینکه آقای محمد بنا زاده و مالکین مشــاعی پالک 
ثبتــی 1/1379/6856 واقــع در بخــش 3 طــی در خواســت وارده به شــماره 37187 مورخه 
1399/12/14 تقاضای افراز ســهمی خود را باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
ســال 1357/8/22 را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس سایر 
خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین 
مشــاعی دعوت بعمــل می آید که در ســاعت 10 صبح روز 1400/2/9 در ایــن اداره و یا محل 
وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات افراز صورت پذیرد عدم حضور 
خوانــدگان مانع از انجام تشــریفات افراز نخواهد شــد( اینجانبان فوقانی و نــوروزی نماینده و 
نقشه بردار ثبت به همراه متقاضی در روز مذکور در محل وقوع ملک واقع در بسطام خیابان به 
سمت سرآسیاب حاضر شدیم که برابر سوابق ثبتی سهام مالکین بدین شرح است محمد بنازاده 
4/75 ســهم از 33 ســهم ، صبا بنازاده 4/75 سهم از 33 سهم ، ساجده بنا زاده 4/75 سهم از 
33 ســهم از 33 سهم ثمینه بنا زاده 4/75 سهم از 33 سهم احسان بنازاده 4/75 سهم از 33 
سهم منیژه برزجان 4/75 سهم از 33 سهم و لحیار حسنی 4/5 سهم از 33 سهم که آقای محمد 
بنازاده اصالتا از جانب خود و وکالتا طی وکالت 12379 مورخ 1399/2/28 دفتر 11 کالته خیج 
از جانب صبا بنازاده ، ساجده بنازاده ، ثمینه بنازاده ، احسان بنا ، منیژ برزجان درخواست افراز 
و جدا شــدن از ســهم لحیار حســنی را نموده که با توجه به تصرفات متقاضیان و محل قطعات و 
ارزش محل و میزان ســهم متقاضیان نســبت به ترسیم نقشــه افرازی اقدام شد سپس نقشه 
افرازی به شهرداری بسطام ارسال که شهرداری طی نامه 1627 مورخ 1400/2/25 برابر طرح 
تفصیلی نقشه را اصالح  ارسال نموده لذا به استناد قانون افراز و با توجه به موارد مذکور قطعه 
1 با پالک 1/6958 به مســاحت 3121/49 مترمربع هر بالســویه در سهم محمد  بنازاده ، صبا 
بنازاده ، ســاجده بنازاده ، ثمینه بنازاده ،احســان بنازاده ، منیژه برزجان قرار گرفت و قطعه 2 با 
پالک 1/6959 به مساحت 493 مترمربع در سهم لحیار حسنی قرار گرفت که حدود به این شرح 
است: قطعه 1 بصورت زمین محصور به مساحت 3121/49 پالک 1/6958 بخش 3 شماال در دو 
قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار به پی بطول 40/10 چهل متر و ده سانتیمتر 
به قطعه دو تفکیکی پالک 1/6959 دوم دیوار اســت بطول 6/20 شــش متر و بیست سانتیمتر 
به پالک 1/1380 شرقا در سه قسمت اول دیواریست است بطول 28/94 بیست و هشت متر 
و نود و چهار ســانتیمتر به پالک 1/1380 دوم دیوار اســت بطول 19/92 نوزده متر و نود و دو 
سانتیمتر به پالک 1/3857 سوم پی است بطول 30/78 سی متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به 
پالک 1/3857 جنوبا درب و دیواریست است بطول 35/32 سی و پنج متر و سی و دو سانتیمتر 
به نهر متصل به شارع غربا دیواریست بطول 86/40 هشتاد و شش متر و چهل سانتیمتر به نهر 
متصل به شــارع ، قطعه 2 بصورت زمین محصور به مساحت 493 مترمربع پالک 1/6959 بخش 
3 شــماال در دو قســمت اول بطول 18/67 متر و دوم بطول 21/27 متر مرزیســت اشتراکی با 
پالک 1/1378 شــرقا در دو قســمت اول بطول 11/79 و دوم بصورت پخ بطول 1/35 متر هر 
دو قســمت دیواریســت به پالک 1/1380 جنوبا به طول 40/10 متر پی به دیوار قطعه افرازی 
پالک 1/6958 غربا بطول 13 متر درب و دیواریســت به راه ، صورتجلسه مذکور برابر مقررات 

ظرف 10 روز پس از نشر آگهی قابل اعتراض در مراجع ذیصالح می باشد.
هادی فوقانی - نماینده ثبت     عباس نوروزی - نقشه بردار     امضای مالک ......

 رئیس ثبت شاهرود - مصطفی بخشی

آگهی تغییرات شــرکت تسیان شــرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 
1443 و شناسه ملی 10380136789 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/2/16 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : اعضا هیئــت مدیره بشــرح: 1-1 خانم 
مریــم گوینده بشــماره ملی 0937681776 2-1 آقای حســن فقیه 
ســبزواری بشــماره ملــی 0930605179 3-1 آقــای مصطفی فقیه 
ســبزواری بشماره ملی 0939060469 4-1 خانم سمر حاجی کاظمی 
بشماره ملی 0062100688 5-1 خانم مینا کیهانی نژاد بشماره ملی 
2993932977 برای مدت 2سال انتخاب و با امضا ذیل صورتجلسه 
قبولی خود را اعالم می دارند. آقای ســید کاظم الداغی بشــماره ملی 
0793232651 بســمت بــازرس اصلــی و آقای مرتضــی مهدیخانی 
بشــماره ملی 043785395 بســمت بازرس علی البــدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند. صورت های مالی شرکت منتهی به سال 1399 

مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1153086(

آگهی تغییرات شــرکت تسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1443 و شناسه ملی 10380136789 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1400/3/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1- آقای حسن فقیه سبزواری بشماره 
ملــی 0930605179 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره 2-  آقای 
مصطفــی فقیه ســبزوای بشــماره ملــی 0939060469بســمت 
مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره 3- خانم مریم گوینده بشــماره 
ملی 0937681776 بســمت نائب رئیس هیئــت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک،ســفته،بروات، قراردادهــا، عقــود اســالمی با امضــای آقای 
مصطفــی فقیه ســبزواری مدیرعامــل همراه با مهر شــرکت و یا با 
امضای آقای حســن فقیه ســبزواری رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1153087(

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد وامالک آبادان
نظــر بــه اینکــه پالک ذیــل تا کنــون تحدیــد نگردیــده اســت در اجــرای تبصره 
مــاده 13 قانــون هیات حــل اختالف مســتقر در اداره اجــرای تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتــی اراضــی وســاختمان های فاقد ســند رســمی بعلــت تصرفات مفــروزی متقاضی 
در پــالک مربوطــه را برابــر  آرا صــادره تاییــد نمــوده اســت و لــذا به اســتناد ماده 
قانونــی وتبصــره مــاده 13 قانونــی مذکــور تحدیــد حــدود اختصاصی انجــام می گیر
د                                                                                                                .                            

بخش 9 آبادان
قســمتی از پالک 2036- امیر دفتریان فرزند یحیی ششــدانگ یکیاب ســاختمان 
مــورخ   140060317003000578 رای  اســتناد  بــا  آبــادان   9 بخــش  در  واقــع 

1400/3/26 هئیت حل اختالف آبادان
1400/4/23

تحدیــد حــدود پــالک فــوق در ســاعت 8/30 صبــح در محــل بعمل خواهــد آمد 
بدینوسیله از مالکین و مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی دعوت بعمل می آید که در 
وقت مقرر در محل حضور بهم رسانید چنانچه مالک یا نماینده قانونی آنها در موعد مقرر 
حضور نداشته باشند عملیات تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورین انجام 
خواهد شــد اعتــراض مجاورین به حدود و حقوق ارتفاقی بــا توجه به ماده 20 اصالحی 
قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ روز تعیین تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 
متعرض باید در مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض خود به این اداره اقدام به تقدیم 

دادخواست به دادگاه ذیصالح عمل نماید . 
تاریخ انتشار :1400/4/1

م. الف : 1/93 
  جودکی- سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک آبادان

مازندران - مهندس حســین افضلی مدیر عامل شــرکت برق 
منطقه ای مازندران و گلســتان درگفتگویی بــه بیان اقدامات این 
شــرکت در حادثه ســقوط برج شــماره 83 خط 230 کیلوولت 
فجرگنبد-ترکمنستان و نصب نخستین دکل اضطراری خط انتقال 
کشور در 51 ساعت پرداخت. به گزراش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای مازندران و گلستان، مهندس حسین افضلی  در ابتدای این 
گفتگو در خصوص مشخصات خط فجرگنبد-ترکمنستان گفت: خط 
 AT805 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان  با کد دیسپاچینگ
در ســال 1378 بطول 60 کیلومتر ) از ایستگاه فجرگنبد تا نقطه 
مرزی با کشور ترکمنستان(  به بهره برداری رسید.  وی افزود: با توجه 
به مدارک موجود قرار بود خط مذکور بصورت 400 کیلوولت  در دو 
مرحله  از علی آباد تا فجرگنبد و از ایستگاه فجرگنبد تا نقطه مرزی 
احداث گردد ولی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در آن زمان، فقط 
قطعه دوم احداث و خط مذکور از فجرگنبد با ولتاژ 230 کیلوولت با 
نصب  155 دستگاه برج  بهره برداری گردید.وی بیان داشت: در سال 
1389 خط 63 کیلوولت فجرگنبد-داشلی برون احداث گردید ؛ با 
عنایت به اینکه دو خط فوق در امتداد یکدیگر عبور می کردند و امکان 
بازدید همزمان دو خط وجود داشــت، بازدید های پیاده، تعمیرات 

بدون خاموشی و با خاموشی دو خط بگونه ای برنامه ریزی می شد 
که در فاصله حداکثر 2 ماه، به سبب بازدید دوره ای هریک از خطوط 
فوق، خط مجاور مورد بازدید قرار گیرد.مهندس افضلی خاطرنشان 
کرد:درسال گذشته با توجه به روند افزایشی سرقت نبشی ها عالوه 
بر بازدیدهای دوره ای از این خط ، 3  نوبت از مناطق ســرقت خیز 
بازدید اضطراری به عمل آمد که  نتیجه بازدیدهای انجام شده، در 30 
برج  به وزن 8163 کیلوگرم  سرقت نبشی گسترده، مشاهده و نسبت 
به کســری زنی نبشــی آن اقدام گردید. وی اذعان داشت: در سال 
جاری نیز در بازدید دوره ای از خط  63 کیلوولت فجرگنبد-داشلی 
برون که در مورخ 1400/01/11 انجام شد، در دکل های شماره 44، 
71 و 88 خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان سرقت نبشی 
مشــاهده گردید.وی تصریح کرد: در تاریخ  1400/02/03 در حین 
برنامه زمانبندی تعمیرات با خاموشی خط  63 کیلوولت فجرگنبد-

داشلی برون ، در دکل های 62 و 63 حدود1277 کیلوگرم  کسری 
نبشی مشاهده، که با عنایت به گستردگی و سرقت نبشی های اصلی 
برج، در اســرع وقت نسبت به کسری زنی آن اقدام گردید مهندس 
افضلی در ادامه گفت:  در تاریخ های ششم و هفتم خرداد ماه سال 
جاری کلیه برج های زاویه خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان 

از جمله برج های 79 و 91 )برجهای زاویه طرفین  برج 83( بازدید 
شد و مورد خاصی مشاهده نگردید.وی در خصوص حادثه سقوط برج 
شماره 83 خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان گفت: در تاریخ 
13 خرداد ماه ســال جاری در ساعت 13:50 بعد از اعالم حادثه از 
طریق مرکز کنترل دیسپاچینگ، هماهنگی های الزم جهت بازدید از 
خط انجام شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
افزود: در کوتاه ترین زمان ممکن اکیپ شــرکت برای ارزیابی های 
اولیه و تخمین خسارت به منطقه وقوع حادثه اعزام شدند ، در ساعت 
16:30 مشاهده گردید برج شماره 83 خط 230 کیلوولت فجرگنبد- 
ترکمنستان در اثر سرقت نبشی های اصلی برج، نظیر کمربندها و 
قیچی های اصلی برج به وزن حدود 1025 کیلوگرم ، سقوط نموده 
است. وی یادآور شد:  با توجه به احتمال  آسیب برج های طرفین، 
سریعاً برج های مذکور بازدید و خوشبختانه آسیب جدی مشاهده 
نگردید. مهندس افضلــی ادامه داد:  به دلیل اهمیت خط مذکور و 
ضرورت برقدار شــدن خط در اسرع وقت، اجرای 2 آلترناتیو بعنوان 
طــرح موقت مورد نظر قرار گرفت؛ 1- اجرای برج اضطراری مهاری 
2- نصب 16 عدد پایه بتونی. وی افزود: با توجه به بررسی های انجام 
شــده و در نظر گرفتن تمامی جوانب، مقرر گردید دکل اضطراری 

نصب گردد که با هماهنگی های انجام شده باپیمانکار و انتقال برج 
به کارگاه بعد از 52 ساعت از زمان حادثه دکل مذکور نصب و خط 
برقدار شد. وی با بیان اینکه به دلیل حساسیت موضوع و با توجه به 
نبود سابقه نصب دکل یادشده در سطح کشور ، با یکی از مجربترین 
پیمانکاران محلی عملیات اجرایی آغاز گردید گفت:  بازدید اولیه از 
تجهیزات کانتینرهای برج موقت درساعت 23 مورخ 1400/3/13)روز 
حادثه( انجام و صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/3/14 به محل وقوع 
حادثه حمل گردید. مهندس افضلی خاطرنشــان شــد : علی رغم 
مشــکالت بوجود آمده در زمان احداث برج موقت )بویژه کســری 
قطعه( ، در ساعت 18:44 مورخ 1400/3/15، در مدت زمانی کمتر 
از 22 ساعت، خط یادشده به صورت موقت برقدار گردید. وی اظهار 
داشت : پس از برقدار شدن موقت خط یادشده و پایداری شبکه، در 
تاریخ 1400/3/16 بررسی های الزم درخصوص طرح نهایی اصالح 
دکل معیوب و نحــوة اجرای آن آغاز گردید.  وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه یدکی برج آسیب دیده تیپLS3 طرح خط ترکمنستان در 
انبار موجود نبود، لذا برج نوع LS خط 400 کیلوولت نکا- فیروزکوه 

برای جایگزینی برج معیوب انتخاب گردید.

رای  اخذ  شعب  از  کهریزک  بخشدار  بازدید 
باقرشهر

امین بابایی بخشــدار کهریزک در ساعات آغازین رای 
گیری از شعب اخذ رای باقرشهر بازدید به عمل آورد امین 
بابایی بخشدار کهریزک پس از بازدید از شعب اخذ رای در 
باقرشهر نســبت به تعامل و فضای سازی و آمادگی کامل 
شهرداری باقرشــهر به منظور برگزاری هرچه مناسبتر و با 
شکوهتر انتخابات و خلق حماســه حضور شهروندان ابراز 

رضایت و قدر دانی کرد.

تقدیر از ۲۷ مربی اماکن ورزشی
غالمعلی شهمرادی با اشاره به اقدامات انجام شده در با 
توجه به شیوع بیماری کرونا و در پی آن تعطیلی مجموعه 
های ورزشی و باشگاه5فئ ها، مربیان ورزش از طریق فضای 
مجازی نســبت به آموزش ورزشکاران اقدام کردند .  سعید 
شفیعی مسئول تربیت بدنی شهرداری باقرشهر با اعالم این 
مطلب، افزود: به مناسبت دهه کرامت و با موافقت شهردار 
نسبت به تقدیر از ۲۷ نفر مربیان رشته های مختلف ورزشی 
اقدام شــد و از ایشان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر 
شــد .شفیعی هدف  از اینکار را حمایت از مربیان در دوران 
تعطیلی کالسهای ورزشی و هم اندیشی در زمینه راه اندازی 

مجدد کالسها در دوران پسا کرونا اعالم کرد .

نقش آفرینی ائمه جماعت در محالت پر رنگ 
تر می شود

یزد؛ علیرضا نجیمی در نشست خبری با خبرنگاران به 
مناسبت یکم تیر سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسالمی 
گفت: خوشبختانه تعداد زیادی مسجد در استان یزد وجود 
دارند که ممکن است مشکالت و مسائلی هم داشته باشند 
به همین جهت برای اینکه بتوانیم از نقش آفرینان مساجد 
در حل این مسائل کمک بگیریم کمیته رسیدگی به مساجد 
را تشــکیل دادیم و مردم می توانند در خصوص مسائل و 
مشــکالت مســاجد همچنین ارائه راهکارها به ســازمان 
تبلیغات اســالمی مراجعه کنند.مدیرکل سازمان تبلیغات 
اسالمی اســتان یزد در ادامه به فعالیت های روحانیون در 
ایام کرونا اشــاره کرد و گفــت: در این ایام روحانیت نقش 
برجسته ای ایفا کرد که کمک به کادر درمان و دفن و کفن 
اموات کرونایی، توزیع بســته های معیشتی با حفظ کرامت 
انســانی نیازمندان از جمله این اقدامات بوده است.  حجت 
االســالم نجیمی به اجرای طرح موسم به امام محله اشاره 
کرد و افزود: با اجرای این طرح حضور بیشــتر روحانیون و  
نقش آفرینی آنان در محالت رقم خواهد خورد و امام محله 
نقش واسطه گری بین مردم و مسئولین است..وی به اجرای 
دو طرح محله همدل و حرف آورد توسط دستگاه متبوعش 
اشاره کرد و ابراز داشت: در طرح محله همدل که با حضور 
نخبــگان، اهالی محل، چهره های دانشــگاهی، خیرین در 
حوزه های مختلف همراه بوده تالش کردیم نقش مسجد را 
پررنگ کنیم که تاکنون حدود 2هزار ایده برای برون رفت 

از مشکالت محالت جمع آوری شده است

ــر ــ ــب ــ خ
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نصب نخستین دکل اضطراری خط انتقال کشور در 51 ساعت 

مازندران- به گزارش روابط عمومی شــرکت برق 
منطقه ای مازندران وگلستان، بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته از ســوی امور فرهنگی و دینی وزارت 
نیرو، امور فرهنگی شــرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلســتان به دلیل عملکرد مناسب در اجرای برنامه 
هــای ابالغــی در حــوزه فرهنگی به ویــژه ترویج و 
گسترش فرهنگ اقامه نماز طی سال 1399 در میان 
استان های مختلف کشــور حائز رتبه شایسته تقدیر 

ویژه شد.
محمد رضا تصادقی، دبیر شــورای فرهنگی این 
شرکت بیان داشت: در این ارزیابی که در بین دستگاه 
های زیــر مجموعه وزارت نیرو صــورت گرفت، امور 
فرهنگی شــرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان 
توانســت با کسب امتیاز 5/99 از  100 به عنوان امور 

فرهنگی برتر شناخته شود.
وی تصریــح کرد، در ایــن ارزیابی، امور فرهنگی 
شــرکت های مدیریت تولید برق شــهید سلیمی نکا 
با کســب امتیاز 93، شرکت ســهامی آب منطقه ای 
مازندران با کســب امتیاز 92، شرکت آب و فاضالب 
اســتان مازندران با کســب امتیاز 89، شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران با کســب امتیاز 80 و همچنین 
شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با کســب 
امتیاز 50، در رتبه های دیگر این ارزیابی قرار گرفتند.
گفتنی است؛ ترویج و گسترش برنامه های دینی 
و فرهنگــی در کنار ارائه خدمات مطلوب به همکاران 
گرامی همواره جزء برنامه های محوری شــرکت برق 

منطقه ای مازندران و گلستان بوده است

درخشش امور فرهنگی شرکت برق 
منطقه ای مازندران و گلستان در 

اصفهان-نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع آب جرم ارزیابی وزارت نیرو
محسوب شــده و پیگرد قانونی دارد. مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در پــی نصب تعداد زیادی پمپ غیرمجاز بر روی شــبکه 
آبرســانی شهرها و روســتاهای تحت پوشش که منجر به 
کاهش شدید فشار، قطع آب و اختالل در امر آبرسانی عادالنه 
به مردم شده بود، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
نامه ای از دادستان محترم عمومی و انقالب استان اصفهان 
درخواست مجوز قانونی برای برخورد با افراد متخلف کرد. 
مهرداد خورسندی گفت: خوشبختانه مقام محترم قضایی 
با این درخواســت موافقت و اجازه برخورد با مشــترکین 
پرمصرف، مشترکینی که تظاهر به استفاده ناصحیح از آب در 
شرایط فعلی می کنند و مشترکینی که اقدام به نصب پمپ 
مســتقیم بر روی شبکه نموده اند، صادر کرد. وی گفت: بر 
همین اساس از ابتدای هفته جاری عملیات شناسایی و قطع 
انشعاب مشترکان متخلف آغاز شد و گروه های مروج مصرف 
بهینه آب آبفای استان اصفهان با همراهی مأموران نیروی 
انتظامی اجازه دارند ضمن رعایت موازین شرعی، قانونی و 
حقوق شهروندی، نسبت به شناسایی و قطع انشعاب آب افراد 
متخلف اقدام کنند. سخنگوی آبفای استان اصفهان افزود: 
بدیهی است به محض این که افراد متخلف نسبت به جمع 
آوری پمپ مستقیم و نصب پمپ و مخزن ذخیره براساس 
اســتانداردهای تعریف شده اقدام کنند، انشعاب آب آن ها 
دوباره وصل خواهد شــد.وی با بیان این که درحال حاضر 
شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ با 3200 لیتر در ثانیه کمبود 
آب مواجه است گفت: پمپ های غیرمجاز، مدیریت شبکه و 
عدالت توزیع آب را از دست شرکت آبفا خارج می سازد و به 
همین دلیل شناسایی و قطع انشعاب آب مشترکین متخلف 

را در دستور کار جدی قرار داده است.

آغاز برخورد قانونی با دارندگان پمپ 
های آب غیرمجاز

اصفهان - با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات امداد 
رســانی در حوزه گاز، سایت عملیاتی- آموزشی امداد رسانی 
متمرکزدر شرکت گاز استان اصفهان با حضور رئیس مهندسی 

ساختار شرکت ملی گاز ایران به بهره برداری رسید.
 مجید کشاورز رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز 
ایران که به منظور بررسی ساختار موجود گاز اصفهان، از برخی 
طرح های توسعه ای و صنایع عمده مصرف کننده گاز بازدید 
کرد در آئین افتتاح این سایت گفت: شرکت گاز استان اصفهان 
به لحاظ قدمت، وسعت و قرار گرفتن در کریدور مرکزی کشور 
و نیــز دارا بودن صنایع عمده چون فوالد مبارکه، ذوب آهن و 
سیمان سپاهان و ... و همچنین نیروهای با تجربه و متعهد از 

جایگاه استراتژیکی برخوردار است.
وی، افزود: ابتکار، خالقیت و اقدامات خوب این شــرکت 
و تجربیات ارزنده ی کارکنان آن بســیار قابل توجه است که 
می تواند مورد توجه و استفاده سایر شرکت های گاز استانی 

قرار گیرد. 
ســید مصطفی علوی، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان، با بیان ایــن مطلب که یکی از مهمترین محورهای 
فعالیت شرکت های گاز استانی، حوزه مشترکین است اظهار 
کرد: برنامه های اجرا شــده دراموربهره برداری شرکت برای 
افزایش کیفیت خدمات به مشترکین مبتنی بر بستر دیجیتال 
و سیستم های نوین درجهت گازرسانی ایمن و مستمر، کاهش 
زمان ارائه خدمت، افزایش دقت در خدمت رســانی و حذف 

مراجعات حضوری مشترکین است.
وی، افزود: این شرکت با توجه به دارا بودن وسعت عظیمی 
از شبکه بالغ بر 27هزار کیلومتر و تعداد بیش از یک میلیون 
100هزار علمک در راستای اجرای سیاست های تدوین شده 
مدیریت گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران و استراتژی های 

درون سازمانی برای افزایش سرعت امدادرسانی، امداد متمرکز 
را بعنــوان یکی از پروژه های بهبود در دســتور کار قرار داد و 

توانسته اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام دهد.
مهندس علوی، با بیان اینکه شــبکه های گازرسانی به 
لحــاظ ماهیت خود همواره در معرض تهدید حوادث طبیعی 
و انسانی هستند، گفت: سایت عملیاتی-آموزشی امداد رسانی 
متمرکز در این شرکت به صورت دائمی ایجاد گردیده تا عالوه 
بر افزایش سرعت امداد رسانی، مهارت های الزم برای مقابله 
و مدیریت حوادث نیزبه امداد گران نیز به صورت دائمی برقرار 

باشد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، افزود: در حال 
حاضر650 نیروی امدادی درســطح استان اصفهان برای ارائه 
خدمات به 112شهر و 1066روستای تحت پوشش گاز، آماده 

ارائه خدمات امدادی به صورت 24ساعته هستند.
وی، تصریح کرد: موضوع امدادرســانی در کالن شــهر 
اصفهان به لحاظ داشــتن شبکه های قدیمی گاز، زیرساخت 
های شهری نظیر؛ مترو، کانال های زیرزمینی آب و فاضالب، 
مخابــرات و شــیرهای پیادرو گاز و همچنیــن حفاری های 
متعددی که برای پروژه های عمرانی شهری انجام می گیرد، از 

اهمیت باالیی برخورداراست .
مهنــدس علوی، ادامه داد: در حــال حاضر فرآیند امداد 
رسانی در مرکز استان و تعدادی از شهرها به صورت متمرکز 
انجام می شــود به این صورت که اعالم حوادث در مرکز پیام 
و فوریت های شــرکت، دریافت وثبت می شــوند و بالفاصله 
  GPSنزدیکترین خودرو و نیروی امدادی از طریق سیســتم
ردیابی شده و دســتور اجرای عملیات امدادی را دریافت می 
کنــد. با این توضیح که تمامی مراحل امدادی رصد و گزارش 

گیری می گردد.

نخستین سایت عملیاتی-آموزشی امداد رسانی متمرکزدر شرکت گاز استان اصفهان 
به بهره برداری رسید.


