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آگهی مفقودی
ســند کمپانی و برگ ســبز یک دســتگاه خودرو ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیپ 
206TU3 مدل 1399 به رنگ ســفید روغنی به شماره موتور 182A0104495 و شماره 
شاسی NAAP03EE4LJ017816 به شماره پالک ایران 77- 927ط76 متعلق به حسن 

مشایخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
*************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو وانت پیکان 1600 به رنگ سفید یخچالی روغنی 
مدل 1375 به شــماره پالک ایران 33- 887 ن 99 به شــماره موتور 1517504622 
به شــماره شاســی 75904352 به نام مهدی احســانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.کاشان
*************************************************

ســندکمپانی و برگ سبز خودروی اچ سی کراس )دانگ فنگ( سفید مدل 1397 به 
شــماره موتور FA173B0044223 و شماره شاسی NAAECFZ8JX099292 به شماره 
انتظامــی 375 ب 52 ایــران 99 به نــام آرش دهقانی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)دماوند(
*************************************************

اصل شناســنامه به شماره سریال 977876- 15/د و اصل کارت ملی به نام آرش 
دهقانی به شماره ملی 0430039069 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)دماوند(
*************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه مالکیــت(  خــودرو ســواری سیســتم پــژو برنــگ نقــره ای 
شاســی موتور14189036310شــماره  شــماره  206-مــدل1389  تیــپ   متالیــک 

NAAP03ED9AJ140548و شــماره پــالک ایران65-547ن15بــه نــام پرویز بهمنی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندر عباس

*************************************************
سند مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت سیستم سایپا تیپ 151 مدل 1400 رنگ 
   NAS451100M4929724 شــماره شاسی  M13 / 6509601ســفید به شماره موتور
به شــماره پالک 40-351 ص 41 متعلق به جیران ســارلی فرزند خســرو به شماره ملی 

0022320008 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
*************************************************

دانشــنامه حمید عبدالملکــی با کد ملــی 3874119556 فرزند اســد تاریخ تولد 
1/8/1363 فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول در مقطعه کارشناسی 

ارشد از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
*************************************************

ســندکمپانی وبرگ ســبز )شناســنامه( ســواری پیکان ســفید روغنی مــدل83 به 
شــماره انتظامــی 232ج23ایران49 وبه شــماره موتــور 11283067860وبه شــماره 
شاســی83443761 به نام محمد نبی اردشــیری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط 

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

سندمالکیت موتورسیکلت صحرا مدل1386 شماره شهربانی ایران43944-771 
شــماره موتور156FMI2 - 61460656 شماره شاســیNFJ - 125D8640733 به نام 
محمدرضــا ناظری مطلق فرزند محمدحســین مفقــود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
*************************************************

برگ ســبز ســواری ایوندا آزا ســفید مدل2008 به شــماره شــهربانی ایران12-
 LMHFC41D88A253742 شماره شاسی  G6DB7A908656 253ل76 شماره موتور

حمید ضرابی نقندر فرزند علی اکبر مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************

آگهی افراز پالک ثبتی 4/74 - اصلی واقع در بخش 3 شاهرود
نظــر به اینکه شــرکت تعاونی دامداری پریخان شــاهرود مالک مشــاعی پالک ثبتی 
4/74 - اصلی واقع در بخش 3 شــاهرود طی درخواست وارده به شماره 7411 مورخه 
1400/3/11 تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد 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 سایر مالکین مشاعی بعمل می آید که در ساعت 10 صبح روز 1400/5/5 در 
این اداره حضور بهم رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات افراز صورت پذیرد. عدم 

حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد. تاریخ انتشار 1400/4/2
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 153 فرعی از ســنگ 56 اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

آقــای محمــد و خانــم زهــره هــر دو ســلیمی اصالتا بــا اعالم مفقود شــدن ســند 
مالکیــت ملــک مورد اگهی با تســلیم استشــهادیه گواهی امضاء شــده ذیل شــماره یکتا 
ترتیــب  شــماره  و   140001254023000795 و   140002154023000796
618011 و 147829 مورخ1400/03/25 دفترخانه اســناد رســمی شماره 4 دماوند 
طــی درخواســت وارده 002906 مــورخ1400/03/25 تقاضــای صدور المثنی ســند 
مالکیت ملک مذکور را نموده که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون نســبت به 
شرح زیر آگهی می گردد1- نام و نام خانوادگی : زهره و محمد هر دو سلیمی 2- شماره 
پالک 153 فرعی از ســنگ 56 اصلی واقع در قریه مشــاء 3- علت گم شــدن: اســباب 
کشــی 4- خالصه وضعیت مالکیت: برابر سند انتقال شماره 18806 - 1382/11/04 
دفترخانه 11 دماوند مقدار دو دانگ مشــاع پالک فوق به ســید محمد سلیمی انتقال که 
ســند آن ذیل صفحه 82 دفتر 463 به شــماره چاپی 002337 بنام وی صادر و تســلیم 
شــده است و برابر ســند انتقال مذکور مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور 
به زهره ســلیمی انتقال که ســند آن به شماره چایی 002335 در صفحه 76 دفتر 463 
بنام وی صادر شــده اســت. لذا با توجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و 
درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود 
میباشــد ظرف مــدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
اداره ثبــت اســناد و امالک ، المثنی ســند مالکیــت را طبق مقررات صــادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد .7083
سید مهرداد صفائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

متن آگهی 
چون اطالع حاصل شــده که بین پالک هــای 1/178 و 1/1776 و 1/200 - اصلی 
بخش 2 شاهرود تعارض بوجود آمده است بنابراین بدینوسیله از کلیه مالکین سه پالک 
دعوت بعمل می آید که در مورخه 1400/4/20 ساعت 9/30 صبح در اداره ثبت اسناد 
و امالک شاهرود حضور بهم رسانند تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار ثبت از محل بازدید 
بعمل آید و وفق مقررات به موضوع رسیدگی گردد. تاریخ انتشار 1400/4/2 - 3831 
مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

مزایده اموال غیرمنقول کالسه 139904001015012042/2
سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 351/25 مترمربع )سیصد 
و پنجاه و یک متر و بیســت و پنج دســیمترمربع( دارای پالک ثبتی 3041 فرعی از 35-

اصلــی )ســه هزار و چهــل و یک فرعی از ســی و پنج اصلی( واقع در مینودشــت خیابان 
پاســداران تقاطع شــهید آوینی جنب بانــک رفاه، بخش نه حوزه ثبتی مینودشــت به نام 
آقای عبدالرضا میرفخرائی فرزند مســعود ذیل ثبت 49261 صفحه 28 دفتر جلد 278 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده که حدود و مشــخصات آن به شــرح ذیل می باشد: شماالً: 
به طول 12/5 متر)دوازده متروپنج ســانتیمتر( درب و دیواریســت به خیابان پاسداران 
شــرقاً: بطول 28/10 متر) بیســت و هشــت متر و ده ســانتیمتر( پی است به قطعه 19 
تفکیکی جنوباً: به طولهای 5/70 متر)پنج متر و هفتاد ســانتیمتر( و6/80 متر)شش متر 
و هشــتاد سانتیمتر( پی اســت به قطعات 6 و 5 تفکیکی  غرباً: بطول 28/10 متر)بیست 
و هشــت مترو ده ســانتیمتر(به دیــوار قطعه 17 تفکیکی، حقــوق ارتفاقی و صاحبان آن 
ندارد. ملک فوق به مســاحت 351/25 مترمربع )ســیصد و پنجاه و یک متر و بیســت و 
پنج دســیمترمربع( بوده مختصات جغرافیایی شــرقی 355286 ، شمالی 4121133 می 
باشــد. کاربری ملک زمان بازدید مســکونی می باشــد و عرصه قابلیــت تبدیل به تجاری 
دارد، اعیــان داخــل ملک با عرصه ملک مجاور مشــترک می باشــد و در صورت ضرورت 
قابلیت جداســازی )در صورت مرمت و بازســازی( دارد، راه دسترســی ملک از دو طرف 
شــمال است، عرصه از سمت جنوب ساخته شده است، اسکلت بنای داخلی آجری، سقف 
طاق ضربی، کف موزائیک، پنجره آهنی اســت، قدمت ســاخت 45 ســال، آب و برق و گاز 
دارد ولی مشاع میباشد. سال ساخت بنا داخل عرصه همکف 1374 قبل از سال 66 در 
شــهرداری درج شده است. ارزش عرصه به مساحت 351/25 مترمربع )سیصد و پنجاه 
و یــک متر و بیســت و پنج دســیمترمربع( به ازای هر متر مربــع 150.000.000 ریال ) 
یکصــد و پنجاه میلیون ریال( در مجموع 52.717.500.000 ریال ) پنجاه و دو میلیارد و 
هفتصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال( می باشــد. ارزش 130 متر )یکصد و ســی 
متــر( بنای داخل عرصه به ازای هرمترمربــع 7.000.000 ریال )هفت میلیون ریال( در 
مجموع 910.000.000 ریال ) نهصد و ده میلیون ریال( می باشد. ارزش کل پالک ثبتی 
مرقوم عنایت به دو ســند مشــاع ســه دانگ بودن و بدون در نظر گرفتن موانع قانونی 
و ثبتــی و تعهــدات دیونی و بدهــی های احتمالی به اشــخاص حقیقــی و حقوقی به مبلغ 
53.627.500.000 ریــال )پنجاه و ســه میلیارد و ششــصد و بیســت و هفت میلیون و 
پانصد هزارریال( اعالم میگردد. با عنایت به مساحت، طول و عرض عرصه، نوع بنا ارزش 
ســه دانگ از ششــدانگ بــا توجه به عدم قابلیــت تفکیک و در نظر گرفتــن جمیع جهات 
دیگر ارزش کل سه دانگ سند مشاع توصیفی برابر است با 26.813.750.000 ریال ) 
بیست و شش میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی 
و قطعــی گردید که از طربق یک نوبت مزایده حضوری در روز شــنبه 1400/04/22 از 
ســاعت 9 صبح الی 12 در محل اجرای ثبت اســناد و امالک مینودشــت واقع در خیابان 
شــهید قاســم ســلیمانی بفروش میرســد و چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد جلســه مزایده روز بعد در همان محل و ســاعت برگزار خواهد شد. مزایده از مبلغ 
ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. حق االجرا، حق مزایده 
و دراجــرای بند 6 ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی کلیه هزینه های آب، 
بــرق، گاز و تلفن اعم از حق اشــتراک و مصرفی و بدهی مالیاتی و عوارض شــهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده 
مزایده اســت. متقاضیان خرید پنــج روز قبل از مزایده با هماهنگــی می توانند از ملک 

بازید نمایند. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/04/02 م-الف: 8384
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مینودشت

دادنامه
شــماره   ، ح   111 ش   564/97 پرونــده   شــماره   ،  99/10/17 تاریــخ  بــه 
دادنامه:698/99 ، مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 111 شــورای حل اختــالف اللجین ، 
خواهــان: حمیــد گوهری عبودیت فرزنــد رمضان به آدرس اللجین میدان شــهدا خیابان 
پاســداران ، خوانده: حســین ســلیم فرزند خانی مجهول المکن ، خواســته: مطالبه وجه ، 
گردشــکار: خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت 
مقرر جلســه شورا تشکیل شده و قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعــالم و به شــرح ذیل مبــادرت به صــدور رای می نمایــد. )رای شــورا( در خصوص 
دادخواســت  آقــای حمید گوهــری عبودیت فرزند رمضان بطرفیت آقای حســین ســلیم 
فرزنــد خانی به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 45/000/000 ریــال بابت یک فقره چک 
با احتســاب هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه شــورا با توجه به مفاد دادخواستی 
تقدیمــی و مالحظه تصویر مصدق چک مســتند دعوا به شــماره و تاریــخ 11720382- 
1396/12/1 بــه مبلــغ 45/000/000 ریال عهده پســت بانک ایــران و گواهی عدم 
پرداخــت صادره از جانب بانک محال علیه که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواســت می 
باشــد نظر به اینکه وجود ســند تجاری چک در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
در برابر وی می باشــد و اینکه خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلســه دادرســی حاضر 
نگردیده و در قبال دعوی مطروحه از خود دفاعی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 520 و 522 از قانون آیین دادرسی 
مدنــی و مــواد 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و مــاده 2 قانون اصالحی صدور چک 
و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقی بــه ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/137/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه عمومی بخش اللجین می باشد.
قاضی شعبه 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه نعمتی به موجب وکالت نامه رســمی 63790-1400/2/27 دفترخانه 
194 آمــل بــا وکالت از1-یوســف آشــور 2-اســرافیل آشــور  بــا ارائه استشــهادیه 
شــماره 28164-1400/3/26 تنظیمــی دفترخانــه 194 آمل طی درخواســت شــماره 
1400/8901-1400/3/10 تقاضــای صــدور ســند مالکیت المثنی 0365867 ســه 
دانــگ و 632304 ســه دانــگ پالک شــماره 92 فرعــی از 29 اصلی واقــع در بخش 3 
ثبــت آمل کــه در صفحات 209 و 265 جلــد 253 و 237  ذیل شــماره های 54192 و 
52185 ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی تجدید  مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
دریــا خوراک در نظر دارد نســبت به فــروش عرصه و اعیان و ماشــین آالت، تجهیزات و 
تاسیســات محل کارخانه شرکت ورشکسته مذکور به نشــانی بابلسر - روستا میررود - 
شــهرک صنعتــی را از طریق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1400/05/05روز ســه 
شــنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان 
مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شــماره دو دادگســتری - طبقه اول - واحد 

اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

شــش دانگ عرصــه و اعیان کارخانه به پالک ثبتی 567 فرعــی از 4 اصلی مفروز و 
مجزا شــده از 392 فرعی از قطعه 3 بخش 12 حوزه ثبت بابلســر می باشــد حدود اربعه 
عرصه عبارت است از شماالً به طول 80 متر به دیوار اشتراکی قطعه دوم تفکیکی شرقاً 
بــه طول 30 متر به خیابان و جنوباً به طــول 80 متر به قطعه چهارم تفکیکی غرباً به طول 
60 متــر به قطعه اول تفکیکی. کل عرصه به مســاحت 4800 مترمربع و اعیانی احداثی 
در چندین قســمت به شــرح ذیل می باشــد: 1- سالن تولید به مســاحت 355 مترمربع 
2- اتــاق پخت به مســاحت 65 مترمربــع 3- انبار و لوازم به مســاحت 45 مترمربع 4- 
ســردخانه به مســاحت 91 مترمربع 5- انبار محصول تولیدی به مساحت 164 مترمربع 
6- انبار مواد اولیه به مســاحت 120 مترمربع 7- ساختمان اداری و نگهبانی به مساحت 
40 مترمربع 8- اتاق تاسیســات به مســاحت 71 مترمربع 9- اتاق اســتریل به مساحت 
45 مترمربع 10- انبار قوطی به مساحت 200 مترمربع 11- اتاق قصابی به مساحت 58 
مترمربع 12- اتاق آزمایشــگاه در دو اتاق به مســاحت 28 مترمربع 13- دفتر مدیریت 
به مســاحت 14 مترمربع 14- ســالن غذاخوری به مســاحت 60 مترمربع 15-سرویس 
بهداشــتی و حمام به مساحت 45 مترمربع 16- مهمانسرا به مساحت 72 مترمربع 17- 
اتاق دیفراســت به مســاحت 140 مترمربع 18- اتاق ضایعات به مســاحت 22 مترمربع 
19- راهروی پرسنلی به مساحت 84 مترمربع 20- محوطه بتنی به همراه باغچه کاری و 

درخت کاری 21- پارکینگ مسقف
این کارخانه دارای امتیاز برق صنعتی، آب، گاز و تلفن می باشد.

ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
1-میزکار، نیمکت اســتیل شــش عدد 2- وان آماده ســازی ماهی استیل سه عدد 
3- دســتگاه برش اره ماهی بر یک دســتگاه 4- دســتگاه پخت اولیه با بخار ماهی افقی 
به طول 2 متری با گاری و ســینی چهار دســتگاه 5- دستگاه فر گردون ایستاده با مشعل 
یک دستکاه 6- پرکن ماهی اتوماتیک 45 قوطی در دقیقه دو دستگاه 7- سیستم قوطی 
بر 25 متر 8-کانوایر انتقال قوطی 12 متری 9- نمک ریز اتوماتیک قوطی یک دســتگاه 
10- روغــن ریز پنوماتیک یک دســتگاه 11- اگزاســت یک دســتگاه 12- دربند 4 هد 
اتوماتیــک لینکــر 120 قوطی در دقیقه یک دســتگاه 13- قوطی شــور بعــد از دربندی 
یــک دســتگاه 14- اتــوکالو عمودی با ســبد گالوانیزه و متعلقات هشــت دســتگاه 15- 
بســته بندی و شــیرینگ پک اتوماتیک یک دســتگاه 16- چرثقیل ســقفی 3 تن با کلیه 
متعلقات یک دســتگاه 17- دیگ بخار 2 تن با مشــعل یک دســتگاه 18- دیگ بخار 2.5 
تن با مشــعل یک دستگاه 19- شــیر تنظیم بخار اصفهان دو عدد 20-کمپرسور فریونی 
کوپلند DWM Copeland و با کندانسور هوایی آرشه و مجموعه اواپراتور شرکت آرشه 
بــا کلیه متعلقات یک دســتگاه 21- کمپرســور فریونی کوپلنــد DWM Copeland و با 
کندانســور هوایی آرشــه و مجموعه اواپراتور شرکت آرشه با کلیه متعلقات یک دستگاه 
22-کمپرســور باد تک سیلندر با مخزن ایســتاده 500 لیتری کلیه متعقات یک دستگاه 
23- دیــگ آب گــرم با مشــعل گازی یک دســتگاه 24- بن ماری 8 خانه با بدنه اســتیل 
ساخت شرکت ایرانی یک دستگاه 25 اجاق گرمای خشک )فور-اون آزمایشگاهی( ایرانی 
یک دســتگاه 26- اتوکالو 85 لیتری الکتریکی اســتاندارد بدنه اســتیل ساخت شرکت 
ابزار پزشــکی مگا 27-میکروسکوپ آزمایشگاهی 2 چشمی یک دستگاه 28-اینکوباتور 
)اتو 100-120 لیتری( ساخت شرکت ایرانی دو دستگاه 29-اجاق گاز تک شعله ساحل 
گاز یک عدد 30-یخچال ایرانی یخساران یک دستگاه 31- هود آزمایشگاهی ایرانی یک 
دســتگاه 32-مخزن ذخیره ســوخت فلزی 10000 لیتری افقی یک دستگاه 33- مخزن 
ذخیره آب پلی اتیلن 10000 لیتری افقی دو دستگاه 34- مخزن ذخیره روغن پلی اتیلن 
10000 لیتری ایســتاده سه دســتگاه 35- مخزن ذخیره آب فاضالب پلی اتیلن 5000 
لیتری افقی دو دســتگاه 36- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 100 لیتری افقی یک دســتگاه 
37- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 1000 لیتری ایســتاده یک دستگاه 38- بخار گاز سوز 
به تعداد شش عدد 39- کولر گازی پنجره ای 24000 بی تی یو سامسونگ یک دستگاه 
40- دوربین مداربســته کارخانه با سیم کشی و دســتگاه AHD DVR16 کانال و سیم 
ارتباطی 41-گاو صندوق ســه درب یک دســتگاه 42- پمپ باد دو سیلندر 200 لیتری 
یک دســتگاه 43- پالت پالســتیکی انبار 50 عدد 44- جک پالت 2 تن دو دستگاه 45-

جک پالت استاکر لیفتراک دستی 3 تن حمل ماهی به داخل دیک پخت اولیه یک دستگاه 
46-لــوازم انبــاری و الکتروموتور و لــوازم یدکی 47-میز و صندلــی اداری و تجهیزات 
اداری به طور کلی 48- تاسیســات جمع آوری فاضالب کارخانه لوله کشــی و الکتروپمپ 
49-تاسیســات مکانیک انشــعاب گاز به ظرفیت 160 مترمکعب و .... 50- تاسیســات 
مکانیک )لوله آب ســرد و گرم و لوله شــیر آالت بخار و لوله و شیر و اتصاالت کمپرسور( 
51- تاسیســات برق )شامل امتیاز برق سه فاز 100 کیلو واتی و و تابلو سنجش تابلو و 

تابلو کنترل کارخانه و ...
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
131،000،000،000 ریــال و قیمــت پایه مزایده ماشــین آالت و امــوال و تجهیزات و 

تاسیسات مبلغ 34،118،000،000 ریال جمعاً مبلغ 165،118،000،000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 
مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید 
قبــالً 5% قیمــت جمع پایــه مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 به 
نــام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ســاری نزد بانــک ملی ایران واریز و یــا چک بانکی 
صرفــاً در وجه اداره کل تصفیه امور ورشکســتگی اخذ و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 
3. پیشــنهادات بایــد در پاکــت الک و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شــرکت 
دریا خوراک مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 9 
صبح روز ســه شــنبه مورخ 1400/05/05 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی 
ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه 
اول - واحــد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همــان روز باز و 
قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده 
کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایــد. اداره تصفیه در رد یــا قبول یک یا 
کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف 
شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر 
ســه ماه پس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره 
تصفیه واریز و جهت تنظیم ســند انتقال قطعی در دفترخانه اســناد رســمی تعیین شده 
از ســوی اداره حاضر شــود. )بدیهی اســت تحویل مورد مزایده پس از پرداخت %100 
قیمت پیشنهادی خواهد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده 
باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده 
از طریــق مزایــده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و 
ورشکســته ضبط می گــردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال 
سند از جمله شهرداری، اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار 

می باشد.
 تاریخ  چاپ : چهار شنبه 1400/04/02

امین فالح
مستشار قضائی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جواد ثوابی طرقی برابر وکالت نامه شــماره 109240 
مورخ 1393/08/25 دفتر 4 نیشــابور به اســتناد اوراق استشهادیه جهت 
دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اســت ششــدانگ عرصه پالک ثبتی 2387 فرعــی از 188- اصلی  بخش نه 
مشهد که به نام آقای حمیدرضا ظهوریان قناد ذیل دفتر شماره 1544 صفحه 
23 به شــماره 271742 ثبت و ســند مالکیت به شــماره 269813 صادر و 
ســپس طی صورتجلســه تفکیکی شــماره 4590 مورخ 1384/09/19 به 4 
قطعه تفکیک گردیده اســت . از آنجا که درخواســت ســند جهت قطعه چهارم 
تفکیکــی انجــام گرفته لذا ابتدائا ســند مالکیت المثنی جهــت پالک عرصه ) 
2387 فرعی از 188 اصلی ( صادر و ســپس نســبت به صدور ســند قطعه 
چهارم اقدام می گردد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
مــاده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یــک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد ،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی به این 
اداره تســلیم نمایند.بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی 
نســبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکه آقای مرتضی ســید آبــادی برابر وکالت نامه شــماره 
19088 مــورخ 1397/04/25 دفتــر 224 مشــهد از خانــم ســولماز 
محمــدی  به اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافت ســند مالکیت 
المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند 
مالکیــت ششــدانگ یک بــاب منزل بــه شــماره پــالک 2819 فرعی از 
80- اصلی  بخش نه مشــهد ، مفقود شده اســت با بررسی دفتر امالک 
، معلوم شــد مالکیــت نامبرده ذیل دفتــر امالک الکترونیک به شــماره 
139720306271013234 ثبت و سند مالکیت به شماره 394937 
صــادر گردیده اســت. دفتر امالک بیــش از این حکایتی نــدارد لذا به 
اســتناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
میگــردد هر کس نســبت به ملک مــورد آگهی معامله ای انجــام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از 
تاریخ آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رســمی به این اداره تســلیم نمایند.بدیهی است در صورت عدم 
وصــول اعتراض در مهلــت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند 
مالکیت یا ســند معامله رســمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و 
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اراک - مهندس يوســف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان مركزي در آستانه هفته صرفه جويي در مصرف آب 
)1تا 7 تيرماه ( در نشست خبري با اصحاب رسانه در فضاي مجازي ، 

به تشريح وضعيت تنش آبي  استان در سال 1400 پرداخت .
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي 
وي در اين نشست خبري اعالم نمود كاهش 48 درصدي  بارندگي 
نسبت به سال قبل ، افزايش گرما و همچنين  افزايش 4.6 درصدي 
مصرف آب به صورت ميانگين در سطح استان ، تاب آوري تاسيسات 

آب را كاهش مي دهد.
وي افزود : همكاران بنده در شركت آب و فاضالب استان مركزي  
با همه ظرفيت در حال تامين آب هستند اما اگر همكاري مردم در 
صرفه جويي مصرف آب نباشد ، با مشكل مواجه مي شويم.مهندس 
عرفاني نسب به افزايش4.6 درصدي  مصرف آب به صورت ميانگين 
در سطح استان مركزي نسبت به سال گذشته اشاره نمود و گفت : 
در شهر مامونيه اين افزايش مصرف به 13 درصد و در شهر آشتيان 
به 12 درصد ميرســد  و به نسبت در شهرهاي خنداب  ، تفرش و 

ساوه  اين افزايش مصرف نسبت به ميانگين استان باالتر مي باشد.
وي افزود : طبق آمار هاي موجود در ســال گذشته فقط 50درصد 
مشتركين  الگوي مصرف آب را رعايت ميكنند و اين مساله در باغ 
ويالها در سطح روستاها به علت مصرف بي رويه آب در آبياري فضاي 

سبز به وفور مشاهده ميگردد.
وي ادامــه داد: در برخي از روســتاها خصوصا در اواخر هفته با 
افزايش جمعيت مواجه هستيم كه اين افزايش گاهاً به 3 يا 4 برابر 
جمعيت ساكن روستا مي رسد و اين مســاله فشار زيادي بر روي 
تاسيسات آب روستا مواجه مي نمايند  چرا كه تاسيسات آب روستا 
متناسب با جمعيت اصلي ساكن در روستا طراحي شده است  و اين 
مســاله مردم را با كم آبي مواجه مي نمايد.مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان مركزي بيان داشت : طبق پيش بيني هاي صورت 
گرفته در ســال جاري احتماال در 125 روســتا با تنش آبي مواجه 
شويم.مهندس عرفاني نسب گفت : در حال حاضر به 25 روستا كه 
13 روســتا به علت كمبود آب و 12 روســتا به علت كيفيت آب با 
تانكر سيار آبرساني ميشوند و تا كنون 600 سرويس تانكر آب به اين 

روستاها اعزام شده است.
وي افزود : بيشــتر نگراني هاي ما در ســطح روستاها به ويژه 
روســتاهايي كه در مناطق كوهستاني قرار دارند وجود دارد چرا كه 
منابع آبي اين روستاها  ارتباط مستقيمي با كاهش بارندگي ها دارند.
وي تصريح نمود : البته در شــهر ها هم ممكن است با مشكل 
مواجه شــويم همانطور كه طي دو هفته گذشته در شهر مامونيه با 
قطع برق و كاهش حجم مخزن ذخيره به علت مصرف باالي آب ، 

مردم با مشكل كمبود آب مواجه شدند.
وي در بخش ديگر اين نشســت خبري در پاســخ به سواالت 
خبرنگاران در خصوص وضعيت آب شهرک هاي شمالي اراک اظهار 
كرد : آب ســد كمال صالح به شهرک هاي شمالي شهر اراک وصل 
شده است اما با توجه به افزايش مصرف آب در فصل گرما ،ناچاريم 
چاه هاي آب شرب موجود را هم وارد مدار بهره برداري نماييم و به 
همين دليل ساكنين  اين شهرک ها ،گاهي اوقات از طعم آب اظهار 

گاليه مي نمايند.
وي تاكيد داشت : طعم آب با كيفيت آب متفاوت است و مردم 

مطمئن باشــند آبي كه به دست آنها ميرسد از استاندارد هاي الزم 
كيفي برخوردار است.

وي حجم آب مصرفي مردم شــهر اراک را 2هزار و 300 ليتر 
برثانيه عنوان كرد و گفت  اين در حالي است كه حجم آب دريافتي 

از سد كمال صالح به 1200 ليتر در ثانيه مي رسد.
وي همچنين به اجراي پروژه رينگ جنوبي انتقال آب سد كمال 
صالح به شــهر اراک اشــاره نمود و گفت : مجري اين طرح شركت 
آب منطقه اي اســتان مركزي مي باشد و هم اكنون در حال انجام 
هماهنگي ها براي بهره برداري از فاز اول اين رينگ هستيم كه آب  
كوي رضوي ) شــهرک گردو( را تامين مي نمايد و اميدواريم 2 فاز 

ديگر اين رينگ هم تا پايان سال به بهره برداري برسد.
وي در پاسخ به سوال ديگر از سوي خبرنگاران در خصوص نرخ 
آب بهاء گفت : نرخ تمام شده توليد آب براي هر متر مكعب در شهر 
حدود 1150 تومان و در روســتا حدود 2500 تومان است اين در 
حالي است كه متوسط نرخ فروش آب خانگي در شهر 450 تومان و 

در روستاها 400 تومان است.

مشخص  استان  اجرایی  برتر  دستگاههای 
رتبه  وبویراحمد  کهگیلویه  شدند/مخابرات 

اول کشور
محمــود مومن نســب مدیرکل بازرســی, مدیریت 
عملکرد و امورحقوقی اســتانداری  به تشــریح عملکرد 
ارتباطــات مردمــی دســتگاههای دولتی،شــرکت هــا 
ونهادهــای حاکمیتی اســتان پرداخت وافــزود؛ مدیران 
اســتان کهگیلویه و بویراحمــد در برنامه مالقات مردمی 
صحنه دیگری بر افتخارات عملکردی اســتان و رقم زدند  
واســتان از میان  اســتان های سراسر کشــور رتبه ۸ را 
کســب کرد مومن نسب گفت :بر اســاس بررسی تجزیه 
و تحلیل گزارش عملکرد ارتباطات مردمی از ســوی نهاد 
ریاســت جمهوری، طبق شاخص های مقرر دستگاه های 
اجرایی پشتیبانی و خدماتی استان کهگیلویه و بویراحمد 
از منظر ارتباطات مردمی و دیدار چهره به چهره در سال 
۱۳۹۹ رتبه هشتم کشوری از تمامی دستگاههای متناظر 
سراسر کشور را کســب نمود. مدیر کل بازرسی مدیریت 
عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت؛ هر مدیر در هفته 
بایــد حداقل چهار برنامه مالقــات عمومی و هر ماه یک 
برنامه حضور درسامد را اجرا نماید و در سال ۹۹ مجموعاً 
۱۴۵۲ برنامه پاســخگویی مالقات حضوری با مردم اجرا 
شده است. محمود مومن نسب در ادامه گفت : به منظور 
تعمیم فرهنگ خدمت رسانی و مردم مداری بدون واسطه 
کلیه  مدیران دســتگاه های اجرایــی موظف به برگزاری 
دیدارهای چهره به چهره با مردم در روزهای شــنبه هر 
هفته می باشــند و در این راستا مدیرانی که برنامه های 
مردمی را در شرایط مختلف به صورت منظم اجرا کرده اند 
در ارزیابی از شاخص کیفی خیلی خوب برخوردار شدند 
،مدیرانــی که برنامه ها را تــا ۷۵ درصد اجرا کرده اند در 
ارزیابی از شــاخص کیفی خوب برخوردار شده اند ، آنانی 
کــه ۷۵  تــا ۵۰ درصد برنامه را اجرا کــرده در وضعیت 
متوســط و مدیرانی که  زیر ۵۰ درصد برنامه های دیدار 
مردمی را برگزار نمودند در وضعیت ضعیف ارزیابی شده 
اند.مومن نسب گفت ؛ در این ارزیابی سرپرست مخابرات 
منطقه کهگیلویه وبویراحمد رتبه اول کشــوری و مدیران 
بیمه ســالمت استان و شــرکت گاز اســتان به صورت 
مشــترک  در رتبه دوم ،مدیران شــرکت آب و فاضالب 
اســتان و بنیاد مسکن استان  به صورت مشترک در رتبه 
ســوم ،سازمان صنعت و معدن وتجارت استان  و سازمان 
تامین اجتماعی استان به صورت مشترک در رتبه چهارم 
،اداره کل راه مســکن و شهرسازی، اداره میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری  استان و شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان به صورت مشــترک در رتبه پنجم ، سازمان 
آموزش و پرورش اســتان  و شرکت توزیع پخش فرآورده 
های نفتی به صورت مشــترک در رتبه ششــم و کمیته 
امداد اســتان رتبه هفتم را به دست آوردند.مومن نسب  
در پایان خاطرنشــان کرد ،انتظار می رود با تقویت نقاط 
مثبت و رفع نقاط ضعف شــاهد مشــارکت موثر و بیش 
از پیــش مدیران در برنامه های دیــدار چهره به چهره و 

پاسخگویی برخط باشیم
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كاهش بارندگي ، گرماي هوا و افزايش مصرف آب ، تاب آوري تاسيسات آب را كاهش ميدهد 

مشــهد- رضا جانگداز، شهردارمشــهد در پاسخ به رييس 
كميسيون خدمات شــهری شورای شــهر، در خصوص پروژه 
مشاركتی ســرمايه گذاری ثابت از جمله تصفيه خانه سيدی، 
گفت: تامين مالی انجام شود پروژه تصيه خانه سيدی ظرف دو ماه 
قابل بهره برداری خواهد بود. محمد رضا كالئی، در صحن علنی 
شورای شــهر و در پاسخ به سئوال حاجيان شهری در خصوص 
پروژه مشاركتی ثابت در محدوده طرق، افزود: شهرداری مشهد در 
راستای مهمترين ماموريت خود برای اجرای پروژه های زيرساخت 
شهری از طريق ســرمايه گذاری بخش خصوصی از اواخر سال 
93 اقــدام به مذاكره با آقای ثابت كــرد.وی اضافه كرد: باوجود 
پيشنهادات متنوع سرمايه گذاری در نقاط ديگر كشور، دلبستگی 
آقای ثابت به شهر زادگاهش، مشهد و تمايل به افزايش خدمات 
رفاهی و گردشگری به زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( منجر به 
تفاهم نامه ای برای ســرمايه گذاری و اجرای يكی از پروژه های 
بزرگ شهری مشهد شد. شهردارمشهد تصريح كرد: پس از بازديد 
سرمايه گذار از تعدادی پروژه های تعطيل شده سرمايه گذاری 
شهر از جمله پروژه مهروماه، فردوسی و ...سرمايه گذار مذكور پروژه 
پارک طرق را به دليل فضای ســبز مناسب و نزديكی به مبادی 
ورودی شهر از جمله فرودگاه و پايانه مسافربری و همچنين توسعه 
متوازن و شــيب خدمات به سمت مناطق كم برخوردار انتخاب 
كرد. كالئی با بيان اينكه ابتدايی ترين مشكل در پارک جنگلی 
طرق بوی نا مطبوع فاضالب های رها شده و بزهكاری و آسيب 
های اجتماعی در اين محل بود، اظهاركرد: شــهرداری سرمايه 
گذار را متعهد به رفع اين مشكالت كرد و در همين راستا قرارداد 
ساماندهی پارک جنگلی طرق در دوره محترم شورای چهارم در 
مورخ 19مرداد 94 با شــركت بين المللی ثابت منعقد شد. وی 
ادامه داد: اين قراداد با اهداف جمع آوری و تصفيه فاضالب منطقه 
ســيدی، تجهيز و توسعه فضای سبز پارک جنگلی طرق، ايجاد 
فضاهای سرگرمی و تفريحی برای مجاوران و زائران بارگاه حضرت 

رضا)ع(، متوازن كردن و تغييرشــيب خدمات شهری به سمت 
مناطق كم برخوردار و توسعه خدمات گردشگری و سرمايه گذاری 
در شــهر مشهد در قالب تهاتر منعقد شد. شهردار مشهد گفت: 
سرمايه گذار بالفاصله پس از انعقاد قرارداد عمليات عمرانی احداث 
تصفيه خانه فاضالب سيدی را پس از اخذ استعالم دستگاه های 
ذی ربط به ويژه سازمان محيط زيست و شركت آب و فاضالب و 
همچنين پروژه اقامتی تجارتی در 12 هكتار ازپارک جنگلی طرق 
را با اجاره زمين از آستان قدس رضوی آغاز كرد. كالئی با اشاره به 
اينكه اين پروژه ها با تدقيق آورده ها و انعقاد قراردادهای مجزا با 
طی روال قرادادهای پروژه های مشاركتی و همچنين اخذ مصوبه 
كميسيون ماده پنج قطعی و آغاز شد، خاطرنشان كرد: سرعت 
اجرای پروژه ها به گونه ای اســت كه طی دو سال آينده بخش 
عمده ای از اين پروژه ها قابل بهره برداری خواهد بود. وی افزود: با 
توجه به اينكه قراداد اوليه پارک جنگلی طرق به صورت معاوضه 
ای است و طبق مفاد آن سرمايه گذار بايد در مقابل ميزان مبلغ 
پروانه و زمين نسبت به بازپيرايی و تجهيز فضای سبز و فضاهای 
گردشــگری و سرگرمی پارک جنگلی طرق اقدام كند،اما با اين 
حال تنها ديواركشی اين پروژه به صورت ناقص انجام شده است. 
شهردارمشهد اضافه كرد: با عنايت به منعقد نشدن قرارداد احداث 
تصفيه خانه سيدی با سرمايه گذار، شهرداری مشهد الزاما اجرای 
پروژه تصفيه خانه را به صورت پيمانكاری به ســرمايه گذار ابالغ 
كرد كه اين پروژه با تمام توان در حال انجام است. كالئی تصريح 
كرد: از آنجايی كه وفق تكليف شورای محترم شهر در اين دوره 
مبنی بر انعقاد قراردادهای مجزا با سرمايه گذار در خصوص تصفيه 
خانه سيدی و باز پيرايی و تجهيز پارک 88 هكتاری جنگلی طرق 
شهرداری مشــهد لوايح قرادادهای پروژه های فوق را با دو مدل 
بهينه با درنظر گرفتن حداكثر صرفه و صالح شــهر كه به تاييد 
سرمايه گذار رسيده را به شورای شهر ارسال كرد كه مورد تصويب 

و تاييد شورا قرار گرفت.

شهردار مشهد در پاسخ به رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر؛ 
تامین مالی انجام شود پروژه تصیه خانه سیدی ظرف دو ماه قابل بهره برداری خواهد بود

سنندج- با فرارسيدن فصل تابستان و روزهای گرم سال، صرفه 
جويی و مديريت مصرف آب و انرژی اهميت بسياری می يابد از 
همين رو، هفته نخست تابستان)يكم تا هفتم تيرماه(، هفته صرفه 
جويی در مصرف آب و برق نامگذاری شده استبه گزارش روابط 
عمومی شركت آب منطقه ای كردستان، مهندس آرش آريانژاد 
ضمن تبريک ايام هفته صرفه جويی گفت:  نزديک به ســه دهه 
است كه اول تا هفتم تيرماه هر سال، هفته صرفه جويی در مصرف 
"آب" نام گذاری شده است و فصل گرما تداعی كننده مباحثی، 
چون تبخير، كم آبی، صرفه جويی و... بوده است، اما به منظور وفاق 
و هماهنگی در اركان وزارت نيرو و لزوم توجه همگانی، امسال با 
توجه به لزوم صرفه جويی در مصرف برق نيز اين هفته با نام هفته 
صرفه جويی در آب و برق نامگذاری شده است. مدير عامل شركت 
آب منطقه ای كردســتان در ادامه افزود: اين هفته به عنوان يک 
رويداد فرهنگی در افكار عمومی و رسانه ها جای خود را بازكرده 
است و هر ساله به اين مناسبت، فعاليت های فرهنگی-آموزشی 
بســياری برای ارتقای آگاهی های عمومی در مورد آب و برق و 
جلب توجه افكار عمومی به اين مقوله حســاس انجام می شود.

وی به اهميت آگاهی بخشی در زمينه صرفه جويی اشاره كرد و 
اظهار داشت: افزايش آگاهی عمومی و ايجاد انگيزه و عالقه مندی 
برای مديريت مصرف آب و برق محور هايی هستند كه رسانه های 
همگانی می توانند پيرامون آن ها اطالع رســانی كنند و مردم را 
از مشــكالتی كه در اثر مصرف بی رويه با آن دســت به گريبان 
می شوند، بيشــتر آگاه كنند. در واقع مصرف كنندگان می دانند 
كه تالش امروز آنان برای رفاه بيشــتر فرزندانشان و حفظ منابع 
آب و برق برای آيندگان است. مدير عامل شركت آب منطقه ای 
كردستان ضمن اشاره به كاهش نزوالت جوی و افت شديد منابع 
آب سطحی و زيرزمينی استان افزود: حجم نرمال سدهای استان 
2797 ميليون متر مكعب است و در حال حاضر كل حجم آب 
ذخيره شــده در پشت اين سدها 1486 ميليون متر مكعب می 

باشد كه در مجموع 53 درصد آب در پشت سدهای اين استان 
داريم و اين رقم در مدت مشــابه سال گذشــته 69 درصد بود. 
مهندس آريانژاد ادامه داد: امسال با توجه به همه گيری بيماری 
كرونا و افزايش دما، ميزان مصرف آب در بخشــهای بهداشت و 
كشاورزی به شــدت افزايش يافته است. بنابراين نيازمند توجه 
جدی همگان به مديريت مصرف آب خصوصا در حوزه كشاورزی 
هستيم.عناوين هفته صرفه جويی در مصرف آب و برق )مديريت 

مصرف(
1-7 تير ماه 1400

سه شنبه 1 تيرماه: مديريت مصرف آب، برق و خانواده
چهارشنبه 2 تيرماه: مديريت مصرف آب و برق، افكار عمومی و 

رسانه
پنجشنبه 3 تير ماه: مديريت مصرف آب و برق، صنعت سازمانهای 

عمومی و موسسات خصوصی
جمعه 4 تير ماه: مديريت مصرف آب و برق و آموزه های دينی

شــنبه 5 تير ماه: مديريت مصرف آب و برق، خدمات شهری  و 
روســتايی و جلب 
مشــاركت هــای 

مردمی و خيرين
تيرماه:  يكشنبه 6 
مديريــت مصرف 
آب و بــرق غــذا، 
طبيعــی  منابــع 
محيط  حفــظ  و 

زيست
تيرماه:  دوشنبه 7 
مديريــت مصرف 
آب و برق، اقتصاد 
و حقوق شهروندی

اول تا هفتم تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق؛ 
عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق اعالم شد


