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آگهی مفقودی
مدارک ماشــین )برگ ســبز- بیمه نامه- کارت ماشــین( خودرو برلیانس h220 به 
شماره پالک ۸۶ص۳۵۹ایران ۱۸ متعلق به مالک زینت حسنی کد ملی ۶۴۷۰۰۵۰۳۴۴ 

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

برگ ســبز پژو 2۰۶ هاج بک مدل ۱۳۸۴ شــماره موتور 10FSS15058119 شماره 
شاسی ۱۹۸2۶۴۴۶ شــماره پالک ایران۸2-2۶۸د۴۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ سبز کامیون کشنده ولوو اف اچ ۱2 مدل ۱۳۸۳ رنگ سفید روغنی ظرفیت ۴۰ 
تن ، ســیلندر ۶ به شــماره انتظامی ایران۳۳-۳۸۷ع۱۳ شماره موتور ۴۴۱۵۵۸ شماره 

شاسی 74T849208 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

کلیــه مــدارک وانت پیــکان 1600i رنگ ســفید روغنی مدل ۱۳۸۴ شــماره موتور 
۱۱2۸۴۰۴۶۵۷۷ شــماره شاسی ۱2۱2۰۸۹۸ شماره پالک ایران۷2-۸2۴و۳۴ به نام 

لیال نیک زاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

اینجانــب عبداله رئــوف علیزاده اهری مالــک خودرو پژو 2۰۶ آریــان مدل ۱۳۸۷ 
شــماره موتــور ۱۳۳۸۷۰۰2۴۶۷ شــماره شاســی NAAP41FD39J252586 به علت 
فقدان اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده 
ام چنانچــه هرکس ادعایی درمــورد خودروی مذکور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر۱۴ جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان شهر 
ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
**************************************************************

ســند کمپانــی و کارت ماشــین ســواری پــژو هــاج بــک 2۰۶ مدل ۱۳۹۶ شــماره 
شاســی  شــماره   174B0025643 موتــور  شــماره  ایــران۶2-۹۹2ص2۷  پــالک 

NAAP13FE6HJ138270 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

کلیه مدارک ســواری نیســان پاترول دو درب رنگ مشکی مدل ۱۳۷۶ شماره پالک 
 PNK15Z618673 شــماره شاســی Z24045192Z ایران۹2-۹۹2د22 شــماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.   ساری
**************************************************************

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب امید ســجودی مقدم فرزند محمدعلی به شــماره 
شناسنامه ۷۷ صادره از آمل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسالمی واحد نور به شماره ۰۶/2۹۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور به 

نشانی شهرستان نور ارسال نماید. نوبت اول ساری
**************************************************************

ســند مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سیســتم پراید تیپ جی.تی.ایکس. ای 
مــدل ۱۳۸۴ رنــگ نقره ای - متالیک به شــماره موتور ۰۱2۶۶۷۶۷ و شــماره شاســی 
S1412284647284 بــه شــماره پالک ایران ۶۹-۷2۵ ن ۵۷ متعلق به ســکینه حدادی 
نام پدر غالمرضا به شــماره ملی ۴۸۶۹۱22۷۸2 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط 

می باشد. گنبد
**************************************************************

– 550CVT     بدینوســیله  اعالم میدارد  ســند کمپانی  ســواری ام .وی .ام   تیپ
رنگ ســفید روغنی –مدل ۱۳۹۵  بشماره موتور MVM484FCBDG005497  وشماره 
شاســی NATGCASL2G1005506 پالک انتظامی  ۹۶ ۱۵۷ ص ۷۱ متعلق به اینجانب 
عبداهلل باشــتنی بشــماره ملی  ۰۷۸۰۴۵۰۴۱۸  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط 

میباشد . شاهرود
**************************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم فائزه صالحی نژاد به اســتناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضا شهود و به 
گواهی دفترخانه شماره یک گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ 
پــالک ۱۱۷/۱2  واقــع در بخش گرمســار مورد ثبت ___ جلــد ۱۶۹ صفحه ۱۱۳  بعلت 
جابجایی مفقود و مالک درخواســت صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب 
به اســتناد ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود اســناد مالکیت مذکور نزد خود میباشــد .از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت بین 
اداره تســلیم و رســید دریافت نماید تا مورد رســیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای 
مدت مذکور و نرســیدن واخواهی   و در صورت اعتراض اصل ســند اســناد ارائه نشود 
نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شــد. ""شماره چاپی 

سند۴۹۵۴۱۵
حسین چلوئی-  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهی  ) اخطار اداری (  
 احترامــاً بدیــن وســیله به مالکیــن پــالک هــای۱/۱۷۸و۱/۱۷۸/۱۷۷۶۹  اصلی 
بخش 2 شــاهرود باغزندان اعالم و اخطار می گردد ، نظر به اینکه به موجب رای شــماره 
۱۴۰۰۱۸۷2۹۱2۸۰۰۰22۱ -۱۴۰۰/۱2/۱۵هیئــت نظــارت اداره کل ثبــت اســناد 
و امالک اســتان ســمنان پــالک های۱/۱۷۸و۱/۱۷۸/۱۷۷۶۹اصلی بخش 2 شــاهرود 
بــا پــالک۱/2۰۰ اصلــی بخش2 شــاهرود معارض تشــخیص داده شــده اســت و پالک 
های۱/۱۷۸و۱/۱۷۸/۱۷۷۶۹اصلی بخش 2 شــاهرود ملکی ســید جــواد میررضائی و 
غیره موخر الصدور  می باشد بنابر این ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت 
احقــاق حق به دادگاه صالــح مراجعه نمائید و گواهی طرح دعــوی از دادگاه اخذ و به این 
اداره ارائه در غیر این صورت این اداره بعد از منقضی شــدن مدت مذکور راسا نسبت 
بــه ابطال ســند مالکیت پالک هــای۱/۱۷۸و۱/۱۷۸/۱۷۷۶۹  اصلی بخش 2 شــاهرود 

ملکی سید جواد میررضائی و غیره اقدام خواهد نمود 
 حمیدرضا حسین پور سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی ابالغ صورتجلسه تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم افراز 
احترامــا نظر بــه اینکه آقای غالمرضا حاجــی آقایی به وارده به شــماره ۸۶۸۹ 
مورخ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ تقاضای افراز ســهمی مشایی خود از پالک ثبتی۳۶۷/۱ فرعی 
از سنگ ۹2 اصلی واقع در جابان را نموده است که گزارش ماده 2 آیین نامه افراز 
به شــماره وارده ۱۱۸۴۴ مورخ۱۳۹۶/۰۹/2۷ توسط نماینده ثبت تنظیم و مراتب 
بازدیــد از محل طي اخطار اداری به مالکین مشــایی ابــالغ گردیده که به موجب نامه 
شماره ۹۶/22۰/۷/۷/۹۸۰۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ از جهاد کشاورزی دماوند با 
عنایت به ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شــدن اراضی کشاورزی وماده ۴ آیین نامه 
اجرایــی آن با توجه به حــد نصابهای مقرر در تصویب نامــه ۱۵۹۴۶۷/ت ۵2۱۶۶ 
مورخ۱۳۹۵/۰2/۱۵هیات محترم وزیران در خصوص درخواســت نامبرده مبنی بر 
افراز میســور نمیباشــد و غیر قابل افراز تشخیص داده می شــود و بر این اساس 
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم احراز قابلیت افراز ملک به شــماره وارده ۱22۵۴ 
مــورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶تهیه گردیده اســت و برابر درخواســت وارده ۱۹2۶ مورخ 
۱۴۰۱/۰2/۱۵ متقاضي افراز مبنی بر عدم دسترسی به 2نفر از مالکین مشایی به 
نامهای صغری نایبی که ایشان فوت نموده و وراث وی عبارتند از ۱- نبی اله 2. امیر 
۳- علیرضــا۴- معصومه۵- اکرم ۶- عزیزاله ۷-فریبرز ۸- حمیرا شــهرت همگی 
شــاه محمدی واســماعیل قدومی ومعلوم نبودن اقامتگاه اشــخاص مذکور و مجهول 
المــکان بودن تقاضای نشــر آگهی نموده لــذا مراتب طبق ماده ۶ آییــن نامه قانون 
افراز و فروش امالک مشــاع و ماده 2 افراز و فروش امالک مشاع و ماده ۱۸/ آیین 
نامه اسنادرســمی الزم االجرا قانون ثبت آگهی میگردد تا چنانچه اعتراض نسبت به 
تسلیم واحد ثبتی دارید از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به 
دادگاه شهرســتان دماوند محل وقوع ملک تسلیم و گواهی الزم اخذ و به این واحد 

ثبتی ارائه نمایید.۷۳۷۵
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک دماوند

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانب علیرضا عبداله بیگی مالک قسمتی از پالک ثبتی ۱۳۱۹ 
فرعی از 2 اصلی واقع در دماوند به نشــانی دماوند ورودی ولیران نرســیده به حسینیه 
متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/ مســیل/ نهر در داخل و مجاورت پالک 
ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات 
جــاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی بــه امور آب و تکمیل 
پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک 
مالکیــت خــود ظرف مــدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار آگهی به امور آب دماوند به نشــانی 
گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی است 
عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای 
تهــران )امور آب( نبوده و بســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشــاعی الزم الرعایه 

می باشد. ۷۳۷۶ 
اداره امور آب دماوند

ابالغ اخطاریه
به موجب دادنامــه شــماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۵۶۶۱۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/2۷ و 
شــماره پرونده  کالسه ۱۴۰۰۹۱۹2۰۰۰2۴۴۹2۹ شــعبه 2۷۴ دادگاه خانواده مجتمع 
قضایــی خانــواده 2 تهران بین اقای جــالل امینی و خانم لیال محمدنیــا حکم طالق صادر و 
برحسب پاسخ نامه شماره ۱۴۰۱۶۸۹۹۰۰۰۵۰۵۹۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰۷ قطعیت 
یافتــه با توجه به مجهول المکان بودن زوجه مســتندات به تبصــره ذیل ماده ۳۵ قانون 
حمایــت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱2/۰۱ مجلس شــورای اســالمی به خانــم لیال محمدنیا 
فرزنــد حســن اعالم و دعوت مــی گردد ظرف مدت یــک هفته از تاریخ نشــر آگهی جهت 
اجــرای طالق به این دفترخانه به نشــانی رودهن بلوار امــام خمینی جنب مهدیه رودهن 
کوچــه عرفــان پالک ۱ حضوربهم رســانند. در صورت عدم حضور طبــق قانون و مقررات 

مربوط به طالق اقدام خواهد شد.۷۳۷۷
سردفتر ازدواج و طالق شعبه ۱۸ رودهن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 ) نوبت اول( 

 هیات مدیره شرکت تعاونی نانوایان گنبدکاووس 

گنبدکاووس  نانوایان  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
شنبه  پنج  روز  صبح   9 درساعت   14000153136 ملی  شناسه  و   1678 ثبت  شماره  به 
شهر  گنبدکاووس-  آدرس:  به  تعاونی  این  اجتماعات  سالن  درمحل   1401/03/26 تاریخ 
گنبدکاووس- محله: وحدت معبر ما قبل آخر، کوچه 20 معبر آخر: خیابان وحدت پالک 
کلیه  از  گردد.  می  تشکیل   4971718687 پستی:  کد  دوم  طبقه  تعاونی  ساختمان   307
اعضاء محترم تعاونی دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 

دراین جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسین شرکت 
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1400-1399-1398-1397

3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401
4- تصمیم گیری درخصوص خرید 4 دستگاه کامیون براساس نیاز تعاونی

5- انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل
6- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی برای سال 1401

میان  )از  االختیار  تام  نماینده  توانند  می  تعاونی  اعضای  که؛  است  آوری  یاد  به  *الزم 
اعضای تعاونی یا خارج از آنان( را با تایید هیات مدیره برای حضور در مجمع و اعمال رای 
تعیین نمایند. تعداد آرای وکالتی هرعضو سه رای و هرشخص غیرعضو تنها رای خواهد 
بود و حضور توام عضو و نماینده تام االختیار وی درمجمع عمومی ممنوع است. عضو و 
نماینده وی می بایست درتاریخ 1401/03/25 لغایت همان روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 
ظهرتواما« به آدرس فوق محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تایید نمایندگی 
خود و اخذ برگه حضوردر مجمع عادی با در دست داشتن مدارک معتبر، کارت عضویت یا 

برگه سهام حضور به هم رسانند.
* افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت هیات مدیره و بازرسی می باشند مدارک زیر را 
از تاریخ 1401/02/18 لغایت 1401/02/24 به دفتر شرکت واقع درشهرگنبدکاووس- محله: 
وحدت معبرما قبل آخر: خیابان وحدت پالک 305 ساختمان تعاونی طبقه اول کد پستی 
4971718687 مراجعه و تحویل نمایند.) مدارک الزم: کپی سناسنامه-کپی کارت ملی-

کپی پایان خدمت-گواهی عدم سوء پیشینه- فرم درخواست سمت کاندیداتوری- کپی 
گواهی تحصیلی-گواهی عدم چک برگشتی-گواهی عضویت درتعاونی(.

* به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و نمایندگان 
آنان جهت حضور در محل الزامی است. 

* این جلسه با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعضا و نمایندگی های آنان رسمیت خواهد 
یافت.

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی )فراخوان عمومی دوم (
شماره ۴/ ۱۴۰۰/ ۴۳

اداره کل راه آهن اصفهان

ت اول
نوب

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 
بنشانی  ستاد(  دولت)  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  به  دعوت  جهت  صالحیت  دارای  و  شرایط  واجد 
) http://setadiran.ir ( به شرح  زیر اقدام نماید . مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور به دریافت 
گواهی امضا الکترونیکی اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور 

انجام می گیرد.
۱ - شرح مختصر موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل مواد سوختی

۲ -  دو مدت و محل اجرا:  یک سال شمسی در ایستگاه های سیستان و کاشان
۳ - مهلت و نحوه دریافت اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۲۲/ ۲ /۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی  http://setadiran.ir اسناد  ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
۴ - مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده : حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/7 از طریق سامانه فوق

۵ - آگهی مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir اطالع رسانی میگردد.
۶ -  میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۱/7۴۰/۰9۰/۰۰۰ ریال 

7 -  ضمانت نامه شرکت در فرایند اجرای کار می بایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
۸ -  الف ( داشتن پروانه کسب از کامیون داران کمپرسی و بارکش های شهری در رسته شغلی خدمات حمل و نقل فرآورده های نفتی- شیمیایی و 
پتروشیمی یا پروانه فعالیت از وزارت راه و شهرسازی در امر حمل و نقل نفتی یا مجوز حمل مواد سوختی از شرکت پخش فرآورده های نفتی )شرکت 

ملی نفت( 
۸ – ب ( گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه ( با 

موضوع مناقصه فوق جهت شرکت کنندگان الزامی است.
9 -  دریافت اسناد صرفا می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( صورت پذیرد . 

پس از انجام ارزیابی کیفی از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل 
خواهد آمد 

تاریخ چاپ نوبت اول روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸- تاریخ چاپ نوبت دوم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱9
شناسه آگهی ۱۳۱۲۶۸9

وزارت راه و شهرسازی
 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

 اداره کل راه آهن اصفهان
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مســجد ســلیمان - ایســتگاه مخابراتی بیمارستان صنعت 
نفت مسجدســلیمان به همت شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان راه اندازی و افتتاح شد .
بــه گزارش روابط عمومي شــرکت بهره بــرداري نفت و گاز 
مسجدســلیمان ، آیین راه اندازي رسمي و افتتاح این مرکز نوین 
مخابراتي با حضور کارشناسان مدیریت فناوري ارتباطات شرکت 
ملي مناطق نفتخیز جنوب - مدیر فني ، رئیس دفتر مدیرعامل ، 
رئیس فناوري اطالعات و ارتباطات ، رئیس اداره مخابرات شــرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان و همچنین رئیس بهداشت 
و درمان صنعت نفت بیمارستان امام خمیني )ره( نفت برگزار شد .  
در مراسم افتتاح این ایستگاه رئیس فناوري اطالعات و ارتباطات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی اظهار 
داشــت : با توجه به قدمت باالي مرکز تلفن پیشــین که در زمره 
قدیمي ترین مراکز مخابرات صنعت نفت محســوب مي شد و با 
عنایت به فرسودگي شبكه کابل داخلي بیمارستان نفت، ارتباطات 
تلفني فاقد پایداري و امنیت الزم بوده و به دلیل نبود قطعات یدکي 

و پشتیباني فني هر لحظه بیم از کار افتادن مرکز تلفن بیمارستان 
وجود داشت .

 مهندس رضا فتحي افزود : بنابراین مي بایست نسبت به خرید 
مرکز تلفن و اصالح شبكه کابل داخلي بیمارستان اقدام میگردید 
که به علت تحریم ها و هزینه باالي خرید یك مرکز تلفن کارآمد و 
مناسب و محدودیت منابع مالي شرکت ، عمالً خرید چنین مرکزي 

میسر نبود .
وی ادامه داد : طي جلسات متعدد که با آقاي هیهاوند مدیرعامل 
محترم و مدیریت محترم مالي برگزار گردید و با مساعدت مخابرات 
ستاد مناطق نفتخیز مقرر شد یك دستگاه مرکز تلفن از امكانات 

موجود در مخابرات ستاد بازسازي گردد .
وی خاطر نشــان کرد :  براي ایــن منظور بعضي از قطعات و 
تجهیــزات مورد نیاز براي این شــرکت خریداري شــده و مابقي 
تجهیزات و کمبودها از طریق مخابرات مناطق نفتخیز جنوب تأمین 
گردید و نتیجه این همكاري امروز به بار نشســت . ایشان در پایان 
ضمن قدردانی از مساعدت ها و عواملی که باعث شدند این پروژه 

به بار بنشیند اظهار داشــت: جا دارد که از تالش و پیگیري هاي 
مستمر آقاي رضائي سرپرست محترم مدیریت فناوري اطالعات و 
ارتباطات مناطق نفتخیز جنوب و کارشناسان محترم اداره مخابرات 
ستاد قدرداني نموده و ان شاءاهلل که بتوانیم در آینده با همكاري و 
همدلي بیشتر دستاوردهاي بزرگتر و ارزشمندتري براي این شرکت 
و در کل صنعت عظیم نفت کشورمان به ارمغان آورده و تهدیدها را 

به فرصت مبدل سازیم .
رئیس مخابرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
نیز طي سخناني اظهار داشت : این ایستگاه مخابراتي شامل مرکز 
تلفن دیجیتال 576 شــماره ای و 16 خط دیجیتال و یك ترانك 

دیجیتال PRI مي باشد.
مهندس ایرج باقري افزود : مرکز تلفن پیشین که در زمره مراکز 
قدیمي مخابرات صنعت نفت کشــور محسوب مي شد تنها 200 
شــماره ظرفیت داشت که به دلیل منسوخ بودن تكنولوژي و نبود 
قطعات یدکي مناسب عمالً امكان تعمیر و بروز رساني آن فراهم نبود  
از این رو عالوه بر طراحي، ساخت و راه اندازي مرکز تلفن جدید اقدام 

به وایرینگ داخلي کلیه ساختمان هاي اداري و بخش هاي پزشكي ، 
شبكه کابل زمیني جدید و لینك ارتباطي جدید نمودیم .

وی افزود : ساختمان و دکل نصب شده سالها در همین مكان 
احداث شــده بود اما به دالیل عنوان شده امكان بهره برداري آنها 
میسر نشد که با حمایت هاي مدیرعامل محترم شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسلیمان و رئیس محترم فاوا و همچنین حمایت 
هاي مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات مناطق نفتخیز جنوب این 
ایستگاه مخابراتي با کمترین بار مالي و با تالش همه جانبه همكاران 

متخصص مخابرات راه اندازي گردید .
مهندس باقري ادامه داد : اگر همت و تالش جهادگرانه همكاران 
جوان ، متخصص و با انگیزه مخابرات نبود با وجود هزینه هاي بسیار 
باالي تجهیزات مخابراتي ، تحریم و کمبود منابع مالي چنین کاري 
با این هزینه کم مقدور نمي شد لذا جا دارد از همكاران محترم اداره 
مخابــرات که با انگیزه و انرژي زیاد و همچنین مدیریت عملیات و 
مدیریت خدمات جهت همكاری شایسته که منتهی به راه اندازی 

این ایستگاه شد تقدیر و تشكر مي نمایم.

ــرايستگاه مخابراتي بيمارستان صنعت نفت مسجدسليمان راه اندازي و افتتاح شد ــ ــب ــ خ

با  برق  صنعت  روز  بزرگداشت  همایش 
موضوع بررسی چالش های مهندسی برق 

در صنعت ساختمان برگزار شد  
مشهد- رضا جانگداز، به مناسبت بزرگداشت روز صنعت 
برق و در راستای بررسی مشکالت و هم افزایی و همکاری جهت 
پیگیری مطالبات جامعه مهندســان برق همایش یک روزه با 
موضوع بررسی چالش های مهندسی برق در صنعت ساختمان 
با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره ســازمان، مدیرعامل و 
مسئوالن شــرکت توزیع نیروی برق مشهد و نمایندگان برق 
هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور در شهر 
مقدس مشهد برگزار شد.این مراسم با سخنرانی مهندس بشیر 
رئیس ســازمان و مهندس رمضانی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد آغاز شد و با ارائه تخصصی مهندس هادی 
مدقق با موضوع بررسی بهینه سازی مصرف و کنترل خاموشی ها 
در صنعت برق، مهندس ایمان ســریری با موضوع مراقبت و 
نگهداری از ســاختمان ها مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان 
ادامه یافت. در قسمت انتهایی برنامه نیز پنل تخصصی بررسی 
چالش های حق الزحمه مهندسان برق با حضور دکتر مهران 
قاســم پور، دکتر سینا صبری و مهندس زهید زارعی اعضای 
هیأت مدیره ســازمان برگزار گردید. حاضرین در این نشست 
نیز به بیــان دیدگاه ها و ارائه راهکارهــای خود در جهت رفع 
معضالت مهندسی برق در کشور پرداخته و به بیان تجربیات 
سازمان های نظام مهندسی هر استان پرداختند. شایان ذکر است 
این همایش با صدور بیانیه به کار خود پایان داد. در بخشی از 
این بیانیه "آگاهی وزیر و مدیران محترم وزارت راه و شهرسازی 
و به خصوص معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه و شورای 
محترم مرکزی نظام مهندسی نسبت به شرایط نامناسب فعلی با 
عنایت به شرح خدمات مطرح شده در پیوست بیانیه و تالش در 
راستای فراهم نمودن زمینه های الزم برای اعمال "اصالح مبانی 
قیمت گذاری براساس افزایش شرح خدمات، پیچیدگی های 
محاسبات و مسئولیت های جدید" صاحبان حرفه ی مهندسی 
برق به فال نیک گرفته شــده" و ضمن اعالم آمادگی جامعه 
مهندسان برق کشــور جهت همکاری از مجموعه مسئولین 
خواسته شده تا به مطالبات مهندسان برق توجه ویژه داشته و 

جهت رفع آنها اقدام نمایند.

سد  از  گیالن  ای  منطقه  آب  مدیرعامل  بازدید 
الستیکی خانه های آسیاب آستارا  

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گیالن در بازدید از سد 
الستیکی آستارا از پیشرفت فیزیکی ۶۳ درصدی این سد خبر 
دادبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیالن؛ وحید 
خّرمی در حاشیه بازدید از سد الستیکی خانه های آسیاب آستارا 
گفت : تأمین آب روستا های محدوده سد، توسعه و بهبود آبیاری 
اراضی شالیزاری منطقه از اهداف احداث این سد است. وی افزود: 
سد الستیکی خانه های آسیاب آستارا بر روی رودخانه مال هادی 
در روستای خانه های آسیاب به فاصله ۸ کیلومتری شهرستان 
آستارا واقع شده و حجم مخزن این سد ۷۲۰ هزار متر مکعب و 
حجم تنظیم سالیانه آن نیز ۷.۱ میلیون متر مکعب است. خّرمی 
اظهار داشت :سدهای الستیکی در بستر رودخانه ها ساخته می 
شوند و هیچگونه عوارض زیست محیطی ندارند و کامال با اقلیم 

استان گیالن سازگار هستند 

رشت - به گزارش روابط عمومی مهندس علی دقیق 
مدیرکل نوسازی توســعه و تجهیز مدارس استان گیالن 
در گفتگو با روابط عمومی با اعالم این خبر افزود: امروزه با 
رشــد تكنولوژی مدارس مفهوم سنتی و امروزی خود را از 
دست خواهد داد و مدارس تبدیل به میدان وسیعی خارج 
از دیوارهای مدرسه خواهد بود.وی با اشاره به نقش فناوری 
های روز در فضاهای اموزشی اذعان داشت: سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور با مشارکت بنیاد محترم برکت 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در راســتای اجرایی 
نمودن شعار سال1۴01)تولید؛ دانش بنیان، اشتغال افرین( 
اولین رویداد ملی مدارس اینده با محوریت نقش فناوری های 
نو در فضاهای اموزشی، تربیتی و ورزشی برگزار می نمایند.
مدیرکل نوسازی مدارس در ادامه با پرداختن به اینكه امروزه 
نیازها و انتظارات از مدارس تغییر کرده اســت، ابراز داشت: 
این رویدار با ارزش ملی بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین 
اموزش و پرورش و برنامه زیر نظام تامین  فضا، تجهیزات و 
فناوری در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.وی با اشاره 
به برگزاری این رویدار ملی، از تمامی اندیشمندان، صاحب 
نظران، شرکت ها و موسسات دانش بنیان، جوانان و محققان 
صاحب ایده دعوت بعمل اورد تا ایده ها و دستاوردهای خود 
را در خصوص کاربرد فناوری روز در کیفیت فضاهای اموزشی 
به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.مهندس دقیق با یاداوری 
اینكه اســتان گیالن همیشه در خصوص مسایل علمی و 
پژوهشی پیشتاز اســت، تصریح نمود: اطالعات تكمیلی 
این همایش در ســایت اداره کل نوسازی مدارس به ادرس 
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رسانی عموم بارگذاری شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از برگزاری 
همایش اولین رویداد ملی مدارس اینده در 

تیرماه سال جاری خبر داد.
گلســتان - مدیر مخابرات منطقه گلستان در 
جلســه ای با روســای ادارات مخابرات شهرستان 
از فیبر رســانی به ۴5 ســایت همراه اول تا پایان 

خرداد خبر داد
غالمعلی شــهمرادی گفــت : در ادامه اجرای 
پروژه فیبر رســانی به سایت های همراه اول ، ۴5 
سایت می بایست تا پایان خرداد فیبر رسانی شود
وی پروژه فیبر رســانی به ســایت های همراه 
اول را از مهم ترین پروژه ها دانســت وضمن اشاره 
به  بســیار زیاد آن  بــر کیفیت ارتباطات ســیار 
افزود : رضایت مندی مشتریان از تامین ارتباطات 
پایدار و با کیفیت کســب می شــود و این موضوع 

باشد می  اهمیت  حائز  بسیار 
از خدمت  مدیــر مخابرات منطقــه گلســتان 
رســانی شــبانه روزی مخابرات به مــردم گفت و 
ادامــه داد : تالش ها در جهــت رفع خرابی ها در 
کوتاهتریــن زمان ادامه داد و بــه منظور برقراری 
مجدد ارتباطات مخابراتــی هنگام خرابی حتی در 
ایام تعطیل نیز کارشناسان مخابرات آماده خدمت 

هستند  رسانی 
دکتــر غالمعلی شــهمرادی در ادامه جلســه 
به بررســی وضعیت دایــرای adsl   تلفن ثابت و 
میزان کاهش الوصولی در شهرســتان ها پرداخت 
و با ارائه آمار عملكرد از ادارات مخابرات خواســت 
نقــاط ضعف را شناســایی و نســبت بــه  تقویت 

نمایند. اقدام  ها  شاخص 

فیبر رسانی به 45 سایت همراه اول  تا پایان 
خرداد درگلستان 

رشــت - مدیرعامــل آبفای گیــالن به منظور 
بررســی پیشــرفت پــروژه های در حــال اجرای 
این  آبرســانی  تأسیســات  از  شهرســتان خمــام 
شهرســتان بازدیــد کردبــه گزارش دفتــر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان گیالن، مدیر امور آبفای خمام با اشاره به 
بازدیــد مدیرعامل آبفای گیالن از این شهرســتان 
اظهــار داشــت: در بازدیــد مهندس علــی پوراز 
تأسیســات آبرســانی خمام شــامل مخزن زمینی 
2000 مترمكعبــی کــه تأمین کننده آب شــرب 
مناطق شهری خمام می باشــد و همچنین مخزن 
هوایــی 1500 مترمكعبی و خــط انتقال در حال 
اجرای خمام به خشــكبیجار، چالش ها و مشكالت 
حــوزه آب و فاضالب این شهرســتان مورد بحث 
و بررســی قــرار گرفت.ماریا نیــك کار مدیر امور 
آبفــای خمــام در ادامه گفت: پروژه خــط انتقال 
آب شــرب خمام_خشكبیجارشــامل 1۴ کیلومتر 
خــط انتقال می باشــد که تا کنــون بیش از 10 
کیلومتر اجرا شــده اســت و برای اخذ مجوزهای 
حفاری جهت اجــرای 2.5 کیلومتــر لوله گذاری 
بخش شــهری خمــام با توجه به تراکــم جمعیتی 
باال در این منطقه و ســختی اجرا به سبب موقعیت 
مكانی پروژه، پیگیری های الزم از دســتگاه های 
ذیربــط شهرســتان انجام تا راه کارهــای اجرایی 
بــرای تكمیل و تســریع در روند پیشــرفت پروژه 

پذیرد صورت 

بازدید مدیرعامل آبفای گیالن از تأسیسات 
آبرسانی خمام

مرکزی - مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
مرکزي با حضور در ســامانه ارتباط مردم و دولت)سامد( 
از طریق ارتباط تلفني با شــماره 111 به صورت مستقیم 
پاسخگوي سواالت شهروندان در موضوعات مرتبط با حوزه 
آب و فاضالب شد.  مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي صبح روز سه شنبه 
6 اردیبهشت ماه با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت 
)سامد( واقع در استانداري مرکزي، به درخواستها و مشكالت 
مطرح شده توسط مشترکین از جمله اجراي پروژه هاي آب 
رساني در راستاي تامین و توزیع آب در مناطق کم فشار، 
مدیریــت مصرف و اعمال تعرفه هاي آب بها در اقامت گاه 
هاي غیر دائم و ... رســیدگي نمود. آزاده کرمي مدیر دفتر 
روابط عمومي و آموزش همگاني شــرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي در این رابطه اظهار داشت : به منظور پیگیري 
مشكالت و درخواستهاي مطرح شده ، از تمامي افراد تماس 
گیرنده مشــخصات الزم از جمله کد ملي و شماره تماس 
دریافت مي شود و پس از رسیدگي هاي الزم در اسرع وقت 
نتیجه پیگیري به آنها اطالع رساني مي گردد. وي با بیان 
اینكه ســامانه الكترونیكي مردم و دولت سیستم ارتباطي 
موثري میان مردم و مســئوالن  است گفت: از طریق این 
سامانه شهروندان مي توانند براحتي و بدون مراجعه حضوري 
درخواست ها و مشكالت خود را با مسئوالن استان مطرح 
و پیگیري نمایند. مدیر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي همچنین از اطالع رساني گسترده از طریق 
رسانه ها و فضاي مجازي در خصوص زمان و نحوه تماس 
مردم با مدیرعامل شرکت در سامانه ارتباط مردم و دولت 

)سامد( ، در روز هاي گذشته خبر داد.

گفتگوي تلفني مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي و پاسخگویي به 

سواالت شهروندان


