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آگهی مفقودی 
سند کمپانی و ســند مالکیت )برگ سبز( وسیله نقلیه موتورسیکلت سیستم ناتالی 
تیپ CC 125  به رنگ مشکی مدل 1391 به شماره موتور 156FMI0248349 و شماره 
بدنه   N3S *** 125D9111691 به شــماره پالک ایران 595-63721 متعلق به هادی 
ایوبی نام پدر حســین به شــماره ملی 0941254852 مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار 

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

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( وسیله نقلیه موتورسیکلت سیستم  احسان 
تیپ EH150    به رنگ قرمز مدل 1395 به شــماره موتور 0150N2N446559 و شماره 
بدنه   N2N ** 150Z9517440 به شماره پالک ایران 597-17732 متعلق به ادریس 
هوه جی به شماره ملی 2032112426 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

گنبد
****************************************************

پروانه تردد یک دســتگاه خودروی ســواری هیوندای ســنتینیال به شــماره شاسی 
: kmhgh41h8fu096878 و شــماره پــالک 33- 73149 به نام مهدی شــیرویه خوزانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. آبادان 
****************************************************

پروانــه تردد و ســند یک دســتگاه خــودروی فورد به رنگ قرمز و شــماره شاســی 
fahp2j84fg166090 1 به شــماره پالک 33- 42495  به نام غالمرضا نجفی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. آبادان 
****************************************************

برگ سبز)شناسنامه (سند کمپانی)کارخانه(وکارت خودرو وانت سیستم پیکان تیپ 
1600i مدل1390  برنگ سفید-شیری-روغنی بشماره موتور 11490066389شماره 
شاســی   NAAA36AA7CG260850 و شــماره پــالک ایــران 94-  318د 29 بــه نام 

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

برگ سبز)شناسنامه (سند کمپانی)کارخانه(وکارت خودرو وانت سیستم تویوتا تیپ 
هایلوکــس مــدل1993  برنگ نوک مدادی معمولی  بشــماره موتور 0995186 شــماره 
شاســی  0023880 و شــماره پالک ایران 94-    669   د 14 به نام جواد باقری دهبارز 

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

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب فرامرز کنــاری زاده فرزند عیســی به شــماره 
شناســنامه 3380630081صادره از بندر عباس در مقطع کارشناســی رشته مهندسی 
مکانیک خودرو صادره از واحد دانشــگاهی رودان با شــماره  149634300174 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســالمی  شهرســتان رودان به نشانی رودان بلوار شــهید چمران-پشته معز آباد-

جنب دبستان شهید آخوندی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودان ارسال نماید. تاریخ چاپ 
نوبــت اول 1400/02/25 - تاریخ چاپ نوبــت دوم 1401/03/09- تاریخ چاپ نوبت 

سوم 1401/03/24 - بندرعباس
****************************************************

برگ کمپانی و برگ ســبز خودروی تندر90 تیپ A مدل 1395 سفیدشیری روغنی 
به شماره انتظامی 216 م 32 ایران 99 شماره موتور 100016216RR015301 به شماره 
شاســی NAALSR13YWGA517997 بــه نام زهرا رحمانی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد )دماوند( 7380
****************************************************

کلیــه مــدارک خودرو ســواری پــژو 207 دنده ای به رنگ ســفید مــدل 1396 به 
شــماره موتور 179B0009937   وشــماره شاســی NAAR03FE4HJ163342  و شماره 

پالک62_119ب91 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ساری
****************************************************

پالکت مشخصات سواری سیتروئن زانتیا SX مدل 1385 رنگ سفید شیری روغنی 
شــماره موتور 525885 شــماره شاســی S1512285138865 شــماره پالک ایران72-

627د85 به نام مهران نجم آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************

 GRAND اتوماتیــک  ســوزوکی  کار  ســواری  ماشــین  کارت  و  ســبز  بــرگ 
VITARA مــدل 1396 رنــگ ســفید شــماره موتــور J24B1327656 شــماره شاســی 
NAAS39S32HK924799 شــماره پالک ایران82-891ق88 به نام علیمراد هاشم نیا 

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

کارت موتور و برگ ســبز موتور سیکلت 125cc رنگ آبی مدل 1393 شماره شاسی 
انتظامــی  STATE125N3C10E08508 شــماره  N3C125E9300955 شــماره موتــور 

41613 ایران588 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************

بــرگ ســبز رنگ آبــی نفتی متالیــک مدل 1388 سیســتم بــی 2000 ای شــماره 
پالک ایران82-317ل17  شــماره شاســی NAGBPX2PC18D13440 شــماره موتور 
FE533208 بــه نــام روح الــه جهانیان بهنمیری مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ ســبز خودرو به شــماره موتور 12484248519 شماره شاسی 14288325 
مــدل 1385 رنگ نقره ای متالیک به نام عباســعلی جهانیان بهنمیری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************

ســند مالکیت ســواری پژو 206 مدل 1396 شــماره پالک ایــران62-859س93 
شــماره موتور 165A0077771 شماره شاسی NAAP03EE0HJ051193 مفقود گردیده 

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

ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری هیوندای مدل 2008 شماره پالک ایران82-
 KMHSH81DP8U301022 شماره شاسی G6EA7A020692 923ق45 شماره موتور

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

برگ ســبز سواری پژو پارس XU7 مدل 1399 شــماره پالک ایران62-853ط27 
شماره موتور 124K1498068 شماره شاسی NAAN01CE0LK049395 مفقود گردیده 

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

برگ ســبز خودرو ســواری ســایپا شــاهین مدل 1400 رنگ ســفید شــماره موتور 
M15TC /2019989 شــماره شاســی NAS111100M1020123 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************

ســند و برگ سبز ســواری چری 5T-AT ARRIZO مدل 1398 رنگ سفید روغنی 
 NATFCANH9K1016904 شماره شاسی MVME4T15BARK007760 شماره موتور
شــماره پالک ایران92-861ب26 به نام حســین درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

 0198NBF510044 شــماره موتــور DT200 برگ ســبز موتور ســیکلت فالت تیپ
شــماره شاســی NBF *** 200L9506602 رنگ مشکی مدل 1395 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************

گواهــی موقــت پایــان تحصیالت کارشناســی پرســتاری لیال قاســمخانی به شــماره 
159002471 رشــته پرستاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول 

ساری
****************************************************

مدرک موقت کارشناســی حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر اینجانب سید ونداد خاتمی 
مقدم به شــماره ملی 2130454909 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ 

نوبت دوم ساری
****************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم خدیجه میثاقی با ارائه استشــهادیه شــماره 425230 تنظیمی دفترخانه 86 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/6827 مــورخ 1401/2/21 تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی 840309 شــش دانگ که کل عرصه موقوفه اســت پالک شــماره 1407 
فرعــی از 1590 اصلــی واقع در بخش یک ثبــت آمل ثبت گردیــده و در اثر جابه جایی 
مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشــر این آگهی در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود 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

دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت آبیاری و کشاورزی بسطام 

بشماره ثبت: 27 )سهامی خاص( شناسه ملی 10480003107
با توجه به حد نصاب نرســیدن نوبت اول   بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت 
آبیاری و کشــاورزی بســطام  )ســهامی خاص(   دعوت میگردد تا در جلســه  مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده  این شــرکت که درســاعت 9:00 صبح   روز شــنبه مورخ 03/07 
/1401 در محــل مرکــز اصلی شــرکت بــه آدرس-شــاهرود-بخش بسطام-دهســتان 
خرقان-روســتا نگارمن-جاده کیلومتر 15 ســه راهی مجن-جاده مقابل کارخانه ســیمان 

شاهرود  - تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه

1-انتخاب مدیران 
2-انتخاب بازرسان 

                           هیئت مدیره شرکت

ابالغ اخطاریه
به موجب دادنامــه شــماره 14006839001566156 مورخه 1400/10/27 و 
شــماره پرونده  کالسه 14009192000244929 شــعبه 274 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایــی خانــواده 2 تهران بین اقای جــالل امینی و خانم لیال محمدنیــا حکم طالق صادر و 
برحسب پاسخ نامه شماره 140168990005059108 مورخ 1401/02/07 قطعیت 
یافتــه با توجه به مجهول المکان بودن زوجه مســتندات به تبصــره ذیل ماده 35 قانون 
حمایــت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شــورای اســالمی به خانــم لیال محمدنیا 
فرزند حســن اعالم و دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر آگهی جهت اجرای 
طــالق به این دفترخانه به نشــانی رودهــن بلوار امام خمینی جنــب مهدیه رودهن کوچه 
عرفان پالک 1 حضوربهم رســانند. در صورت عدم حضور طبق قانون و مقررات مربوط به 

طالق اقدام خواهد شد.7377
سردفتر ازدواج و طالق شعبه 18 رودهن

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت چهار دانگ و بیســت و پنج صدم دانگ مشــاع از شش دانگ یک باب 
حیــاط دارای پــالک ثبتی باقیمانده 477 فرعی از 1-اصلــی واقع در بخش 4 ثبتی میامی 
ذیل ثبت  شــماره 2145 در صفحــه 326 دفترجلد اول متمم به نــام خانم فاطمه زهرا 
اصغری فرزند حسین صادر و تسلیم گردیده است و مالک مذکور برابر دو برگ استشهاد 
ادعا نموده که سند مالکیت به علت سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده اســت ، لذا مراتب برابرتبصره 1  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت یکبار 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا هر کس نســبت به صدور ســند 
مالکیت المثنی اعتراض دارد و یا مدعی انجام معامله با ســند مذکور می باشــد و یا سند 
مالکیت اولیه دردست وی است مراتب را کتبا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی با 
ارائه اصل سند معامله یا سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک میامی اعالم و رسید 
دریافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت قانونی ســند مالکیت المثنی وفق 

مقررات صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 1401/02/25

محمد علی نیک راد- سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان میامی
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آبادان - در جریان نخســتین روز از بیست و ششمین 
نمایشــگاه صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش تهران، 
مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز اروندان بــه همراه دیگر 
مقامــات و مدیران وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران 

از آخرین دســتاوردهای صنعت نفت کشور بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت و گاز اروندان، 
صبح امروز 23 اردیبهشــت 1401، بیســت و ششــمین 
نمایشــگاه بین اللملــی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
تهــران پس از یک ســال وقفه به علــت محدودیت های 
کرونایــی، با شــعار »نفت دانــش بنیان، تولیــد ایرانی، 
صــادرات جهانی«، بــا حضور جواد اوجــی، وزیر محترم 
نفــت، محمدباقر قالیباف، رئیس و جمعــی از نمایندگان 
اسالمی، محسن خجســته مهر، مدیرعامل  مجلس شورای 
شــرکت ملی نفت ایــران، مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
اروندان و دیگر مدیران ارشد صنعت نفت در محل دائمی 

نمایشــگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.
مدیرعامــل شــرکت نفت و گاز ارونــدان و جمعی از 
مدیران ارشــد این شــرکت با حضور در اولین روز از این 
نمایشــگاه از غرفه های شرکت های حاضر بازدید به عمل 
آوردنــد و از نزدیــک در جریان دســتاوردها، تولیدات و 

پروژه  های در حال اجرای این شــرکت ها قرار گرفتند.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان در این بازدید 
بــا تاکید بر موضوع حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
به عنوان یک راهبرد مهم، بیان داشــت: این نمایشــگاه، 
دســتاوردهای بســیار قابل توجهی از تالش های اینگونه 
شــرکت ها و مراکز علمــی را معرض دید قرار خواهد داد 
کــه از این فرصــت و ظرفیت داخلــی در زمینه افزایش 

تولید و حفظ صیانتی مخازن نفتی باید بهره جســت.
عبداهلل عذاری اهوازی تصریح کرد: برابر با فرمایشات 
مقــام معظم رهبری و در مســیر تحقق شــعار امســال، 

صنعت نفت در چارچوب سیاســت های دولت ســیزدهم، 
در تالش برای فن آور شــدن و ایجــاد بهره وری هرچه 

است. تولیدی  فرآیندهای  در  بیشتر 
ایشــان در ادامه با تاکید بر اینکــه تولید دانش بینان 
یک اســتراتژی محوری این شــرکت برای انجام وظایف 
خود اســت گفت: نیــل به اهداف و ماموریــت های نفت 
و گاز اروندان به واســطه همکاری هــای صورت گرفته با 
دانشــگاه ها، مراکز علمی و شــرکت های دانش بنیان از 

بیشــتری نسبت به گذشته برخوردار شده است.
عذاری اهوازی اضافه کرد: اســتفاده حداکثری از این 
ظرفیت های درون زا و توجه به شــرکت های داخلی نیز 
اولویت دیگری برای شــرکت نفت و گاز اروندان وصنعت 
نفت محســوب می شــود که باعث کاهش وابســتگی به 
خارج کشــور و بی تاثیر شدن تحریم های ظالمانه خواهد 

شد.

گفتنی است نمایشگاه امســال با رونق دوباره صنعت 
نفت شــاهد حضور 44 شرکت خارجی از 11 کشور جهان 

است.
بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیمی هر روزه از ســاعت ۹ تا 1۷ دایر 

اســت و 2۶ اردیبهشت ماه به کار خود پایان می دهد.

حضور مدیرعامل شركت نفت و گاز اروندان در افتتاحیه و نخستین روز بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت تهران
ــر ــ ــب ــ خ

معرفی ابعاد علمی و شخصیتی شیخ صدوق در 
حوزه های داخلی و برون مرزی   

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری گفت: در 
طول سال برنامه های متنوعی برای شناساندن ابعاد علمی 
و شــخصیتی شــیخ صدوق در حوزثه های داخلی و برون 
مرزی اجرایی می شــود. به گزارش خبرنگار سیاست روز. 
حجت االسالم سید محمد سیدی در آئین بزرگداشت مقام 
شیخ صدوق )ره(، اظهار کرد: همه ساله در روز بزرگداشت 
شــیخ المحدثین برنامه های با هدف تبیین شخصیت این 
محدث بزرگ برگزار می شود.وی گفت: امسال نیز در جوار 
آرامگاه این فقیه بزرگ گرد هم آمده ایم تا پاس داشــتی از 
شــخصیت علمی، معنوی و اخالقی این عالم بزرگ داشته 
باشــیم.رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان ری 
خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته برای شناساندن این 
عالم وارســته و چهره بزرگوار محدود و منحصر به یک روز 
یا هفته نیســت، بلکه در طول ســال برنامه متنوعی برای 
شناساندن جایگاه شیخ المحدثین در شبکه های تلویزیونی 
و رسانه ای داخلی و برون مرزی اجرا می شود.سیدی افزود: 
همچنین برای معرفی ابعاد شخصیتی، علمی، دینی و آثار 
شیخ صدوق به نسل امروزی، با همکاری آموزش و پرورش 
برنامه هایی برای جامعه دانش آموزی برگزار می شــود.وی 
تاکید کرد: همچنین در روزهای گذشــته میزبان تعدادی 
از علما و دانشجویان خارجی مقیم ایران بوده و برنامه های 
خوبی برای شناساندن چهره شیخ المحدثین به این قشر از 

جامعه جهان اسالم برگزار شد.

از کارمندان نمونه در شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان تجلیل شد

در جلسه عملیات صبح گاهی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان از زحمات و عملکرد دو تن از کارکنان 
نمونه این شــرکت بخاطر عملکرد سال 1399 تجلیل شد 
. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در این جلسه که با حضور مدیران و روسای ستادی تشکیل 
شد طی سخنانی گفت : دســت یابی به تولید تعهد شده 
ثابت میکند که خوشبختانه در میان کارکنان این شرکت 
، نیروی خوب و زحمت کش زیاد اســت و همین موضوع 
، گزینش و انتخاب کارمند نمونه را خیلی سخت و دشوار 
می کند .به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان، مهندس علیرضا هیهاوند افزود : به 
خاطر محدودیت های اعالم نفرات ، سهمیه این شرکت یک 
نفر کارمند رسمی و یک نفر کارمند قراردادی شد که پس 
از تطبیق عملکرد کارکنان با معیارها و شاخص های اعالم 
شــده از مبادی باالدستی مربوطه در یک پروسه ی سخت 
و دشوار ، همکاران مربوطه شناسایی و اعالم گردیدند .وی 
در پایان سخنان خود با قدردانی از زحمات کلیه کارکنان 
این شــرکت با هر نوع رده شغلی و رویه استخدامی گفت : 
از جدیــت و توجه همه همکارانم به انجام وظایف محوله و 
اهتمام آنها به تحقق تولید تکلیفی قدردانی می نمایم . از 
نظر بنده همه کارکنان نمونه و وظیفه شــناس هستند اما 
بدلیل محدودیت در اعالم نفرات فقط قادر به اعالم 2 نفر 

به عنوان کارمند نمونه هستیم .

قزویــن - علــی شــعبانی رییس کل دادگســتری 
قزویــن گفت: اجرای قانون باید مورد توجه همه مدیران و 
شهروندان باشد تا از بروز تخلف در جامعه جلوگیری شود.                                                                                                                                          
علی شعبانی در آیین تکریم و معارفه رییس سازمان قضایی 
و دادستان نظامی استان قزوین افزود: نباید تفسیر شخصی از 
نص قانون صورت گیرد چرا که موجب هرج و مرج در جامعه 
می شود.وی همچنین گفت: نظم جامعه اسالمی از اولویت 
ویژه ای برخوردار است و مقدم بر همه امور می باشد و باید 
مورد توجه قرار گیرد.این مسول قضایی افزود: سازمان قضایی 
نیروهای مسلح و دادگستری از یک خانواده هستند و باید 
با یکدیگر تعامل و هم افزایی داشته باشند تا منشاء خدمات 
بیشتر و بهتر به مردم بوده و برای حل مشکالت استان قدم 
های خوبی برداشته شود.وی گفت: همچنین باید در اجرای 
عدالت و احقاق حق کمک کنیم و برای حل مشــکالت و 
تامین رضایتمندی مردم و خداوند متعال گام برداریم.شعبانی 
افزود: گاهی وقت ها شــخصی قانونی را با استدالل هایی 
رعایت نمی کند درحالی که هم فرمایش امام راحل و رهبر 
انقالب است که در حکومت اسالمی تخلف از مقررات جایز 
نیست و حرام است.وی گفت: همه ما تکالیفی را بر عهده 
داریم که در اجرای آنها باید در چهارچوب قانون و مقررات 
قدم برداریم.رییس کل دادگســتری قزوین گفت: گاهی 
عالمانه و عامدانه تخلف می شود و به وظیفه عمل نمی شود 
که شرعا و قانونا جایز نیست و باید با متخلف برخورد شود.                                                                                                                           
شــعبانیافزود: باید دقت و تالش داشته باشیم و از خداوند 
بخواهیم برای پیــروزی در این عرصه ها به ما کمک کند.                                                                                        
وی افزود: در این عرصه ها بار امانتی را به دوش گرفته ایم 
و باید آن را صحیح و کامل به مقصد برسانیم و انجام وظیفه 

کار سختی و دشواری است.

اجرای قانون باید مورد توجه همه مدیران و 
شهروندان باشد

شــهرری - آیت اهلل سید هاشــم حسینی بوشهری  
در آئین بزرگداشت مقام شــیخ صدوق )ره(، اظهار کرد:  
شیخ المحدثین عالم برجســته و شخصیت بزرگی است 
که در قرن چهارم و بیش از هزار و شــصت ســال پیش 
می زیسته است. وی گفت: این شیخ بزرگوار روایات را به 
خوبــی درک و نقل می کرد و چنین مومنی که به چنین 
جایگاهی برسد، مقام بزرگی دارد. رئیس جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم بیان کرد: اگرچه شــیخ المحدثین دارای 
جایگاه فقاهت بوده اما نام او در میان فقهای دینی ما نیامده 
است.حســینی بوشهری با اشاره به اینکه احادیث پس از 
قرآن کریم دومین ســند دینی هستند، خاطرنشان کرد: 
سیره ائمه اطهار علیهم السالم در زمان حیاتشان این بوده 
که شیعیان را نسبت به حفظ، ثبت و ضبط روایات تشویق 
می کرده اند و این تاکیدات موجب نشر روایات ائمه در بین 
شیعیان شده است. وی به نقش شیخ صدوق در جمع آوری 
روایات اشاره و تاکید کرد: در مباحث کالمی و اخالقی نیاز 
به حدیث وجود دارد. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم با اشــاره به روایتی از امام جعفر صادق )ره( ادامه داد: 
روایات و کلمات اهل بیت علیهم السالم  کارساز بوده و در 
سبک زندگی، مسائل اجتماعی و ... می تواند نقش آفرین 
باشد.حسینی بوشهری در بیان ویژگی ها و ابعاد شخصیتی 
شیخ صدوق، گفت: این عالم وارسته نظر کرده بوده، از آن 
رو که وجود قدسی بقیةاهلل بشارت والدت او را داده است.
وی شهرت استثنایی و وجود شاگردان برجسته دینی را از 
ویژگی های شــیخ صدوق برشمرد و اظهار کرد: این عالم 
دینی و جامع العلوم پر سفر بوده تا آنجا که در سفر به ری، 
بلخ، بخارا، عراق و برخی کشورهای دیگر روایات ائمه اطهار 

علیهم السالم را نقل می کرده است.

شهرت استثنایی و شاگردان برجسته از 
وجوه ممتاز شیخ صدوق است

اصفهان - رییس تصفیــه خانه آب اصفهان هرگونه 
آلودگی آب شرب و شیوع بیماری ناشی از آن را رد کرد.

محمود امیری با بیان این که در روزهای اخیر شایعاتی 
مبنی بر آلودگی آب شرب اصفهان در فضای مجازی پخش 
شده اســت که منجر به نگرانی هم استانی های محترم 
شــده است گفت: متاسفانه پیام هایی با عناوین مخلوط 
کردن آب با گالب و ســرکه در فضای مجازی دست به 
دست می شود که این مطالب به هیچ عنوان مورد تایید 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیست و آبی که کلیه 
فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی را در تصفیه خانه پیشرفته 
باباشیخعلی)اصفهان( طی می کند نیازی به اضافه کردن 
ناخالصی و ضدعفونی کننده دیگری ندارد. وی با بیان این 
که هیچگونه گزارشی مبنی بر بیماری ناشی از نوشیدن 
آب شــرب در روزهای اخیر نداشته ایم، تاکید کرد: مردم 
با اطمینان از آب شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ استفاده 
کرده و به فضاسازی های منتشر شده توسط افراد ناآگاه 
در شبکه های مجازی توجه نکنند. رییس تصفیه خانه آب 
اصفهان گفت: واحدهای ازن زنی، کلرزنی، انعقاد و لخته 
سازی در تصفیه خانه آب باباشیخعلی)اصفهان( به صورت 
مســتمر فعال است و کلیه عوامل میکروبی، شیمیایی و 
آالینده ها در فرآیند تصفیه از آب ورودی حذف می شوند 
و آب به صورت کامال سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار 
می گیرد. وی افزود: در کلیه مناطق تحت پوشش شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان آزمایشگاه میکروبی وجود 
دارد که همه روزه از مخازن و شبکه های آب نمونه گیری 
میکروبی به عمل آورده و ســالمت آب شرب را با کنترل 
نمونه های شــیمیایی، فلزات سنگین و ریز آالینده های 

معدنی بررسی می کنند.

آب شرب اصفهان سالم است و نیاز به 
اضافه کردن مواد ضدعفونی کننده ندارد.

بوشهر - یکی از مشکالت دیرینه استان بوشهر که به 
ســال های قبل برمی گردد تأمین آب آشامیدنی است که 
مردم این استان بیش از یک قرن است با این مشکل دست و 
پنجه نرم می کنند. استان ساحلی بوشهر در کنار خلیج فارس 
ظرفیت های مهم اقتصادی دارد به گفته نماینده ولی فقیه 
در استان بوشهر، این استان به عنوان پایتخت انرژی ایران، 
سومین اقتصاد ایران و نخستین استان در تولید درآمد سرانه 
است ولی دارای محرومیت های بسیاری از جمله تأمین آب 
است. سرپرست شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز 
طرح های آب شیرین کن را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان 
کرد: به ظرفیت 1۶0 هزار مترمکعب پروژه آب شیرین کن در 
استان بوشهر اجرایی شده است. ابوالحسن عالی با بیان اینکه 
اکنون به ظرفیت 40 هزار مترمکعب آب آشامیدنی استان 
بوشهر از آب شیرین کن تولید و تهیه می شود گفت: عالوه 
بر این به ظرفیت 120 هزار مترمکعب آب شــیرین کن در 
دست اجرا است که بخشی از آن امسال و مابقی تا 2 سال 
آینده وارد مدار بهره برداری می شود. آب شیرین کن وحدتیه 
دشتستان استان بوشهرتا فصل تابســتان به بهره برداری 
می رســد وی روند اجــرا پروژه آب شــیرین کن وحدتیه 
دشتســتان را مطلوب دانست و اظهار داشت: روند ساخت 
این پروژه مطلوب است و اکنون بیش از ۹2 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
بیان کرد: تالش می شود آب شیرین کن وحدتیه قبل از فصل 
تابســتان وارد مدار بهره برداری شود.عالی حجم تولید آب 
از آب شیرین کن وحدتیه دشتســتان را شش هزار و 500 
مترمکعب در شبانه روز دانست و افزود: با افتتاح این پروژه 2 
شهر دالکی و وحدتیه و روستاهای دشتستان استان بوشهردر 

مسیر تحت پوشش قرار می دهد.  

16000 مترمکعب به ظرفیت آب آشامیدنی 
استان بوشهر افزوده می شود


