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خــــبــــر

شرکت نفت و گاز اروندان شتابان روی ریل کسب استاندارهای بین المللی

آبــادان  -چهارشــنبه  21اردیبهشــت مــاه  ،1401با
برگــزاری نشســت جمــع بنــدی آخریــن دوره از ممیزی
هــای خارجی در مناطق ســتادی و عملیاتی شــرکت نفت
و گاز ارونــدان ،فرآیند احــراز صالحیت کســب گواهینامه
اســتانداردهای سیســتم مدیریت یکپارچه به پایان رسید و
سیســتم مدیریت یکپارچه مشــتمل بر استانداردهای ISO

مانور جهادی وصول مطالبات مشترکین
بدهکار برق در شمال استان کرمان

 14001:2015 ISO ،9001:2015و 45001:2018 ISO
در شــرکت نفــت و گاز ارونــدان اســتقرار پیــدا کــرد.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به چشم انداز
افزایش تولید شرکت تا سال  1404و اهداف صنعت نفت در
حوزه میادین غرب کارون ،بیان داشــت :دستیابی به اهداف
عالیه شرکت مستلزم یک برنامه منسجم ،توجه به استانداردها،
افزایــش کیفیــت فرآیندها و نگاه بهبود مســتمر در تمامی
حوزههای عملیاتی ،محیط زیســتی ،منابع انسانی و ...است،
که این ماموریت های خطیر ضرورت اســتقرار استانداردهای
مهمــی از جمله  IMSرا در ســازمان دو چنــدان می کند.
مهندس عذاری اهوازی افزود :در همین راستا از ابتدای سال
 1400این شــرکت استقرار مجموعه استانداردهای مدیریتی
را با هدف توســعه و بهبود سیستم ها و روشها در دستور کار
خود قرار داده و با پیاده ســازی و اجرای استاندارد مدیریت
کیفیت( ،)QMSاســتاندارد مدیریت محیط زیست()EMS
و اســتاندارد ایمنــی و ســالمت شــغلی( )OHSدر قالب

سیســتم مدیریت یکپارچه( )IMSمســیر خــود در ارتقای
بهــره وری و تعالی ســازمانی را با جدیت آغاز کرده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن مهــم بی شــک تاثیر به ســزایی در
ارتقــای جایگاه شــرکت در تراز ملی و بیــن المللی خواهد
گذاشــت و شــرکت نفت و گاز اروندان با راهبری مهمترین
میادین نفتی مشــترک کشور نقش برجســته ای در تامین
اهــداف صنعــت نفــت دارد که تحقــق همه آنها مســتلزم
نیــروی انســانی جوان و متخصص از یک ســو و ســازمانی
پیشــرو مبتنــی بر اســتانداردها ،سیســتم ها و روشــهای
نظــام منــد و نویــن مدیریتــی از دیگر ســو می باشــد.
عــذاری با بیان این نکته که در شــرکت نفت و گاز اروندان
کســب یک گواهینامه صرف مقصود واقع نیســت و پایبندی
و تداوم حرکت درست ســازمان بر روی یک ریل استاندارد
مد نظر اســت ،افزود :به همه همکاران سخت کوشم ،ضمن
عرض تبریک کســب ایــن موفقیت بــزرگ ،توصیه و تاکید
دارم در ایــن مســیر با پشــتکار ،ایمان و نــگاه به یک افق

روشــن برای تعالــی شــرکت و وزارت نفت قــدم بردارند.
در پایــان ایــن نشســت کارشناســان ممیــزی خارجی به
بررســی موارد بازرســی ها خود در مدت ســیر این فرایند
پرداختنــد و موارد ارزیابی و بازرســی های خــود را که بر
اســاس روش میدانی استخراج شده بود در سه دسته بندی،
نقــاط مثبت ،فرصت های بهبود و عــدم تطابق ،جمع بندی
و ارائــه نموده ،و در انتها کســب قبولی شــرکت نفت و گاز
اروندان در دریافت مدرک اســتاندارد  IMSرا اعالم کردند.
شایان ذکر اســت در چند ماه اخیر نیز این شرکت موفق به
استقرار اســتاندارد مدیریت انرژی  2015 :50001 ISOو
نهایتا اخذ گواهینامه در این خصوص گردید و از آنجایی که
هم اکنون نیز استاندارد مدیریت امنیت اطالعات :27001
 2013در حــال اســتقرار می باشــد انتظار مــی رود این
شــرکت در این مسیر بخش مهمی از فعالیت های خود را بر
اســاس استانداردهای بین المللی نظام مند و یکپارچه نماید.
خبرنگار سیده زینب رمضانی

ثبتنام چهل و پنجمین دوره مسابقات
قرآن کریم آغاز شد

عبور بدون مشکل کمبود آب شرب در تابستان از اولویتهای مهم وزارت نیرو است

کرمان  -معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت
توزیع نیروی برق شــمال اســتان کرمان گفــت :مانور
سراسری وصول مطالبات برق همزمان با سراسر کشور در
روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه هفته جاری به مدت دو
روز برگزار شد.
محسن نوروززاده در حاشیه برگزاری این مانور اظهار
کــرد :ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت به
موقع قبوض برق توسط مشترکان است و هرگونه تاخیر در
این موضوع شرکت برق را با محدودیت در خدماترسانی
به مشترکان مواجه میکند.
وی با اشــاره به دستورالعمل شرکت توانیر مبنی بر
وصول بدهی معوق تمام مشترکان در بخشهای صنایع،
کشــاورزی ،اداری ،تجاری و خانگی و عمومی افزود :این
مانور در قالب 18گروه عملیاتی با  194نفر نیرو در کلیه
شهرستان های شمال استان برگزار و در این مانور بدهی
بیش ازچهل و شــش هزار وهفت صد و بیســت و یک
مشترک بدهکار پیگیری شد.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق
شمال استان کرمان بیشترین میزان بدهی درشمال استان
را مربوط به بخش خانگی و عمومی اداری دانست و گفت:
اپلیکیشن «برق من» آســانترین و راحتترین راه برای
پرداخت غیرحضوری قبوض برق اســت .وی اظهار کرد:
هماستانیها میتوانند با نصب این نرمافزار از کافه بازار یا
سایت شرکت توزیع برق استان به نشانی www.Nked.
 co.irاز دهها خدمت دیگر این اپلیکیشن مانند آگاهی از
میزان مصرف برق ،انتخاب پله مصرف ،دریافت خدمات
انشعاب و گزارش خاموشی بهرهمند شوند.

بوشــهر  -معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشــور گفت :عبور بدون مشــکل کمبود آب
شــرب تابســتان اولویت وزارت نیرو اســت که در این راستا
برنامهریزیهای گستردهای در حال انجام است..
هاشم امینی دربررســی طرحهای آبشیرینکن استان
بوشــهر با اشــاره به اینکه اجرا این طرحهــا دراولویت وزارت
نیرودرنقاط ساحلی است اظهار داشت:درشهرستانهای استان
بوشهر پروژههای متعددی در حوزه آبرسانی در حال اجرا است.
وی بابیان اینکه اکنون تولید آب ازشیرینسازی آب دریا
دراستان بوشــهرآغاز شده تصریح کرد:براســاس برنامهریزی
صورت گرفته میزان تولیدآب از آبشــیرینکنهادر اســتان
بوشهر در آینده چند برابر میشود و در کنار این ظرفیت نگاه
به آبهای استان همجوار و خط کوثر نیز بهصورت ویژه دنبال
خواهد شــد.معاون نظارت بربهرهبرداری شرکت مهندسی آب
وفاضالب کشوربا اشاره به جهاد آبرسانی در سراسر کشور خاطر
نشان کرد :جهاد آبرسانی برای نخستین باردرکشور یا مشارکت
دولت سیزدهم آغاز و آبرســانی به روستاها با ظرفیت خوبی
محقق شده است.
امینی عبوربدون مشــکل کمبودآب شرب درتابستان رااز
اولویتهای مهم وزارت نیرو دانســت و بیان کرد :در این راستا
برنامهریزیهای گستردهای درحال انجام است.
وی بابیان اینکه توجه ویژهای به روستاهای استان بوشهر
برای گذرازبحران کم آبی شده اســت خاطرنشان کرد:دراین
زمینه90میلیاردتومــان اعتباربرای اجرا طرحهای آبرســانی
درروســتاهای اســتان بوشــهر تخصیص یافته که این مهم
نویدبخش تأمین آب پایدار روستاهای استان است.
معاون نظارت بربهرهبرداری شرکت مهندسی آب وفاضالب
کشــوراز تخصیص اعتبار برای تســریع در تکمیل طرحهای

آبشیرینکن شهرستانهای استان بوشــهر خبر داد و بیان
کرد :بهزودی اعتبارات الزم برای تســریع در تکمیل طرحهای
آبشیرینکن بوشهر ،تنگستان و سیراف  -جم تزریق شود.
سرپرست شــرکت آب وفاضالب استان بوشهرهم بااشاره
به اجرا طرحهای آبشــیرینکن در شــهرها و روســتاهای
اســتان بوشــهر از تولید روزانه 40هزارمترمکعب از طرحهای
آبشیرینکن خبر داد و تصریح کرد :در یک بازه زمانی 3ساله
میزان تولید آب در این اســتان از آبشــیرینکن با افزایش
4برابری به 160هزارمترمکعب میرسد.
ابوالحسن عالی ازواردمدارشــدن 4سایت آبشیرینکن
دربوشــهر،کنگان وروســتاهای شیف وگلســتان باظرفیت
تولیــد 40هزارمترمکعــب خبردادواضافــه کرد:امســال نیز
بخشــی ازپروژههای آبشــیرینکن 6هزارو500مترمکعب
وحدتیــه17 ،هزارمترمکعــب برازجــان و35هزارمترمکعب
بوشهرواردمدارتولیدمیشود.
وی جهادآبرسانی،رفع تنش آبی وآبشیرینکن راازجمله
طرحهای دردست اجرا دانست وبیان کرد :شاخص استان بوشهر
در حوزه آبرســانی خط انتقال ســیراف -جم است که تالش
میشودتادرسریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
سرپرست شرکت آب وفاضالب استان بوشهربابیان اینکه
بخشــی ازمنابع آب زیرزمینی شهرستان جم وبخش بوشکان
شهرستان دشتستان به سبب خشکسالی به تحلیل رفته است
خاطر نشان کرد:حفر،تجهیزوکفشکنی چاههای این مناطق
موردتوجه ویژه است.
عالی افــزود :باتدابیرارزشــمند صورت گرفته توســط
وزارت نیرو برای شهرســتانهای جم،تنگستان،دشتســتان
وسایرشهرستانهای استان بوشهربرنامهریزی شده تاپایداری آب
شرب استان بوشهربه وضعیت مطلوب برسد.

شــهرکرد -مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال
و بختیاری گفــت :زمان ثبتنام چهل و پنجمین دوره از
مسابقات قرآن از  21اردیبهشت آغاز شده و تا  21خردادماه
ادامه دارد و در حال حاضر قریب به  100نفر در ســامانه
ثبتنامکردهاند.
حجتاالسالم والمسلمین حسن امیری گفت :چهل و
پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خواهران
و برادران باالی  18سال در مرحله ثبتنام است.
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری
افزود :زمان ثبتنام این دوره از مسابقات از  21اردیبهشت
آغاز شــده و تا  21خردادماه ادامــه دارد و در حال حاضر
با گذشــت یک هفته از آغاز ثبتنام قریب به  100نفر در
سامانه ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه برخی شرکتکنندگان
بخاطر عدم دسترسی به اینترنت و مشکالت فنی امکان
ثبتنام در ســایت را ندارند لذا اطالعات به صورت دستی
دریافت و در نهایت توسط مســئول مربوطه وارد سامانه
مسابقاتمیشود.
امیری بیان داشت :این دوره از مسابقات در رشتههای
قرائت ترتیــل ،قرائت تحقیق ،حفظ قــرآن کریم ،اذان،
دعاخوانی ،همراهی و همخوانی قرآن ،تفســیر عمومی،
ترجمه و نهجالبالغه و صحیفه سجادیه برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه مرحله
شهرستانی این مسابقات در تیرماه برگزار خواهد شد ،گفت:
در استان فعالین قرآنی در رشتههای مختلف وجود دارند که
بسیار توانمند هستند و نیاز به رشد و پرورش دارند و تمرین
و تالش افراد و شرکت در دورههای تخصصی میتواند عامل
پیشرفت و ارتقای سطح این عزیزان باشد.

 ۱۷۰سایت مخابراتی در چهارمحال و بختیاری به فیبرنوری متصل شد
شهرکرد  -مدیرعامل منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری با
بیان اینکه از مجموع  435سایت ارتباطی همراه اول موجود در استان
 170ایستگاه به فیبرنوری متصل شده است ،گفت 116 :سایت ۲G
موجود نیز نیاز به ارتقا دارد که در صورت تامین تجهیزات موردنیاز،
برنامه ارتقای این تعداد سایت نیز اجرا خواهد شد.
هومان محمودی اظهار نمود :هماکنون یک هزار و  356کیلومتر
فیبرنوری بینشهری ،یک هزار و  15کیلومتر فیبرنوری درون شهری
و 820کیلومتر فیبرنوری روستایی در چهارمحال و بختیاری اجرا شده
اســت که با ادامه روند اجرای فیبرنوری در مناطق مختلف استان و
تبدیلکابلهایهواییفیبرنوریبهکابلزمینی،شرایطارتباطیبهبود
مییابد.
وی اجرای فیبرنوری از مسیر شهرکرد به بروجن و از بروجن به
لردگان را از طرحهای مهم ارتقای زیرساختهای مخابراتی در استان
دانست و افزود :در حال حاضر این طرح از شهرکرد تا سفیددشت انجام
شده است و امید میرود مراحل اجرایی آن تا پایان امسال تکمیل شود.

محمودی به اجرای  2مسیر فیبرنوری در شهرستانهای سامان
و بن و اتصال روســتاهای این شهرستانها به خدمات این بخش از
شبکه ارتباطی نیز اشاره و تصریح کرد :با انتخاب پیمانکار ،اجرای مسیر
فیبرنوری سرخون به گلسفید به زودی وارد مرحله عملیاتی شده تا
بخش دیگری از مناطق اســتان از شبکه ارتباطی پرسرعت بهرهمند
شوند.
مدیرعاملمنطقهمخابراتیچهارمحالوبختیاریهمچنینیادآور
شد :اجرای فیبرنوری از گردنه چری تا مرز استان چهارمحال و بختیاری
و خوزســتان از دیگر طرحهای مخابراتی است که در دستور کار قرار
دارد.
محمودی درباره اتصال سایتهای مخابراتی استان به فیبرنوری
و ارتقا خدمات این بخش نیز گفت :این طرح به صورت مستمر دنبال
میشود و بر اساس برنامهریزیها باید تا پایان خرداد امسال 37ایستگاه
همراه اول به فیبرنوری مجهز شــوند که تاکنون این برنامه برای 33
سایت به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه کوهســتانی بودن چهارمحــال و بختیاری و
سختگذر بودن بسیاری از مناطق ،مراحل تبدیل شبکه فیبرنوری
هوایی به زمینی را با مشکالتی همراه کرده است ،اظهار داشت837 :
کیلومتر فیبرنوری هوایی در استان وجود دارد که پیشبینی میشود
به منظور ارتقای شبکه و بهبود بهرهوری تا  2سال آینده حدود 400
کیلومتر آن تبدیل به فیبر زمینی شود.
رفع نقاط کور در مرکز استان به ایجاد 20سایت مخابراتی نیاز دارد
محمودی در ادامه در خصوص رفع نقاط کور ارتباطی در استان به
ویژه در مناطق شهری گفت :یکی از مشکالت مرتبط با این موضوع به
نبود همکاریهای مردمی برای ایجاد سایتهای مخابراتی باز میگردد.
وی زیانآور بودن تشعشــعات دکلهای مخابراتی را قابل قبول
نداست و افزود :به طور طبیعی استفاده بیش از اندازه از هر وسیلهای
همچون تلفن همراه میتواند زیانهای خاص خود را داشته باشد اما این
مساله درباره دکلهای مخابراتی که با استاندارهای جهانی تطبیق داده
شده و اجرایی میشود ،چندان موثر نیست.

امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی گاز و پارک علم و فن آوری خراسان رضوی
مشهد  -با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز تفاهم نامه همکاری بین شرکت
ملی گاز ایران و پارک علم و فناوری خراســان رضوی با هدف پشتیبانی از شرکت
های دانش بنیان در حوزه گاز به امضا رسید.
مشــهد -رضا جانگداز ،همزمان با چهارمین روز از فعالیت بیســت و ششمین
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران دو تفاهم نامه همکاری
بین شرکت ملی گاز ایران و پارک علم و فناوری خراسان رضوی با هدف پشتیبانی و
حمایت از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در حوزه گاز امضا شد.
در اولین تفاهم نامه که توســط ســید جالل نورموســوی سرپرست مدیریت
گازرسانی شرکت ملی گاز و مسعود میرزایی شهرابی رییس پارک علم و فن آوری
خراســان رضوی با موضوع " طراحی و ســاخت پایلوت پروسه عملکرد تجهیزات
گازرســانی کنتور و رگوالتور) با قابلیت آزمون و مشاهده پذیری سازوکار داخلی "
امضا و مبادله شــد ،شرکت مستقر در پارک علم و فن آوری خراسان رضوی اقدام
به طراحی و ساخت نمونه آموزشی و پژوهشی برای شرکت های گاز استانی خواهد
کرد.
بنابراین گزارش؛ ساخت این نمونه تلفیقی از هنر و صنعت است که با تکیه بر

اهمیت آموزش به ویژه در حوزه نیروهای فنی عملیاتی ساخته شده است .این ماکت
از جنس پلیکربنات شــفاف ساخته شده و با توجه به کمپرس هوا به جای گاز در
آن ،ضمن ایمنی کامل  ،امکان مشاهده فرآیند تجهیزات گازرسانی کنتور و رگوالتور
و قابلیت های پایلوت پلنت تجهیزات شامل آشنایی با پروسه کلی گازرسانی ،نحوه
عملکرد تجهیزات و مشاهده اجزای داخلی در هنگام کارکرد ،قابلیت روئیت فشار،
دما ،فلو و میزان مصرف به صورت مانیتورینگ و راه اندازی و اســتارت تجهیزات به
صورت مانیتورینگ و دستی را به مشاهده کننده می دهد.
در دیگر پروژه مشــترک بین شرکت گاز استان خراسان رضوی و پارک علم و
فن آوری ،دستگاه بوسنج گاز طبیعی که در حال حاضر در کشور از نمونه خارجی
(آمریکایی) آن اســتفاده می شود بومی ســازی شده و با قیمتی حدود  40درصد
کمتر از نمونه خارجی و با کیفیتی یکسان و قابلیت های بیشتر تولید می شود که
با این اقدام کشور از واردات دستگاه بوسنج بی نیاز خواهد شد.
گفتنی اســت؛ در این قرارداد پژوهشی برای اولین بار در کشور بستر آزمون و
کالیبراسیون دستگاههای بوسنج در شهر مشهد طراحی و ایجاد خواهد شد که این
مهم موحب بی نیازی کشور از وابستگی خارجی می شود

نتایج نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری در اختیار سایر شهرداریها قرار میگیرد
کرمان  -معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان اعالم کرد :نتایج نشست کمیسیون
مالی و اقتصاد شهری در اختیار سایر شهرداریها قرار میگیرد معاون مالی و اقتصادی
شــهرداری کرمان گفت :نتایج ،دستاوردها و موضوعات مطرحشده در این نشست در
اختیار همۀ شــهرداریها قرار میگیــرد ..رضا دادگرپور ،به برگــزاری هفتادودومین
نشســت کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شــهرداران کالنشهرهای ایران به
میزبانی شــهرداری کرمان اشاره کرد و با بیان اینکه این نشســت بهصورت دورهای
در کالنشــهرهای کشور برگزار میشــود ،گفت :در این نشست که هفتۀ گذشته در
کرمان برگزار شد ،عالوه بر انتخاب رؤسای دو کمیتۀ تخصصی درآمد و مالی ،مسایل و
موضوعات مربوط به حوزۀ درآمد و تأمین منابع مالی ،به گفتوگو و تبادل نظر گذاشته
شــد و درخصوص نحوۀ وصول مطالبات شهرداریها از نهادهای دولتی پیشنهادهای
خوبی مطرح شد که برای عملیاتیشدن در مسیر قانونی قرار میگیرد.
وی همچنین با اشاره به حضور مدیرعامل بانک شهر در این نشست ،خاطرنشان
کرد :برای گســترش تفاهم و رفع مسایل مالی شهرداریها ازطریق بانک شهر نیز به
نتایج خوبی رسیدیم.

معاون مالی و اقتصادی شــهردار کرمان ،تشــریح سامانۀ «سمیع» (سامانۀ ملی
یکپارچه عوارض خودرو) را از مهمترین موضوعاتی دانســت که در این نشست مورد
بررسی قرار گرفت ،و افزود :مقرر شد کار دریافت عوارض خودرو از طریق سامانۀ ملی
یکپارچه «سمیع» انجام شود که در این صورت به عدالت و یکپارچگی در این موضوع
نزدیکتر میشویم .دادگرپور با بیان اینکه درآمدهای پایدار شهرداریها ،از دیگر موارد
مطرحشده در نخستین نشست کمیســیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران
کالنشهرهای کشور در کرمان بود ،ادامه داد :درخصوص این موضوع نیز مقرر شد موارد
مطرحشــده ازسوی اعضا به اطالع مسئوالن برسد تا در مراجع مربوط ،تصمیمگیری
نهایی شود .وی یادآور شد :خزانۀ واحد مالی یکی از اولویتهای شهرداری کرمان بوده
که بهصورت خزانۀ متمرکز اجرا میشود و نتایج و بازتابهای بسیار خوبی داشته است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان ،بیان کرد :در این نشست« ،جواد اسالمی»،
مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران ،بهعنوان رییس کمیته تخصصی مالی ،و «مسعود
قاسمی» ،مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان ،بهعنوان رییس کمیته درآمد کالنشهرهای
ایران انتخاب شدند.

محمودی با بیان اینکه طوالنی شدن روند جذب رضایت اهالی
مناطق شهری برای ایجاد سایتهای جدید ،توان ارتقا خدمات را کاهش
میدهد ،یادآور شد :هماکنون  20سایت برای شهرکرد مرکز استان در
مناطقی همچون برون پهنه ،چهارراه دامپزشکی ،میدان انقالب و دیگر
مناطق تعریف شده است که برای اجرای هر کدام مشکالتی وجود دارد.
مدیرعامل منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد:جمعی
از اهالی ســاکن در مناطق شهری نیز خواهان جابهجایی سایتهای
مخابراتی هستند اما این مورد به راحتی امکانپذیر نیست چرا که مکان
هر دکل بر اساس برآوردهای تخصصی مشخص میشود و تغییر مکان
با شعاع بیشتر از 100متر دیگر کارایی تعریف شده مخابراتی را نخواهد
داشت.
وی تاکید کرد :اگر موانع برای ایجاد سایتها رفع نشود ،پوشش
مخابراتی همراه اول نیز نه تنها ارتقا نخواهد یافت بلکه با توجه به ساخت
و ســازهای جدید و افزایش ارتفاع ساختمانها در شهرها از کیفیت
خدماتکاستهمیشود.

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای آرای صــادره هیات حل اختــاف موضوع قانــون تعیین
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی  ،ذیا اسامی افرادی که
با ارائه قولنامه و مدارک و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و
مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک ســقز تقاضای ثبت و صدور سند
مالکیــت مورد تقاضــای ابتیاعی و متصرفی خود را نموده اند  ،مســتندا به ماده  3قانون
فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله  15روز آگهی می شود  ،چنانچه از تاریخ انتشار اولین
نوبت این آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت  2ماه اعتراضی واصل
شــود معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت
به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ
و به اداره ثبت اســناد تســلیم نماید کــه در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه
حکــم قطعی دادگاه خواهد بــود و در غیر اینصورت چنانچه ذینفــع  ،گواهی عدم تقدیم
دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد  ،اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی
بر اســاس رای هیات حل اختاف اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول
می دارد  .در هر حال صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقای ســید رشید حسینی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پاک
.1
 - 1819اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت  192مترمربع  ،مع الواسطه ابتیاعی
از کریم خسروی از محل مالکیت خدیجه اهلل قلی
خانم اثمر فرجی سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه
.2
جزء پاک  - 1819اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت  111مترمربع  ،مع الواسطه
ابتیاعی از کریم خسروی قشاق از محل مالکیت خدیجه اهلل قلی
آقای ســیف اهلل نصرتی3دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب
.3
خانــه جزء پاک  - 1819اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت  111مترمربع  ،مع
الواسطه ابتیاعی از کریم خسروی قشاق از محل مالکیت خدیجه اهلل قلی
آقای آرام عبدیانی ششــدانگ یکباب خانه جزء پاک یکفرعی از -1945
.4
اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت  69/95مترمربع  ،مع الواسطه ابتیاعی از عزیز
محمدی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی
آقای عادل رحیمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان جزء پاک
.5
یکفرعــی از  - 1945اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت  77/40مترمربع  ،مع
الواسطه ابتیاعی از احمد محمدی ملقرنی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی
آقای هیمن کریم زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پاک یک
.6
اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت  54/21مترمربع  ،مع الواسطه ابتیاعی از محمد
محمد مرادی از محل مالکیت رحیم محمد مرادی
خانم خدیجه سلطانی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان جزء پاک
.7
یک اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  139/85مترمربع  ،مع الواسطه ابتیاعی
ازمصطفی خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
آقای رحمان روشــنی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان جزء پاک
.8
یک اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  64/59مترمربع  ،مع الواســطه ابتیاعی
ازمصطفی خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
آقــای فایق فــرج پور ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانــه جزء پاک
.9
119فرعــی از - 2اصلــی واقع در بخش دو ســقز بــه مســاحت  114/13مترمربع  ،مع
الواسطه ابتیاعی از علی رحمان زاده از محل مالکیت عبداله شیخ اسماعیلی
آقای حیدر بنفشــی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان جزء پاک
.10
122فرعی از  - 2اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  90مترمربع  ،مع الواسطه
ابتیاعی از آمینه پاکزاد از محل مالکیت حسام الدین حسینی
خانم لطیفه عبداله زاده ششــدانگ یکباب خانــه جزء پاک 119فرعی از
.11
 - 2اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت  140/27مترمربع  ،مع الواسطه ابتیاعی از
اسماعیل رحمان نارنج درویش علی از محل مالکیت عبداله شیخ اسماعیلی
آقــای عطــا پاشــائی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه جــزء پاک
.12
128فرعــی از  - 2اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  235/84مترمربع  ،مع
الواســطه ابتیاعی از وراث مرحوم ســید عبدالکریم خادمی از محــل مالکیت محمد امین
خادمی دوزخدره
آقــای ابوبکر خــدری ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانــه جزء پاک
.13
122فرعــی از  - 2اصلــی واقــع در بخش دو ســقز بــه مســاحت  52/81مترمربع  ،مع
الواسطه ابتیاعی آمنه پاکزاد از محل مالکیت آمنه پاکزاد
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نخستین دورهمی پژوهشی در شهرداری
کرمان برگزار شد

سرپرســت معاونت برنامهریزی و توســعه ســرمایه
انسانی شــهرداری کرمان ،از برگزاری نخستین دورهمی
پژوهشی در شهرداری کرمان خبر داد.
وحید خطیبــی ،گفت :دورهمی پژوهشــی با هدف
گفتمان غیررســمی کارکنان در محیطی صمیمانه انجام
میشود و ماحصل آن میتواند کشف راهحلهای عملیاتی
بهمنظور رفع مشکالت باشد.
وی برگزاری نخســتین دورهمی پژوهشی با موضوع
راهکارهای تکریم اربابرجوع را مقدمهای بر ترویج فرهنگ
همفکری و همافزایی دانســت و افزود :خالء ارتباطات رو
در رو و تشــریک مساعی کارکنان در مجموعۀ شهرداری
ال احساس میشود که باید مورد توجه حوزه معاونت
کام ً
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی قرار گیرد.
در ایــن نشســت ،معاونــان و مدیــران برنامهریزی
به تبــادل نظر درخصــوص موضوع تکریــم اربابرجوع
پرداختند و راهکارهایی در این زمینه ارائه شــد تا جهت
اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

با حضور امام جمعه و بخشدار کشکوئیه آقای
محسن بواسحاق به عنوان رئیس جدید اداره
برق این بخش معرفی شد.

با حضور امام جمعه و بخشدار کشکوئیه آقای محسن
بواســحاق به عنوان رئیس جدیــد اداره برق این بخش
معرفی شد.
«محسن بواسحاق» در مراســمی با حضور مهندس
جهادی معاون هماهنگی برق شهرســتان ها ،مالشفیعی
بخشدار ،شریعتی امام جمعه و جمعی از مدیران ستادی
به عنوان رئیس اداره برق بخش کشکوئیه معرفی شد.
این تقدیر و معارفه در راستای طرح جانشین پروری
و استفاده از پتانسیل های داخلی و با هدف ایجاد انگیزه
و اعتماد به نیروهای جوان در سطح شرکت توزیع نیروی
برق شمال استان کرمان انجام شده است.
در این مراســم هر یک از مسئولین بر تقویت پویایی
ســازمانی و نیروی انسانی توانمند و جوان جهت افزایش
راندمان و بهره وری در سطح شرکت توزیع تاکید داشتند.
در پایــان این مراســم از زحمات آقای اســماعیل
پورعبداللهی رئیس ســابق اداره برق کشکوئیه تقدیر به
عمل آمد و آقای محسن بواسحاق به عنوان رئیس جدید
منصوب شد.
شایان ذکراست آقای اســماعیل پورعبداللهی پیش
از این به عنوان مدیرتوزیع برق شهرســتان راور منصوب
شده بود.

دعوت از بانوان کاراته کای تیم شهرداری
کهریزک به فدراسیون ورزش های رزمی

فدراســیون کاراتــه کشــور از بانــوان تیــم
کاراتــه شــهرداری کهریــزک بــه عنــوان داور
رســمی کاراتــه دعــوت بــه همــکاری بعمــل آمــد.
علی کلهر؛ شــهردار کهریزک با اعالم این خبر گفت :تیم
بانوان کاراته شــهرداری کهریزک یکــی از تیم های نام
آور ورزش هــای رزمی کهریزک و حتی شهرســتان ری
محسوب می شود که تاکنون بیش از  ۲۱۰مقام قهرمانی
کشوری و استانی را از آن خود کرده اند و افتخار میزبانی
چندین مســابقه کاراته کشوری و استانی را نیز در سالن
شهرداری کهریزک برعهده داشته اند .
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 6625فرعی از  - 7اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  225/20مترمربع  ،مع
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 6625فرعــی از  - 7اصلــی واقــع در بخش دو ســقز بــه مســاحت  149مترمربع  ،مع
الواسطه ابتیاعی احمد مروتی از محل مالکیت محمد امین مروتی
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الواسطه ابتیاعی عثمان قاسمی از محل مالکیت کاک اهلل قاسمی
آقای عبداله روح اللهی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان جزء
.30
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