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آگهــی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار

))در اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگار کلیه اسناد دفترچه ای می بایست 
به سند تک برگ تبدیل گردد((

))شناســه : 4005465 (( نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیانــی که در هیأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
فریدونکنــار مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعــارض آنان محرز و رأی 

الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک 2 اصلی بخش 11

297 فرعی آقای میثم قاســمی فرزند عبدالحســین نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 343.22 مترمربع خریداری از مالک 
رسمی برابر رأی شماره 140060310019007316 مورخ 1400/12/24 

334 فرعی آقای عباس طلوعی انیلو فرزند رحمت نســبت به شــش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 193.11  مترمربع خریداری از مالک 

رسمی برابر رأی شماره 140160310019000673 مورخ 1401/02/21
337 فرعی آقای ســید مصطفی محمدنژاد کانی فرزند ســیدصادق نسبت 
به شــش دانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 170.83 مترمربع 
خریداری از مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000546 مورخ 

1401/02/10
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک 66 اصلی بخش 2

588 فرعــی آقای ســید مجتبی یوســف نژاد مهلبانی فرزند ســید حســن 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 143 مترمربع 
خریداری از مالک رسمی برابر رأی شماره 140060310019006393 مورخ 

 1400/11/09
901 فرعــی آقــای مهدی شــیرافکن فرزند اکبر نســبت به شــش دانگ 
یــک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 130 مترمربــع خریداری از آقای 
رحیــم افصح مالک رســمی برابــر رأی شــماره 140060310019007011 

مورخ1400/12/04 
915 فرعی آقای رضا ناصری نیا فرزند برارجان نســبت به دو دانگ مشاع 
از شــش دانگ و خانم رضوانــه رزاق پور فیروزجائی فرزند جمعلی نســبت به 
دو دانگ مشــاع از شــش دانگ و خانم زلیخا برجاســی فرزند رمضانعلی نسبت 
به دو دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
420 مترمربــع خریــداری از آقای احمد بطیار مالک رســمی برابر رأی شــماره 
مــورخ   140160310019000548 الــی   140160310019000551

1401/02/11
1042 فرعی آقای محســن حیدری مقدم فرزند علی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 259.06 مترمربع خریداری از آقای 
میرعلینقی عزیزی مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000523 

مورخ 1401/02/08 
1791 فرعــی آقای مصطفی صادقی فرزند حشــمت اله  نســبت به شــش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 37 مترمربع خریداری از آقای 
اســمعیل نریمانی)سهم االرث شــهربانو نریمانی( مالک رسمی برابر رأی شماره 

140060310019007305 مورخ 1400/12/24
2000 فرعی آقای ابوالقاســم مجیدی فرزند حســن نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 293.66 مترمربع خریداری از مالک 

رسمی برابر رأی شماره 140160310019000510 مورخ 1401/02/08
2003 فرعی خانم معصومه ابوچناری فرزند عیدمحمد نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 126.09 مترمربع خریداری از آقای 
علی مختاری نوا مالک رســمی برابر رأی شــماره 140060310019006783 

مورخ 1400/11/25
2703 فرعی آقای مهران نانواکناری فرزند محســن نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 201.77 مترمربع خریداری از مالک 
رسمی بنیاد مستضعفان برابر رأی شماره 140160310019000519 مورخ 

1401/02/08
2961 فرعی آقای خالق خالقی فرزند یوســف نســبت به شــش دانگ یک 
قطعــه زمین بــا بنای احداثی بــه مســاحت 21.55 مترمربع خریــداری از آقای 
رمضانعلی علیزاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140060310019007009 

مورخ 1400/12/04
3579 فرعی آقای ابوالفضل مسعودی فرزند شعبان نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 179.23 مترمربع خریداری از آقای 

نورعلی عباس زاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000534 
مورخ 1401/02/10

3579 فرعی آقای علی بدیری اوچه فرزند اســمعیل نسبت به شش دانگ 
یــک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 124 مترمربــع خریداری از آقای 
نورعلی عباس زاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140060310019007315 

مورخ 1400/12/24
3581 فرعــی خانــم آزیتا کیانی فرزند نصرت اله نســبت به شــش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 179.08 مترمربع خریداری از آقای 
رمضانعلی علیزاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000560 

مورخ 1401/02/11
3667 فرعی آقای ساســان وداعی فرزند بدیع اله نســبت به شش دانگ 
یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 240 مترمربــع خریداری از مالک 

رسمی برابر رأی شماره 140160310019000518 مورخ 1401/02/08
4262 فرعی خانم فاطمه ســراج فریدونی فرزند قربانعلی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 211 مترمربع خریداری از مالک 

رسمی برابر رأی شماره 140160310019000678 مورخ 1401/02/21
قطعــه 16 تفکیکــی از 13596 فرعی آقای کامل علیــزاده تازه کند فرزند 
حیدر نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 106.47 
مترمربع خریداری از آقای میرشــجاع حســینی مالک رســمی برابر رأی شــماره 

140060310019007184 مورخ 1400/12/16
قطعــه 39 تفکیکــی از 13596 فرعی آقای دخالت محمــدی فرزند عدالت 
نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به مســاحت 161.75 
مترمربع خریداری از آقای میرشــجاع حســینی مالک رســمی برابر رأی شــماره 

140160310019000527 مورخ 1401/02/08
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک 119 اصلی بخش 2

43 فرعی خانــم فیروزه دهقان فرزند محمد و خانم ســمیه دهقان فرزند 
محمــد هریک نســبت به ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعــه زمین با 
بنــای احداثی به مســاحت 232.5 مترمربعخریداری از مالک رســمی برابر رأی 
شماره 140160310019000571 الی 140160310019000572 مورخ 

1401/02/11
2276 فرعــی آقــای محمد فالح فرزند یارعلی نســبت به شــش دانگ یک 
قطعــه زمین بــا بنای احداثی بــه مســاحت 76.29 مترمربع خریــداری از آقای 
مرتضی خلیلی به میزان 1.29 مترمربع و مابقی از ســند مشاعی متقاضی مالک 
رسمی برابر رأی شماره 140160310019000677 مورخ 1401/02/21 ؛
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها عالوه بر انتشــار آگهی ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویــل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و 
صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر 
مــاده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی کــه قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به 
اطالع می رســاند و سپس نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید 

.تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/31 نوبت دوم 1401/03/16.
شناسه آگهی: 1319502

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار -علی قلی زاده کردی

آگهی مفقودی
مدرک تحصیلی مجید طاهری سروتمین فرزند حمید به شماره شناسنامه 16335 
صادره از جیرفت مقطع کاردانی رشــته ســاختمان - کارهای عمومی ســاختمان صادره 
از واحــد دانشــگاهی جیرفــت با شــماره 8635 مفقود گردیده اســت و فاقــد اعتبار 
می باشــد. کرمان نوبــت اول 1401/3/10 ، نوبت دوم1401/3/12 ، نوبت ســوم 

1401/3/16

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013001865  مــورخ 1401/02/10  هیــات 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/ 
خانم اکرم کرباسی نژاد خامنه فرزند عباسعلی  نسبت به ششدانگ   یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 402.90 مترمربع که مقدار 120 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد  به شماره پالک 93 فرعی از 39 اصلی  
واقع در قریه طالب آباد بخش 11  خریداری شــده از آقای/ خانم میالد 
یعقوبی فر مالک رسمی محرز گردیده است. ، لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و 
مــاده 13 آیین نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها ،  
رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .  شناسه آگهی: 1319581 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/31 نوبت دوم 1401/03/16
 عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد:  امالک متقاضیان واقع در قریه   انگیل   
پــالک 83 اصلی بخــش 4 ییالقی 71 فرعی آقا/ خانم  زهرا شــهبازی  فرزند 
عین اله نســبت به ششــدانگ  یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
547.85  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مختار قربانی انگیل

 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: 1319542  تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/02/31 نوبت دوم 1401/03/16 
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آگهــی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع در قریه   شــکریکال   
پالک 18 اصلی بخش 1 قشــالقی 1857 فرعی آقا/ خانم  لیال خداکرمی انگیلی  
فرزند کوچک و ســید مرتضی موســویان کجور فرزند میرباقــر حصه هر کدام 
مشــاعا و بالسویه به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 302.23  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  

سید مستان موسوی میرکالئی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 
به صورت اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناسه آگهی: 1318732  تاریخ 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 140160329012001366- 1401/3/10 هیات 
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای محمدرضا فیروزی به شــماره شناســنامه 8 
کد ملی 4609738333 صادره از گرمســار فرزند حسن  در شش دانگ یک 
باب ســاختمان خشتی قدیمی و مساحت 575.40 متر مربع از پالک شماره 50 
فرعی از 39 اصلی واقع در روستای کردوان حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری 
مرد واسطه از مالک رسمی آقای مسلم کاشی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و بازرسی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض به مقررات و مالکیت صادر خواهد شد
 تاریــخ انتشــار نوبــت اول 16 /3/ 1401 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  

1401/4/1
شناسه آگهی 1328766

 حسین چلوئی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهــی موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160324001000277 مــورخ 1401/2/6 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک بندر گناوه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالنبــی کره ء فرزند رمضان 
به شــماره شناســنامه 452 کدملی 5859431740 صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 103/04 مترمربع در قســمتی از پالک 917 اصلی واقع در امامزاده 
گناوه خریداری مع الواســطه از آقای غالمرضا خلفی و شــرکاء محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صــورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. تاریخ انتشار 
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اصفهان - در نشست مشــترک سرپرست شرکت 
گاز اســتان اصفهــان بــا مدیــرکل نظــام مدیریت 
دارایی های فیزیکــی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، 
در خصــوص ثبت و سیســتماتیک نمودن فرآیندهای 
مدیریت نگهــداری و تعمیرات، ارتقاء فرآیند حفاظت 
کاتدیک و پیشــگیری از خوردگی شبکه ها، خطوط، 

ایســتگاه ها و تاسیسات تاکید شد. 
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، در ایــن نشســت مدیرکل نظــام مدیریت 
دارایی های فیزیکی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، با 
بر رعایت دســتورالعمل های استانداردها مانند  تاکید 
پتانسیل خاموش  آزمون  لوله،  تست پوشــش خطوط 
لحظــه ای، طراحی و ضرورت اســتفاده از انرژی های 

تجدیــد پذیر در ایســتگاه هــای تقلیل فشــار گاز و 
تجهیزات  و  تاسیســات  ونگهداشــت  کاتدی  حفاظت 
گازرســانی و... گفت: برخی از این دستورالعمل ها در 

باشد. بازنگری می  و  بررسی  حال 
افــزود: در شــرایط کنونی  ســیدکاظم بحرینی، 
کــه اولویت های ملی و جهانی بــرروی انرژی، محیط 
زیســت و بهینه ســازی مصرف، متمرکز گشته است، 
بیشــتر هزینه های  موضوع کنتــرل وکاهــش هرچه 
ناشــی از خوردگی در تجهیــزات و واحدهای صنعتی 

برخوردار است. ویژه ای  اهمیت  از 
در ادامه مهندس عســکری، سرپرست شرکت گاز 
اســتان اصفهان، با تاکید براهمیت پایداری تجهیزات 
و تأسیســات صنعــت نفت وگاز، توســعه اســتقرار 

فیزیکی،  دارایــی  مدیریــت  مکانیــزه  سیســتم های 
بازســازی و نوســازی تجهیزات و تاسیسات، افزایش 
دارایی  مدیریت  انســانی حوزه  منابع  توانمندســازی 
فیزیکــی، بازنگری، تدوین و توســعه نظــام مدیریت 
خوردگی، بازرســی فنــی و الزامات اســتانداردهای 
فنــی در پروژه های ســاخت، تصریح کــرد: در حال 
حاضــر بازنگری و بهبود سیســتم و نظــام مدیریت 
دارایــی فیزیکی برای اســتفاده از فرصت ها و قابلیت  
بومی ســازی و اثربخشی در صنعت نفت و گاز با تکیه 

بر توان داخلی اجتناب ناپذیر و ضروری اســت.
وی، بــا تاکید برنگهــداری بهینــه و ارتقاء عمر 
حــدود 40هــزار کیلومتر شــبکه و انشــعاب، حدود 
۳ هزار ایســتگاه تقلیل فشــار و حفاظــت کاتدیک، 

تاسیســات و ساختمان های شرکت گاز در 114 شهر 
اســتان اصفهان، افــزود: پدیده خوردگــی به عنوان 
یکــی از دغدغه های مهم این شــرکت می باشــد و 
هرســاله هزینه های قابل توجهی به صورت مستقیم و 
غیرمســتقیم به تاسیســات و زیرساخت های فوالدی 
کشــور تحمیل می شــود لذا کنتــرل و مدیریت آن 
نیازمنــد رویکردی برنامه محــور و اقدامات زیربنایی، 

است. نوین  و  سیستماتیک 
وی، افزود: با اســتفاده از سیســتم هــای نوین، 
تکنولــوژی و دانش فنی متخصصان، ضمن حراســت 
از منابــع ملی و محیط زیســت، می توان جان و مال 
مردم را با پیشگیری از حوادث، شکست های ناگهانی، 

آتش ســوزی ها و انفجارهای غیرمترقبه نجات داد.

فرآیند مدیریت نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات گازرسانی باید کاماًل مکانیزه و سیستماتیک گردد.
ــر ــ ــب ــ خ

دور زدن قانون آگهی های دولتی  داد  اداره کل 
فرهنگ وارشاد اسالمی استان سمنان ارشاد را 

درآورد    
شاهرود - سمنان- خبرنگار سیاست روز- علیرضا رحیمیان 
دور زدن قانون در انتشــار آگهی های دولتی توسط شماری از 
مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی و رسانه ها داد سرپرست 
امور مطبوعات و فضای مجازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان را درآورد! ابراهیم پورتقی، سرپرست امور مطبوعات 
و فضای مجازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 
در مرقومه ای با عنوان » مسؤولین محترم: کجا قانون گفته یک 
بام و دو هوا؟«، نوشته است: چرا باید وزارت نفت و شرکت های 
زیرمجموعه از انتخاب رسانه در توزیع آگهی هایشان مستثنی 
باشند؛ ولی سایر دستگاه ها این طور نیست؟ وی می گوید: در این 
شرایط، حق بسیاری از رسانه ها ضایع و آگهی ها تنها بین تعداد 
خاصی از رسانه ها توزیع می شود؛ از طرفی دیگر، رسانه ها همواره 
ادعا دارند که آگهی های نفتی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به ما نداده و باید جزو مبالغ آگهی اختصاصی در ارشاد منظور 
نشود. سرپرست امور مطبوعات و فضای مجازی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان سمنان افزود: اتخاذ ترتیب اثر مناسب 
برای تمکین قانون تمرکز آگهی ها توســط همه دستگاه های 
دولتی، شهرداری ها و حتی شرکت های خصوصی ازجمله آب 
و فاضالب، بــرق و . . . ضرورت دارد. پورتقی عقیده دارد: توزیع 
خارج از سامانه به محل و بستری مناسب و بی حاشیه برای فساد 
مالی، رانت، امتیازگیری و ... برای هر دو طرف معادله )رســانه و 
روابط عمومی دستگاه( تبدیل شده است. وی می گوید: با توجه 
به ابالغ سرپرست سابق دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
سمنان نسبت به ارسال آگهی ها صرفاً از طریق اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان سمنان، فقط شهرداری های شهمیرزاد و 
سرخه از این بخشنامه تمکین کرده اند و مابقی به صورت ایاالتی 
خودمختار عمل می کنند. سرپرســت امور مطبوعات و فضای 
مجازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان اضافه 
کرد: ماده 29 دســتورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های 
دولتی تصریح دارد نشــریاتی که آگهی های دولتی را به صورت 
مستقیم و بدون تخصیص شناسه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، از دستگاه ها پذیرش و درج کنند، تا سه ماه از فهرست 
دریافت کنندگان آگهی های دولتی حذف و از سایر حمایت های 
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی نیز محروم می شوند. 
پورتقی گفت: همکاران رسانه این موضوع را جدی بگیرند و قطعاً 
این امر اجرایی و با رسانه هایی که قانون را رعایت نکنند، برخورد 

می شود.

دیدار شهردار باقرشهر با خانواده معزز شهید عزت 
اله احمدی     

 دکتر محسن قضاتلو به منظور تجلیل از مقام واال و شامخ 
شــهدا و تکریم خانواده های معظم و معزز آنان، به همراه دکتر 
بابایی بخشدار کهریزک و حاج حسین نصراله معاون مدیرکل 
و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان ری با خانواده 
شــهید واالمقام عزت اله احمدی دیدار و گفت وگو کرد.در این 
دیدار صمیمانه، مهدی و هادی دو فرزند شهید عزت اله احمدی 
که در زمان شهادت پدر )مهدی ۳ سال و هادی شش ماه( سن 
کمی داشتند و اینک در شهرداری باقرشهر مشغول فعالیت می 

باشند، از خاطرات دوران کودکی خود مطالبی را عنوان کردند.

ایالم - مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به 
اینکه دریافت خوراک پایدار از چاه های باالدســتی باعث 
افزایش تولید در این واحد صنعتی می شود،گفت: پاالیشگاه 
گاز ایالم نســبت به طراحی اولیه 15 درصد خوراک از چاه 
های باالدســتی کمتر دریافت می کند.به گــزارش روابط 
عمومی، روح اله نوریــان در بازدید مدیرعامل وعضو اصلی 
هیأت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از پاالیشگاه 
گاز ایالم افزود: دریافت خوراک پایدار، مستمر و مناسب در 
افزایش کمی و کیفی تولیدات این پاالیشگاه گازی موثر است 
که انتظار می رود نفت مرکزی تمهیدات الزم برای دریافت 

خوراک مورد نیاز از چاه های باالدستی فراهم کند.  
وی بــا بیان اینکه با تالش و کوشــش همکاران و در 
راستای تحقق نامگذاری ســال ، میزان تولیدات پنجگانه 
این شــرکت در سال گذشته نسبت به سال ماقبل افزایش 
چشمگیری داشته است،اظهار داشت: با اجرایی شدن فازدوم 
این مجتمع صنعتی می بایست دریافت خوراک از چاه های 
باالدستی افزایش یابد که خوشبختانه نفت مرکزی مقدمات 

این کار را فراهم کرده و برای توسعه آن برنامه دارد.
 مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: با 
ارسال خوراک پایدار و کافی، تعهدات این واحد صنعتی به 
شرکت پتروشیمی ایالم محفق خواهد شد و خوشبختانه هم 
اکنون در ارسال محصوالت به شرکت پائین دستی هیچگونه 

مشکلی وجود ندارد.
همچنین مدیرعامل وعضو اصلی هیأت مدیره شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران در این بازدید گفت: خوراک پایدار 
فاز اول و دوم پاالبشگاه گاز ایالم از طریق چاه های باالدستی 
از سوی نفت مناطق مرکزی تضمین می شود و در این زمینه 

هیچگونه مشکلی وجود نخواهد داشت.

دریافت خوراک پایدار باعث افزایش تولید 
در پاالیشگاه گاز ایالم می شود

اصفهــان - معاون بهره برداری و توســعه شــبکه 
فاضالب آبفای استان اصفهان علت پس زدگی فاضالب 
در محدوده زندان مرکزی اصفهان را بی توجهی پیمانکار 
شهرداری اصفهان به هشــدارهای اعالم شده دانست و 
گفت: تا 24 ســاعت آینده، گرفتگی خط اصلی انتقال 

فاضالب در ابتدای بزرگراه ذوب آهن برطرف می شود.
امیر حسین حکمتیان در حاشیه بازدید میدانی از 
محل حادثه ایجاد شــده در خط انتقال فاضالب ابتدای 
بزرگراه ذوب آهن با قطر 600 میلیمتر گفت: پس زدگی 
فاضالب در محل ایستگاه بی آر تی مقابل زندان مرکزی 
اصفهان، روز شنبه هفتم خردادماه جاری به مرکز ارتباط 
با مشتریان آبفای استان اصفهان گزارش شد که بالفاصله 
گروه های امداد و حوادث این شــرکت به محل حادثه 
اعزام شدند. وی گفت: پس از بررسی های میدانی انجام 
شده مشخص شد پیمانکار شهرداری اصفهان که در حال 
احداث پل اندیشــه در ابتدای بزرگراه ذوب آهن است، 
به ســه منهول فاضالب در این محدوده آسیب رسانده 
که این آسیب موجب ورود نخاله و مصالح ساختمانی و 
گرفتگی شدید این خط شده است. وی خاطرنشان کرد: 
تا کنون دو منهول فاضالب در این محل بازگشایی شده 
است و بازگشــایی یک منهول دیگر نیز در حال انجام 
است که انتظار داریم در 24 ساعت آینده این خط انتقال 
به طور کامل بازگشایی می شــود. وی تاکید کرد: این 
حادثه در حالی به وقوع پیوسته است که بارها به پیمانکار 
شهرداری جهت هماهنگی الزم با شرکت آبفای استان 
اصفهان در زمان نزدیک شــدن به تاسیســات فاضالب 

هشدار داده شده بود.

بی توجهی پیمانکار شهرداری موجب 
تخریب 3 حوضچه و پس زدگی فاضالب در 

یزد - یزد؛رئیس کل دادگســتری استان یزد با اشاره بزرگراه ذوب آهن شد
به حضور سپاه در عرصه های مختلف و حساس در تاریخ 
انقالب اسالمی گفت: در تمامی عرصه ها سپاه منشا اثرات 
خیر کثیر برای کشور بوده است. غالمعلی دهشیری در دیدار 
جمعی از اعضای شورای قضایی استان با فرمانده جدید سپاه 
الغدیر یزد تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که دشمن 
تمام توان خود را در عرصه های مختلف جنگ های سرد، 
سخت، نیمه ســخت، نرم و اخیرا جنگ اداراکی و به ویژه 
اقتصادی به کار گرفته تا این نظام را از پای درآورد ســپاه 
با تکیه بر دانش و تخصص جوانان این مرز و بوم  توانسته 
در حوزه های مختلف با خودکفایی گره گشای بسیاری از 
امور باشد. وی به تعامل خوب سپاه در حوزه های مختلف 
با نهادها و دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: تشکیل 
بسیج اقشار زمینه ســاز ارتباط موثر با مردم و اثر گذاری 
در جامعه بوده است. دهشیری پشتوانه مردمی را باالترین 
سرمایه دانست و افزود: امروز سپاه پاسداران از پشتوانه قوی 
مردمی برخودار است که این امر حاصل تالش ها و مجاهدت 
های سبزپوشان گمنام در این مجموعه است. وی با اشاره به 
افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضا تصریح کرد: این امر 
حاصل تغییر رویکرد در سیاست های کالن قوه قضائیه و 
تقویت جنبه های مردمی در این مجموعه با هدایت های 
ریاست محترم قوه قضائیه بوده است. رئیس کل دادگستری 
استان به برگزاری شکوهمند مراسم سالم فرمانده در استان 
اشــاره کرد و افزود: این مراسم در سایه تعامل و همکاری 
مجموعه اجرایی، نظامی، انتظامی و قضایی استان انجام شد 
که نشان از همگرایی و همدلی در مجموعه مدیریت استان 
و تتمــه آن گفتمان مهدویت برای آمادگی ظهور حضرت 

حجت ابن الحسن العسکری)عج( است.

سپاه منشا اثرات خیر بسیاری در عرصه 
های مختلف بوده است 

همدان - شهردار همدان با اشاره به شرکت در هفتمین 
اجــالس کاهش خطرپذیری اندونزی، گفت: به دنبال این 
هستیم که در زمینه انرژی خورشیدی و مدیریت پسماند 
از منابع بین المللی استفاده کنیم. سید مسعود حسینی 
در گفتگویی با بزرگداشت یاد و خاطر شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر، به رویداد 
بین المللی کاهش خطرپذیری در اندونزی اشاره و بیان کرد: 
این رویداد مهم در کشور اندونزی هفتمین پلتفرم جهانی 
کاهش خطر پذیری یا ریسک بحران است. وی با بیان اینکه 
این پلتفرم از سوی یو ان دی آر آر زیر مجموعه سازمان ملل 
برگزار می شود، گفت: این کنفرانس به صورت سه ساالنه 
برگزار می شــود که قبل از این در ژنو برگزار شده است و از 
طرف دیگر برگزاری این مراسم آنقدر بااهمیت و دارای اعتبار 
است که می تواند برای کشور اندونزی یک ظرفیت محسوب 
شود. شهردار همدان با اشاره به اینکه در همدان ظرفیت های 
مناســبی همچون تاالر قرآن و مجموعــه عین القضات، 
دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی برای برپایی اجالس 
ملی داریم، تصریح کرد: امیدواریم پس از برگزاری اجالس 
ملی، حتی بتوانیم اجالس های بین المللی هم برگزار کنیم. 
وی در ادامه بیان کرد: ما نیز عالوه بر حضور در این اجالس 
که اعتباری برای شهر همدان است به دنبال راهکاری برای 
بهره وری انرژی از جمله انرژی خورشیدی و یا پسماند که 
به لحاظ ســرمایه گذاری کم تر توجیه پذیر است هستیم. 
حسینی افزود: به دنبال این هستیم که در این زمینه از منابع 
بین المللی استفاده کنیم و در زمینه جداسازی فاضالب از 
رودخانه ها و آب شهری و همین طور در زمینه ایجاد شهر 
سبز و توسعه گردشگری نیز به دنبال ایجاد ارتباطاتی برای 

جذب منابع مالی و اعتبارات بین المللی هستیم.

رایزنی های بین المللی شهردار همدان در 
اندونزی


