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

برابر رای شــماره 1401/000116 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پریسا مخدومی فرزند عبدالقدیر به 
شــماره شناســنامه 0 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
149.42 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 32 فرعــی از 212-اصلی واقع در بخش 
9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای خداقلی حقانی محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18 

م-الف: 8521
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

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

برابر رای شــماره 1401/000117 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریده مخدومی فرزند رحمن قلی به 
شــماره شناســنامه 5 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
219.05 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 32 فرعــی از 212-اصلی واقع در بخش 
9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای خداقلی حقانی محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18 

م-الف: 8523
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
سال 1401 

در اجــرای مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی و ماده 13-آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقــرر می دارد که پرونده هایی که به موجب 
آراء هیات محترم مســتقر در ثبت اســناد و امالک رامیان منجر به صدور رای جهت صدور ســند 

مالکیت گردیده اند دردو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
کالســه  پرونــده   140160312010000370 شــماره  1-رای 
1400114412010000209 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای رضا شهرکی فرزند آقا جان به 
شــماره شناســنامه 4148 و کد ملی 4879366064 دائر برصدور سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 510.99 مترمربع درقسمتی از پالک شماره 1420 فرعی 
از 7-اصلی واقع درگلســتان بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواســطه از مالک 

رسمی خانم بدرالشریعه مرتضوی درجه.
کالســه  پرونــده   140160312010000410 شــماره  رای   -2
1400114412010000210 تصرفــات مفروزی و مالکانه آقای رضا شــهرکی فرزند آقا جان 
به شــماره شناســنامه 4148 و کد ملی 4879366064 دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 337.12 مترمربع در قســمتی از پالک شماره 1420 
فرعی از 7-اصلی واقع درگلســتان بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه از 
مالک رسمی خانم بدرالشریعه مرتضوی درجه. درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده 
اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را کتبا با ذکر کالســه پرونده به اداره ثبت اســناد و امالک رامیان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان 
تحویــل دهد. در ایــن صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت. درصورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشــنبه  1401/03/02 تاریخ انتشــار نوبت دوم: چهارشــنبه 

1401/03/18 م-الف: 8519
هادی عطایی مقدم-رئیس ثبت اسناد و امالک رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
سال 1401 

در اجــرای مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی و ماده 13-آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقــرر می دارد که پرونده هایی که به موجب 
آراء هیات محترم مســتقر در ثبت اســناد و امالک رامیان منجر به صدور رای جهت صدور ســند 

مالکیت گردیده اند دردو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
کالســه  پرونــده   140160312010000296 شــماره  1-رای 
1399114412010000131 تصرفــات مفــروزی و مالکانه خانم حمیده میرعرب رضی فرزند 
رمضانعلی به شــماره شناســنامه 669 و کــد ملی 6249720936 دائر برصدور ســند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 151.88 مترمربع درقسمتی ازپالک شماره 
2 فرعی از 3-اصلی واقع درگلســتان بخش 8 حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواســطه 
از مالک رســمی آقای نقی ســمیعی. درصورتی که اشــخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراضی 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معتــرض بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت اســناد و امالک رامیان تحویل 
دهــد. در این صــورت اقدامات ثبت موکل به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت. درصورت عدم 
وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند 

مالکیت جدید مانع مراجعه به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشــار نوبت اول دوشــنبه:1401/03/02 تاریخ انتشــار نوبت دوم چهارشــنبه: 

1401/03/18 م-الف: 8525
هادی عطایی مقدم-رئیس ثبت اسناد و امالک رامیان

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابــر رای شــماره 140160306271000094 هیات 
اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک مشــهد منطقــه پنج تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی آقــای حســن ناجــی رضاپــور فرزنــد غالمرضا در 
ششــدانگ اعیان یک باب منزل به  مســاحت 144/83  متر 
مربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 واقع در رسالت 42 
پــالک 768 که اعیــان متعلق به خود متقاضــی عرصه متعلق 
به موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده اســت.لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را بــه این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شد.م/الف 700
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
آگهــی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140060323061001756مورخه1400/10/01هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض اقــای ابوذر واحدی زاده 
گشوئیه  فرزند علی به  شماره شناسنامه 11229در ششدانگ یک باب کارگاه بسته 
بندی وسردخانه )صنایع تبدیلی کشاورزی(به مساحت 3886/11 متر مربع  قسمتی 
از پالک 25فرعی از 6-اصلی  واقع در روســتای اســالم آباد رودان هرمزگان  حقوق 
ارتفاقی ندارد  و پالک  25فرعی از 6-اصلی  ذیل  ثبت  1327 صفحه 20دفتر جلد 
8 بنام حســین قاسمی  سعادتی  سند مالکیت صادر وتسلیم گردیده ومتقاضی مورد  
تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است لذا به منظور اطالع مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته است می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند وگواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد ودر هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد   
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/2

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/3/18
9/م/الف

یحیی شیروانی
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک رودان

آگهی مفقودی

مــدرک فــارع التحصیلی اینجانب جعفر شایســته بیگدیلو صــادره از پارس آباد  
به شــماره کد ملــی  ۵۰۴۹۰۹۱۵۳۵ دارای مدرک تحصیلــی گواهینامه موقت مقطع 
کاردانی در رشــته صنایع فلزی صادره از دانشــگاه آزاد اســامی واحد تبریز مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصــل مدرک را به 
دانشــگاه آزاد اســامی واحد تبریز به نشــانی دانشــگاه آزاد اســامی تبریز ارسال 

نمایند.  )نوبت دوم( پارس آباد مغان
****************************************************************

دفترچه پایه دوم ثبت ســاعت مسافری به شــماره کارتکس ۳۰۳7۰ به کد ملی 
227۹826۹2۵ به نام عبداهلل نیاستی فرزند منصور به شماره شناسنامه یک تاریخ 

تولد ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۵7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
**************************************************************** 

بدینوســیله  اعام میدارد برگ ســبز ســواری رنو  تندر ۹۰  مدل ۱۳86-رنگ 
نقــره ای پرشــین متالیک  شــماره موتور:  7702035322D014165   شــماره شاســی  
7A003086 پــاک۹6- ۵8۱ ج ۴۴   بنــام اینجانــب  مجیــد الــه عامریــان  بشــماره 

ملی2۱2۱۳۹7۵۳۱ مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد-شاهرود 
****************************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان دارای پاک ثبتی 
۴۳8 فرعــی از ۱ الــی ۵-اصلی واقع در روســتای فرومد بخش ۵ ثبتــی میامی ذیل 
ثبت  شماره 2۱۳۹ در صفحه ۱66 جلد ۱۵ دفتر اماک به نام خانم مرضیه رحمانیان 
فرزند عباس صادر و تسلیم گردیده است و مالک مذکوربرابردو برگ استشهاد ادعا 
نموده که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنــی را نموده اســت، لذا مراتــب برابرتبصره ۱ ماده ۱2۰ آئیــن نامه قانون ثبت 
یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می گردد تا هر کس نسبت به صدور 
ســند مالکیت المثنی اعتراض دارد و یا مدعی انجام معامله با سند مذکور می باشد و 
یا ســند مالکیت اولیه دردست وی اســت مراتب را کتبا" ظرف مدت ۱۰ روز پس از 
انتشــار آگهی با ارائه اصل سند معامله یا ســند مالکیت به اداره ثبت اسناد و اماک 
میامــی اعام و رســید دریافت نماید در غیر این صورت پــس از انقضاء مدت قانونی 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱8

محمد علی نیک راد
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان میامی

آگهي صورت تقسیم موجودی 
صورت تقســیم موجودی شــرکت کارتن پاست آمل به شماره ثبت 2۱2۰ و شناسه 
ملــی ۱۰76۰2۳76۴۰ تهیــه و تنظیــم گردیــده و در اداره تصفیه امور ورشگســتگی 
مازندران به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شماره 
دو دادگســتری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد اول موجود است. اشخاص ذینفع 
می توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشــته باشــند ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه به نشــانی 
فوق تســلیم نمایند. بدیهی اســت پــس از انقضاء مدت مذکور تصمیــم این اداره قطعی 

محسوب  می گردد. 
تاریخ چاپ : ۱۴۰۱/۰۳/۱8

امین فاح 
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران 

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه
شــرکت حمل و نقل و راهســازی راهداران راه خوبان ســهامی خاص به شماره ۵۹8 ثبت 

شهرستان شاهرود
بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت میشــود که در جلســه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه شرکت رأس ســاعت   ۹  صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰  در محل : 

شاهرود شهرک گلها مجتمع غیرانتفاعی فروغ دانش حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

۱- تصویب سود و زیان و ترازنامه سال ۱۴۰۰
2- انتخاب بازرس برای سال مالی ۱۴۰۱

۳- سایر موارد مربوط به مجمع عمومی عادی
هیأت مدیره شرکت حمل و نقل و راهسازی
راهداران راه خوبان

متن آگهی
بــه اطاع می رســاند اینجانب معصومه ســلیمانی مالک ۳ ســهم مشــاع از 6 ســهم 
ششــدانگ  پــاک ثبتــی 2۳۴۱ فرعــی از 2 اصلــی واقــع در دماوند به نشــانی دماوند 
خیابان داالن بهشــت موضوع سند مالکیت ۵6۴۱۳7 شماره ثبت ۳7۱۴ صادره به تاریخ 
۱۳۴6/۰۴/27 متقاضی تعیین بستر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و 
مجاورت پاک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حسب اعام امور آب دماوند بر اساس ضوابط 
و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب 
و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن 
مــدارک مالکیت خود ظــرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار آگهی به امــور آب دماوند به 
نشانی گیاوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی 
است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه 
ای تهران )امور آب( نبوده و بســتر و حریم اعامی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه 

می باشد. 7۳۹۹ 
اداره امور آب دماوند

ارزیابی داخلی گامی بزرگ در جهت 
بهبود بهره وری و توسعه پایدار

در جلسه افتتاحیه اولین ارزیابی داخلی شرکت توزیع 
نیروی برق شمال اســتان کرمان عنوان شد: ارزیابی 
داخلی گامی بزرگ در جهت بهبود بهره وری و توسعه 
پایدار شــناخت نقاط قوت و ضعف سیســتم ، تبادل 
ایده هاو تجربیات و تعامل دوســویه بین ستاد و صف 
اولیــن ارزیابی عملکرد داخلی شــرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان توســط گروه های  ارزیابی 
شرکت در کلیه امورها برگزار شد در جلسه افتتاحیه 
اولین ارزیابی داخلی شرکت  که، با حضور مدیرعامل 
،معاونیــن  مدیران و کارشناســان  در محل ســالن 
جلسات ستاد شرکت برگزار شــدبرنامه تدوین شده 
شامل روش اجرای ارزیابی وچک لیست های ارزیابی 
برای همکاران ارائه شــد. مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق شــمال اســتان  در این جلسه افتتاحیه  
ضمن تقدیر از دفتر توسعه و تحول اداری و تیم های 
ارزیابــی و تاکید بر ارزیابی مقولــه ایمنی  ، برگزاری 
طــرح ارزیابی عملکرد را گامی بزرگ در جهت بهبود 

بهره وری و توسعه پایدار در شرکت عنوان کرد.

صعود مشترک کارکنان شرکت توزیع 
برق جنوب استان کرمان و باشگاه 

کوهنوردی افق بم به قله شیر 
دهبکری 

محمد مجــدزاده دبیر کمیته ورزش شــرکت گفت: 
جمعی از کارکنان توزیع برق جنوب اســتان کرمان، 
در روز جمعه ۶ خردادماه جاری، به قله شیر دهبکری 
واقع در شهرســتان بم صعود کردند. مجدزاده افزود: 
ایــن برنامه با مســئولیت مطهره افشــاری پور مدیر 
باشگاه کوهنوردی افق بم و سرپرستی ناصر آذرپندار 
و جمعی از اعضای باشــگاه مذکــور صورت پذیرفت. 
وی خاطرنشــان کرد: این صعود بــا حضور ۱۳ نفر از 
کارکنان شــرکت توزیع برق جنوب استان کرمان از 
حوزه ستادی شــرکت و امورهای برق بم، نرماشیر و 
فهرج با طی مسیر ۵۶۱۰ متر با شیب زیاد در مدت ۶ 
ساعت انجام گرفت.  خانم ها بتول شیخ شعاعی، اکرم 
عســکری ثمانه قنبری و آقایان احمد کریمی افشار، 
رضا ساالری خو، سیدعمید افشاری پور، مجید محبی 
راد و نیما آســتانی از حوزه ســتادی، آقایان محسن 
حافظی نســب و علی پورحســن از امور برق بم، آقای 
کیومرث گرگنــی از امور برق فهرج و خانم ها معظمه 
همت آبادی و سمانه جزینی زاده از امور برق نرماشیر 
در این برنامه حضور داشــتند. الزم به ذکر است؛ قله 
شیر دهبکری جزو رشــته کوه های جبالبارز است و 

ارتفاع آن ۳۱۰۰ متر می باشد.

اخبار گزارش

یاســوج- رئیس سازمان بسیج رســانه کشور گفت: رسانه 
ها و جبهه رســانه ای انقالب اسالمی مهمترین رکن جهاد 

هستند. تبیین 
به گزارش روابط عمومی بســیج رســانه اســتان، عباس 
محمدیان درارتباط زنده با خبرنگاران اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد به مناســبت فرا رســیدن ۱۴ خرداد ماه سالروز 

ارتحــال ملکوتی امام راحل،  به دغدغه رهبر معظم انقالب 
نســبت به فضا سازی جبهه رســانی غرب علیه کشورمان 
اشــاره کرد و افزود: امروز ما در یک جنگ رسانه ای تمام 
عیار قرار داریم و دغدغه رهبر معظم انقالب نسبت به این 

موضوع وظیفه ما را ســنگین تر کرده است.
وی بیــان کرد: قدرت تکنولوژی دشــمن و شــبیخون ها 
و هجمه هــای فرهنگی آنها ســبب شــده که به دســتور 
رهبــر انقالب باید بــا جهاد تبیین در برابــر این هجمه ها 
ایســتادگی کنیم، البته نباید تک بعدی حرکت کرده بلکه 

کنیم. عمل  آفندی  بصورت  باید 
رئیس ســازمان بسیج رسانه کشور  رســانه ها را مهمترین 
رکن جهاد تبیین نام برد و ادامه داد: رسانه ها، خبرنگاران 
و فعــاالن مجازی باید با یک قدرت واحد عمل کرده و در 

برابر جنگ تحریف دشــمن، میدان داری کنند.

وی با بیان اینکه در فضای رســانه ای امروز، ضرورت دارد 
رویکردمــان را تغییــر داده و آفندی عمــل کنیم، گفت: 
آفند ما زمانی تاثیرگذار اســت که بــا قدرت علم و دانش 

باشد. روز همراه 
محمدیان ادامه داد: رســانه تراز انقالب اسالمی تمدن ساز 
همان مکتب امــام)ره( بوده که دارای صداقت، صراحت و 

صالبت بوده و بر اســاس منش ها و ظرفیت ها است.
وی بــه تفکر و نــگاه رهبر معظم انقالب نســبت به ظالم 
و مظلــوم اشــاره کرد و افــزود: وظیفه جبهه رســانه ای 
انقالب این است که مزدوران، منافقان و مواجب بگیران را 
شناســایی کرده و رسانه ای کنند و نگذارند کاخ نشین به 
جای کوخ نشین بنشــیند و مکتب امام روح اهلل را تحریف 

. کنند
وی با اشــاره به 7 اصل از اصول مهم امــام)ره( که رهبر 

انقالب در بیســت و ششــمین ســالگرد ارتحالش آنها را 
بیــان کردنــد، گفت: اثبات اســالم ناب محمــدی و نفی 
اســالم آمریکایی، اعتقاد به وعده الهــی و بی اعتمادی به 
قدرت هــای مســتکبران، اعتقاد بــه اراده و نیروی مردم، 
حمایــت از محرومیــن و مخالفت با خوی کاخ نشــینی، 
مخالفت صریــح با جبهه قلدران و مســتکبران، اعتقاد به 
اســتقالل ملی و تکیه بر وحدت ملی از مهمترین بند های 
اصل 7 از اصول امام راحل اســت که باید به دقت به آنها 

کنیم. عمل 
محمدیــان با بیان اینکه شــکل گیری انقالب اســالمی با 
شــهداء و ائمه ِگره خورده اســت، بیان کرد: ما رســانه ها 
صاحبان اندیشه و تفکر هستیم و نقش ما بسیار تأثیرگذار 
است پس نباید به هرقیمتی اجازه دهیم دین اسالم و این 

شود. تحریف  مردمی  انقالب 
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رئیس سازمان بسیج رسانه کشور:

رسانه ها مهمترین رکن در جهاد تبیین/ رسانه تراز انقالب اسالمی  همان مکتب امام راحل است

سنندج - به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کردستان، مهندس آریانژاد در این نشست ضمن قدردانی 
از تعامل خوب مجموعه نیروی انتظامی اســتان، اظهار 
داشت: مجموعه فرماندهی و پرسنل خدوم انتظامی استان 
در حفاظت و حراست از منابع آب و احاریم آن همواره یاور 
و همراه این شرکت، ادارات تابعه استان و ذینفعان بوده اند 
و جا دارد از تالش های اثرگذار و جهادی این عزیزان تقدیر 
نمایم. وی افزود: با همکاری نیروی انتظامی شهرستان ها 
در اجرای احکام و دستورات قضائی، توانسته ایم اقدامات 
قابل قبول و محسوسی در زمینه ی پیشگیری، کنترل و 
برخورد بــا بهره برداری های غیرمجاز و حفاظت از منابع 
آب های سطحی و زیرزمینی در سطح استان، انجام دهیم 
. مهندس آریانژاد به مسائل و مشکالت مرتبط با حفاظت 
فیزیکی از سدهای استان نیز اشاره و عنوان کرد: از آنجا که 
غالباً سدهای این استان جهت تأمین آب شرب شهروندان 
احداث شده اند، لذا می طلبد تا با بهره گیری از توان، تجربه 
و تخصص مجموعه نیروی انتظامی کردستان، از این منابع 
آبی به شایسته ترین شکل ممکن حراست و حفاظت گردد 
و این شــرکت هم آمادگی کامل خود را در این خصوص 
اعالم می دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، 
با اشاره به لزوم ادامه این تعامل حسنه، روند همکاری  را در 
سطح استان پویا عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همکاری 
نهادهای مرتبط علی الخصوص نیروی ارزشــِی انتظامی 
بتوانیم هر چه بیشــتر در راستای تحقق مطالبات مردم 

شریف استان، قدم برداریم.

دیدار مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای کردستان با فرمانده 

آبادان - رئیس روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت آبادان نیروی انتظامی استان
گفت:  با درخواست برق منطقه ای خوزستان و در راستای 
مسئولیت های اجتماعی و به منظور افزایش سطح پایداری 
شبکه برق شهرستان آبادان تزریق برق به شبکه سراسری 
آغاز گردید. مکی دریس با اشــاره به آغاز فصل گرم سال 
و مشکل کم آبی در استان خوزستان  که همانند سالهای 
گذشته به عنوان یک بحران فراگیر مطرح می باشد افزود: 
تنش آبی امســال عالوه بر ایجاد مشکالت عدیده به طور 
خاص ، باعث از ســرویس خارج شدن برخی  از نیرو گاه 
های برق آبی در استان خوزستان گردیده و کاهش تولید 
برق را به همراه داشته اســت . دریس تصریح کرد: بنا به 
درخواست برق منطقه ای خوزستان و در راستای مسئولیت 
های اجتماعی خود به منظور افزایش سطح پایداری شبکه 
برق شهرستان آبادان ، شرکت پاالیش نفت آبادان اقدام به 
کاهش مصارف اشــتراک خود از ۴۵ مگاوات به 2 مگاوات 
ســاعت نموده که کمک قابل توجه ای را به کاهش پیک 
مصرف برق شهرستان آبادان داشته است. وی بیان داشت: 
عالوه برآن از تاریخ 7 خرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به تزریق برق 
به شبکه سراسری تا سقف 2۵ مگاوات ساعت اقدام نموده 
است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی های انجام 
شده و شرایط خاص امسال همکاری مذکور تا پایان نیمه 
اول شهریور ماه ادامه خواهد داشت وبنا برسیاست گذاری 
های ابالغی از سوی مدیر عامل شرکت پاالیش نفت آبادان 
در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین ،توجه به مسئولیت 
های اجتماعی و خدمت رسانی به شهرستان آبادان از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است .خبرنگار سید حسین رمضانی

تزریق برق ازپاالیشگاه بمنظور 
کاهش خاموشی ها درآبادان

گرگان - محمدرضا سبطی در نشست هم اندیشی اعضای 
هیئت مدیره اتحادیه تاکسی رانی و اتوبوس رانی های شهر 
کشور در شهرداری گرگان اظهار داشت: رسالت شهرداری ها 
در حوزه اقتصادی شــهروندان حمایت از خانواده های کم 
برخوردار در حوزه تردد و جابجایی این قشــر از مسافران و 
افراد کم برخوردار استسبطی افزود: رانندگان حمل و نقل 
درون شهری بیشترین ارتباط مردمی را دارند و معرف خوبی 
برای ترویج فرهنگ شهری هستند . وی تصریح کرد: سازمان 
شهرداری ها و وزارت کشور می توانند در حوزه حمل و نقل 
شهری با اتخاذ تصمیمات حمایتی کمک شایانی به این قشر 
زحمتکش داشته باشند و سازمان ها و اتحادیه های مرتبط 
نیز به نفع مردم و رانندگان یک تعرفه خوب را مصوب کنند . 
شــهردار گرگان ادامه داد: پس از پیروزی انقالب اسالمی 
جایگاه و کرامت انسانی رانندگان اتوبوس و تاکسی ارتقا پیدا 
کرد و هویت واقعی و شأن این قشر که از بامداد تا شامگاه 
در حال خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شد. سبطی با 
اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ناوگان حمل و نقل 
گفت: بنده جایگاه خاصی برای کارکنان ناوگان  حمل و نقل 
قائلم و پس از مسئولیتم در آبان ۱۴۰۰ به عنوان نخستین 
مکان به دیدار زحمتکشان حوزه حمل و نقل شهری رفتم.

وی در پایان با تســلیت به مردم آبادان درخصوص حادثه 
مرگبار ساختمان متروپل گفت: شهرداری ها باید با دقت 
بیشتر و نگاه دغدغه مند، اقدام عاجالنه در حوزه شناسایی 
نقاط ناایمن سطح شــهر کنند تا از تکرار حوادث مشابه 

جلوگیری گردد.

جایگاه و کرامت انسانی 
رانندگان حمل و نقل پس از 

انقالب ارتقا یافت
کرمان - در چهارمین جلســه کارگروه مدیریت پیک بار 
۱۴۰۱ شمال استان عنوان شد:  به کار گیری همه ظرفیت 
ها برای پایداری شبکه برق در ایام پیک بار همکاری صنعت 
در اجرای برنامه های اوج بار، بسیار اثرگذار است چهارمین 
جلســه  هماهنگی و آمادگی کنترل پیک ۱۴۰۱ شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با حضور مدیر عامل 
و ســایر اعضای کارگروه مدیریت پیک ۱۴۰۱ در ســالن 
کنفرانس شرکت برگزار شــد. در این جلسه مدیر عامل 
شرکت توزیع برق شمال استان از اعضای کارگروه و مدیران 
امورها خواست تا  برای پایداری شبکه همه ظرفیت و توان 
خود در پیک ۱۴۰۱ به کار بندند . محمد سلیمانی  اظهار 
داشت : امسال نیز عالوه بر اقدامات انجام یافته جهت گذر 
از پیک همچون سالهای گذشته ؛ اعضای کارگروه  مدیریت 
پیک ۱۴۰۱ بر اساس مسئولیت سازمانی افراد انتخاب شده 
اند و انتظار می رود کلیه برنامه ها و اقدامات  الزم به منظور 
اجرای طرح های پیک سایی و مدیریت مصرف برق ، از طرف 
اعضا و همکاران پیگیری و اجرا شود. وی با تقدیراز عملکرد 
ادارات کم مصرف و همکار در برنامه های پیک بار تابستان 
سال گذشته گفت: امسال با مشارکت بسیج کارمندان پایش 
مصرف برق سازمان ها و ادرات انجام خواهدشد. وی با اشاره 
به این که  جلسه هماهنگی گذر از پیک بار با صنایع همکار 
در شهرک صنعتی کرمان برگزار شد اظهارداشت: همکاری 
صنعت در اجرای برنامه های اوج بار، بسیار اثرگذار است و با 
برنامه ریزی الزم از طرف سازمان صمت از ظرفیت آنان بهره 

مندی مناسبی صورت خواهد پذیرفت. 

به کار گیری همه ظرفیت ها 
برای پایداری شبکه برق در ایام 

پیک بار


