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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 ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد:  امــالک متقاضیان واقــع در قریه   علی 
آبــاد میر   پالک 33 اصلی بخش 2 قشــالقی 2658 فرعی آقا/ خانم  ابراهیم 
راوندی بیدگلی  فرزند علی جان نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 256.37  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  

علی فیض کرج آباد
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است 
برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم 
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه 
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی 
منتشـــر می نمایــد .     تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/03/28 نوبت دوم 

1401/04/11   شناسه آگهی: 1333925
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمل خواهد آمد:  امالک متقاضیان واقع در قریه   
علــی آباد میر   پــالک 33 اصلی بخش 2 قشــالقی 2658 فرعی 
آقــا/ خانم  ابراهیم راوندی بیدگلی  فرزند علی جان نســبت به 
ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 256.37  
مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  علی فیض کرج 
آباد ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مــورخ 1401/04/20 ، لذا 
از متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبــان حقوق ارتفاقی 
دعــوت می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم 
رسانند . بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده 
قانونــی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می 
توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 
رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401/03/28   

شناسه آگهی: 1333931
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقع در بخش ســه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 13- اصلی )قریه بوران و ساالرمحله( 
7393 فرعی آقایان محمدتقی اقدســی و مهرداد اقدسی هر یک به نسبت 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین بــا ســاختمان احداثی)کارخانه 
شــالی کوبی( به مســاحت 1425.30  متر مربع خریداری شده بالواسطه از مها و 
بتول درکائی نژاد و بتول و مســعود و مجید و مریم و مهناز همگی اقدســی و مع 

الواسطه از علی اقدسی و عباسعلی اقدسی و رضا توکلی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده 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 تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت 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 بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 
صورت اختصاصی منتشــر می نماید .  تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/03/28 

نوبت دوم 1401/04/11   شناسه آگهی: 1332032 
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی  اختصاصــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئیــن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی
 آگهــی  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مــورخ    140160310006001267 شــماره  رای  برابــر   :
1401/02/27 هیــأت  اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد  ثبتی شهرســتان نور تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضی به نام آقا/ خانم    محمد حسن کالنتری ثقفی ششدانگ 
یــک قطعه بــاغ به مســاحت 1858.45  مترمربع بــه پالک 582 
فرعــی  از 21 اصلــی واقــع در کمــر  مازندران  بخــش 5  ثبت 
نور  محرز گردیده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبــت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه های سراســری و 
محلــی آگهی می گردد تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند ، باید از تاریخ انتشار آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند .  معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید  و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/03/28 نوبت دوم 1401/04/11 
شناسه آگهی: 1333912

 علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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 امــاک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطاع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد:  اماک متقاضیان واقــع در قریه   چلندر   
پاک 17 اصلی بخش 3 قشــاقی 932 فرعی آقا/ خانم  طا و امیررضا شــهرت 
هر دو وهاب زاده  فرزند نیک روز حصه هر کدام به ترتیب به میزان دو دانگ 
مشاع و چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 233.24 متر 
مربع به اســتثنا بهای ثمن عرصه و اعیان خریداری بدون  واســطه/با واسطه از  

انتقال قهری از آقای نیک روز وهاب زاده
 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 اعام 
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 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است 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 سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطاع می رســاند و 
نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 
تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .     تاریخ انتشار نوبت 

اول 1401/03/28 نوبت دوم 1401/04/11   شناسه آگهی: 1335438
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اماک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
بــه عمل خواهد آمد:  اماک متقاضیان واقع در قریه   چلندر   پاک 
17 اصلــی بخش 3 قشــاقی 932 فرعی آقا/ خانــم  طا و امیررضا 
شهرت هر دو وهاب زاده  فرزند نیک روز حصه هر کدام به ترتیب 
به میزان دو دانگ مشاع و چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین به مســاحت 233.24 متر مربع به اســتثنا بهای ثمن عرصه و 
اعیان خریداری بدون  واســطه/با واســطه از  انتقال قهری از آقای 

نیک روز وهاب زاده
ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/04/20 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن اماک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ 

انتشار :  1401/03/28   شناسه آگهی: 1336276
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علــی باقرزاده فاح با ارائه دو برگ استشــهادیه المثنی که 
در دفترخانه 66 بابل تصدیق امضاء شــده و طی درخواســت شــماره 
4006086 مــورخ 1401/03/07 تقاضــای صــدور ســند المثنــی 
ششــدانگ پــاک 64 فرعــی 3503 اصلی بخــش دو بابل که ســند 
مالکیــت آن ذیل دفتــر 573 صفحه 398 و ثبت 49261  به نام علی 
باقرزاده فاح   صادر و تسلیم شد سپس به موجب سند رهنی شماره 
191844 مــورخ 1397/03/27 دفترخانــه 66 بابــل در رهن قرار 
گرفتــه که  در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت .در اجرای 
مــاده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبــت  مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند چنانچه پس 
از اتمــام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یــا در صورت اعتراص 
اصــل ســند مالکیت یا ســند معاملــه ارائه نشــود ایــن اداره مطابق 
مقــررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نــام  مالک خواهد 

نمود.  تاریخ انتشار: 1401/03/28 
شناسه آگهی: 1331385

سیدمهدی حسینی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک بابل

آگهــی تغییــرات شــرکت المــاس درخشــان گیتــی گهــر 
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 13915 و شناســه ملی 

 14005505050
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1401/3/11 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1- آقایان 
محمدرضــا کشــاورزی به شــماره ملــی 0383737400 
، علیرضــا کشــاورزی به شــماره ملــی 0386321213 ، 
ابراهیم کشاورزی به شماره ملی 6149685748 بعنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. 
2- آقای محمدابراهیم شــهریاری دوســت به شماره ملی 
0014900270 به عنوان بازرس اصلی ، علی تجویدیان 
به شــماره ملــی 0381780929 به عنــوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان قــم اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1337312(

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبامعارض متاقضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .
)) نصره حلچی فرزند صالح ششــدانگیکباب ســاختمان به نشــانی ایستگاه 7 سلیج 
غربــی کوچــه حاج محمد ناصری خریداری شــده از مالک رســمی عبید نواصــر رضایی به 
مساحت 155/63 متر مربع طبق رای شــماره 140160317003000187 قسمتی از 

پاک 6/141 واقع در بخش 10 آبادان  (( 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/3/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :12 /1401/4 
م-الف :119 /1              

مردانی               
 سرپرست ثبت اسناد واماک آبادان

اصاحی
در گواهی حصر وراثت شادروان نساء نورالهی به درخواست آقای احمد علی محمدی 
بشــرح دادخواست به کاسه 100109 ، مندرج در روزنامه سیاست روز، شادروان نساء 
نورالهی فرزند علیجان صحیح می باشد که به اشتباه فرزند محمد درج شد و بدینوسیله 

اصاح می گردد.

قهرمانی و ثبت رکورد کم نظیر گُلفِر 
نفت مسجدسلیمان در مسابقات 

کشوری

میالد حاجی پور ُگلفر جوان مسجدسلیمانی و سرپرست 
تیم نفت مسجدســلیمان با قهرمانی در مسابقات گلف 
قهرمانی کشور موفق شد رکوردی جدید را در این رشته 
برای خود ثبت نماید .به گزارش روابط عمومي شــرکت 
بهــره برداري نفــت و گاز مسجدســلیمان ، وی در این 
مسابقات ضمن کسب عنوان قهرمانی در گروه هندی َکپ 
توانست در یک اتفاق نادر و کم نظیر در این رشته، عنوان  
Hole In One را برای خود در تاریخ گلف کشــورمان 
ثبت نماید . Hole In One اصطالحی است در ورزش 
گلف و آن وقتی  اســت که توپ با یک ضربه وارد حفره 
می شود. معموالً این اتفاق در زمین ها با 3 ضربه ) پار ( 
رخ می دهد فاصله بین نقطه شروع ) تی باکس ( و نقطه 
میدان ) گرین ( 143 متر فاصله دارد . مسابقات قهرمانی 
گلف کشور به میزبانی فدراسیون گلف کشور و در زمین 
های مجموعه ورزشــی انقالب شــهر تهــران به صورت 
انفرادی با حضور 57 گلفر از سراسر کشور برگزار شد .  

پایش عملکرد جایگاههای عرضه 
سوخت تحت پوشش شرکتهای زنجیره 

ای توزیع در منطقه گلستان 

در راســتای اجرای دستورالعملهای صادره و تاکید مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان 
مبنی بر توزیع مطلوب ســوخت به مصــرف کنندگان، 
مجاری عرضه تحت تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای 
توزیع )برند( در اســتان گلستان پایش و بازدید شدند به 
گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلســتان، بررســی و تداوم الزامات شرکت 
ملی پخش در راســتای حفظ بهداشت ایمنی و محیط 
زیســت و اســتانداردهای صنعتی و فنی، تحقق اهداف 
صیانت از حقوق شهروندی و ارباب رجوع و بررسی کمی 
و کیفــی فرآورده های توزیعی از اهم اهداف این بازدیدها 
بوده اســت.   بر پایــه این گزارش، کارشناســان حوزه 
بازرســی، روابط عمومی، مهندسی، اچ اس ای، حراست، 
و ســامانه هوشــمند دفاتر عملیاتی، عملیات جایگاهها، 
مخــازن و تمامی نازل ها را در 39 باب جایگاه مشــمول 
این طرح مورد صحت ســنجی قرار می دهند تا سوخت 
مورد نیاز مصرف کننده ها با کیفیت و به مقدار مناســب 
برابر با استاندارهای شرکت ملی پخش در جایگاه ها توزیع 
شود  گفتنی است هدف از بازدیدهای فوق بهبود مستمر 
وضعیت جایگاه ها می باشد و  نواقص مشاهده شده طی 
درج در یک چک لیســت به مدیران و مالکان جایگاه ها 
اعالم و توســط معاونت بازرگانی منطقه و رؤسای نواحی 

مورد پیگیری قرار می گیرد

اخبار گزارش

ایالم - سرپرست بازرسی فنی شرکت ملّی گاز ایران با اشاره به اینکه 
بازرسی فنی بال حمایتی سازمان برای تولید و توزیع گازرسانی پایدار 
در سطح کشور است، گفت: این مجموعه بسیاری از مسائل را از زاویه 
فنی نگاه می کند که قطعی و یا حوادث گاز نداشته باشیم و بر اساس 
 جایگاه، یکی از بهترین ارکان برای داشتن تولید و توزیع پایدار گاز است.
 ابوالفضل وروانی فراهانی در بازدید از شرکت گاز استان ایالم افزود: 
بازرسی فنی به عنوان چشم بیدار سازمان با اعمال بازرسی در مراحل 
خرید  تجهیزات و قطعات و نیز در زمان نصب آنها با انجام تست های 
عملکردی، حضوری فعال دارد و به همین سبب احتمال بکارگیری 

 و استفاده از تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به حداقل می رسد.
وی اظهار داشت: بازرسی فنی با کنترل انطباق خدمات و محصوالت 
سازنده های داخلی با استاندارد های مرجع و بین المللی و با کمک 
بــه رفع نواقص و ایرادات آنها به منظور ارتقای کیفیت محصوالت 
داخلی، در راســتای اقتصاد مقاومتی و تولید کاالی ایرانی، نقشی 
 اساســی در بهبود کیفیت محصوالت تولید داخل را ایفا می کند.
وروانی فراهانی با بیان اینکه در گذشته بازرسی فنی هیچ چتر حمایتی 
برای شــرکت های فرعی نداشته اســت، تصریح کرد: در گذشته 
بازرسی فنی به سمت دارایی های فیزیکی و کارهای غیر از بازرسی فنی 
سوق داده شده که قرار است سیاستگذاری ها و نظارت عالیه بر عملکرد 
 استانها داشته باشــد و با نگاه حمایتی و غیره مسائل را حل کند.
سرپرست بازرســی فنی شــرکت ملّی گاز ایران با اشاره به اینکه 
این واحد فنی با اســتفاده از علم روز، دانش و تخصص، ســالمت 
تجهیزات بــرای پایداری تولید و توزیــع گاز را تضمین می کند، 
خاطرنشان کرد: با استفاده از سیستم های کنترلی و نظارتی، ایمنی 
 و سالمت تجهیزات، راه برای تولید مستمر و پایدار هموار می شود.
وروانی فراهانــی با بیان اینکه بازرســی فنی در اجــرای پروژه ها و 

یا احداث یک طــرح برای تاُمین و نصب کاال دســتورالعمل ها و 
اســتاندارد ها را رعایت و یکی از بازوان پژوهش به حساب می آید، 
گفت: در حوزه لیســت تاُمین کنندگان کاال، بازرســی فنی حرف 
 اول را می زند و از نصب کاالی غیر اســتاندارد جلوگیری می کند.

همچنیــن در این بازدید سرپرســت شــرکت گاز اســتان ایالم 
با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 1۰۰ درصد جمعیت شــهری 
و 97 درصد جمعیت روســتایی اســتان از نعمــت گاز طبیعی 
برخوردار هســتند، گفت: با توجه به در حال اتمام بودن گازرسانی 
روستایی استان، تغییر فاز عملکردی این مجموعه از یک شرکت 
پروژه محــور به یک شــرکت بهره بردار ضروری اســت که به مدد 
 تالش جهادی همکاران شــرکت، این موضوع عملیاتی می شود.

محمود کشــاورز با بیان اینکه این تغییر اســتراتژی از ســالیان 
گذشــته با بهینه سازی سیستم ها و گســترش دولت الکترونیک 
در این شــرکت آغاز شــده و در آینده نیز باقیمانده این تغییرات 
اســتمرار خواهد یافــت، افزود: حــذف قبوض کاغــذی بعنوان 
 GIS اولین شرکت استانی در کشــور، ایجاد سیستم نشت یابی
محور و پیاده ســازی GIS در ســطح شــرکت از نمونه کارهایی 

 اســت که در راســتای این تغییر اســتراتژی انجام شــده است.
وی بــا اشــاره به اینکه در حال حاضر ۲۶ شــهر اســتان و 515 
روســتای اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، اظهار 
داشــت: در مجموع این اســتان دارای ۶17 روســتا می باشد که 
از ایــن تعداد 515 روســتا گازدار، 44 روســتا در دســت اقدام و 
مابقی فاقد توجیه گازرســانی هستند که نیاز به اخذ مجوز خاص 
 برای گازرســانی می باشند که در دست بررســی و مطالعه است.
سرپرســت شرکت گاز اســتان با اشــاره به اینکه این شرکت در 
راســتای تحقق اهداف بیانیــه گام دوم انقــالب گام برمی دارد، 
تصریــح کرد: بــرای خدمات رســانی بــه جامعه هــدف باید از 
توانمندی و جوان ســازی نیروهای انســانی حمایت بیشتر شود 
 تــا از این طریق به مشــتریان خدمات مناســبتری ارائه شــود.
کشــاورز با بیان اینکه بازرســان فنی چشــمان تیز بین مجموعه 
شرکت های گاز استانی برای تاُمین کاالی باکیفیت هستند، اظهار 
داشــت: می بایست جایگاه بازرسی فنی در شرکت های گاز استانی 
تقویت شــود تا از این طریــق ضمن توزیع پایــدار گاز، ایمنی و 

رضایتمندی برای مشترکین به همراه داشته باشد.
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بازرسی فنی بال حمایتی سازمان برای تولید و توزیع گازرسانی پایدار است

قزوین- مســعود خواجه ونــد مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان قزوین گفــت: در اســتان 5 هزار 
مگاوات ظرفیت ایجاد نیروگاه بــادی وجود دارد که فقط 
1۶3 مگاوات آن عملیاتی شــده است. در این نشست که 
رجب رحمانی، لطف اهلل ســیاهکلی، روح اهلل عباســپور و 
فاطمه محمد بیگی نمایندگان اســتان در مجلس شورای 
اسالمی، مســعودخواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اســتان قزوین، یداهلل ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای، داراب بیرنونــدی مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب 
اســتان ، علی فرهــور مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی، 
علــی خلجی مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان 
زنجان، حضور داشــتند در خصــوص ظرفیت ها و چالش 
های حوزه آب و برق در اســتان بحث و تبادل نظر شــد.                                                                                                                                          
مســعود خواجــه ونــد در این نشســت اظهارداشــت: با 
توجــه بــه محدودیت هایی کــه در زمینه انــرژی داریم 
بــا اجــرای طرح هــای مدیریتی نســبت بــه  همکاری 
در بخــش هــای صنعــت، کشــاورزی اقدام کــرده ایم.                                                                                   
وی اضافه کرد: طرح مدیریــت مصرف انرژی را در بخش 
های صنعتی و کشاورزی با هماهنگی قبلی و اطالع رسانی 
به صنعتگران و کشاورزان آغاز کرده ایم. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین تصریح کرد: بیش از ۶5 
درصــد انرژی برق در اســتان قزویــن در بخش صنعت و 
کشاورزی مصرف می شود که نشان می دهد استانی مولد 
هســتیم اما با وضعیت کاهش منابع آبی و کم شدن تولید 
در نیروگاههای بــرق آبی، با گرفتن همکاری از صنایع در 
بازه های تعطیالت و تعمیــرات آنها، اقدام به مدیریت بار 

داشــته ایم. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین یادآورشد: در خصوص اعتبارات ناشی از عوارض برق 
که در قانون بودجه سال جاری دیده شده، ضمن تشکر از 
اقدامــات مجلس محترم تقاضا داریم تا اعتبارات مذکور به 
قسمت های مرتبط با توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه 
های فرسوده در بخش روســتایی تخصیص یابد.اعتبارات 
برقرسانی، اصالح و بهینه سازی شبکه روستایی در استان 
کافی نیســت. این مســئول گفت: اعتبارات استانی برای 
برقرســانی به روستاها به هیچ وجه کافی و مناسب نیست 
و بســیاری از طرح ها را متوقف کرده که انتظار داریم در 
این زمینه مسئوالن اســتان نگاه حمایتی بیشتری داشته 
باشند تا بتوانیم به مطالبات مردم پاسخ دهیم. خواجه وند 
تصریح کرد: با تخصیص بموقع و کافی اعتبارات می توانیم 
طرح های مهم توســعه برقرسانی در شــهرها و روستاها 
و اصالح شــبکه را با سرعت بیشــتری به پایان برسانیم.                                                                                                     
ظرفیــت 5 هزار مگاواتی انرژی بادی در اســتان را جدی 
بگیریم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
با اشــاره به اهمیت توســعه نیروگاههــای تجدیدپذیر در 
استان اظهار داشــت: با توجه به مشکالت ناشی از مصرف 
ســوخت در نیروگاههای فسیلی در شرایط کنونی نیازمند 
توســعه نیروگاههای تجدیدپذیر)بادی و خورشــیدی( در 
استان هستیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر 1۶3 مگاوات 
نیروگاه بادی در کهک تاکســتان و سیاهپوش ایجاد شده 
در حالی که ظرفیت موجود در تونل بادی استان بیش از 5 
هزار مگاوات تولید انرژی است که آمادگی داریم از سرمایه 
گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح ها حمایت کنیم

در استان ٥ هزار مگاوات ظرفیت ایجاد نیروگاه بادی وجود دارد .

شاهرود-خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان
حجت االسالم عباس عبداللهی در نشست خبری به مناسبت هفته 
تبلیغ و اطالع رســانی دینی در سالن جلســات اداره کل سازمان 
تبلیغات اسالمی در شاهرود با اشاره به برنامه های هفته تبلیغ نیز 
اشاره کرد و گفت: تجلیل از چهره های قرآنی استان، ایجاد هشت 
پایگاه اجتماعی، شــش پایگاه در سمنان و دو پایگاه در دامغان و 
شاهرود و خاص مسئله های آســیب های اجتماعی و رونمایی از 
جامعه وعاظ استان و تاســیس کلینیک فرق و مذاهب در شهر 
سمنان که مشاوره تخصصی به آســیب دیدگان فرق و مذاهب 
ارائه می دهند در این هفته انجام می شود. ریاست سازمان تبلیغات 
اسالمی استان سمنان تصریح کرد: مجموعه کلینیک تخصصی در 
حوزه خانواده طراحی کرده ایم که در شــاهرود تاسیس و تبدیل 
به شبکه در سراســر استان می شود در قالب کلینیک تخصصی 
مهدا در راســتای ازدواج و خانواده و تسهیل واسطه گری ازدواج 
تشکیل می شود. او به برپایی اجتماع فعالین هیأت مذهبی استان 
در 31 خرداد ماه در شهمیرزاد اشاره کرد و افزود: در این همایش 
مدیران کشــوری و استانی حضور و با همکاری بسیج مداحان و 
نهاد های انقالبی این برنامه اجرا می شود و اول تیرماه نیز تجلیل از 
چهره های شاخص تبلیغی را داریم. عبداللهی تصریح کرد: افتتاح 

اولین شتاب دهنده فرهنگی و رسانه ای در شاهرود و بعد در سمنان 
راه اندازی می شود که مهمترین اقدام در این هفته است و کار ویژه 
آن، شناســایی استعداد های نوجوانان و جوانان در رسانه و کمک 
گام به گام برای قوی تر و حرفه ای شــدن این استعداد هاست .او با 
تاکید بر اینکه در زمان ورود ما به ســازمان سقف دریافتی طالب 
تبلیغی مستقر 9۰۰ هزار تومان بود و امروز ۲ میلیون تومان است 
که با حمایت مسئوالن استانی انجام ش، گفت: از صد درصد بودجه 
ردیف پنج ما، 4۰ درصد خرج مبلغین روستایی داریم که به ائمه 
جماعت شــهری پرداختی نداریم و 4۰ درصد دیگر بودجه خرج 
توسعه و جهش کنی و کیفی مناسبت های مذهبی شده که صد 
در صــد را به هیأت ها دادیم و ۲۰ درصد بودجه مانده را عملیات 
فرهنگی که 1۰ کارگاه آموزشی در حوزه ازدواج و طالق در استان 
برگزار کردیم. ایشان، تصریح کرد: جوان ترین ساختار اجرایی کشور و 
استان سمنان را داریم که جوان متولد 1375 رئیس اداره شهرستان 
اســت و در حوزه فعالیت های فرهنگی فعال ترین اداره کل استان 
سمنان هستیم. او ادامه داد: تمام ساختار های ما رو به رشد و توسعه 
اســت و مردم کمک می کنند. او به تأسیس نهاد انقالبی شورای 
عالی تبلیغات اسالمی کشور در یکم تیر در سال 13۶۰ توسط امام 
راحل با بیان اینکه در هفته تبلیغ و اطالع رسانی در سطح استان 
برنامه های در دستور کار داریم، با تشریح کارکرد سازمان تبلیغات 
اسالمی، اظهار کرد: خیلی ها کارکرد سازمان تبلیغات را نمی دانند 
که دلیل آن مهجوریت نهاد های دینی و حوزوی اســت و اطالع 
رسانی ضعیف خود ماست. او با اشاره به حکم رهبر انقالب اسالمی 
به رئیس سازمان تبلیغات اسالمی حجت االسالم قمی، اظهار کرد: 
رهبری در این حکم تاکید دارد، یکی از مهمترین رویش های انقالب 

اسالمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی این سازمان است

کلینیک های تخصصی مهدا،فرق ومذاهب اجتماعی در استان سمنان
 راه اندازی می گرد


