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آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001331 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالسه 1401114412004000057 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی آقــای محمود میرشــاهی فرزند ایوب بشــماره 
شناســنامه 25018 و شماره ملی 2030249572 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 100.60 مترمربع جدا شده از پالک 44941 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس شــهرک بهارستان  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل 
تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده. 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 ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8674
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001447 مورخــه 1400/03/01 موضوع 
کالســه 1400114412004000838 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقــای محمد رضــا  راز فرزند علی 
بشــماره شناسنامه 208 و شــماره ملی 2030342637 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 93.52 مترمربع جدا شده از پالک 45322 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس بلوار جهاد کوی جهاد کوچه ســوم خیابان 12 متری بخش 10 حوزه 
ثبــت ملک گنبــد انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــه متقاضی بوده و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا اجراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8677
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001737 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالسه 1401114412004000171 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا احمدیان خواه فرزند نظر بشــماره 
شناســنامه 1438 و شماره ملی 0940792567 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 17628 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابــان آزادگان خیابان ابوذر پالک 10 متــری بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــد انتقــال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــه متقاضی بــوده و تصرفات 
متقاضــی نســبت به مورد تقاضا احــراز گردیده. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8687
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001444 مورخــه 1401/03/10 موضوع 
کالسه 1400114412004000317 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضــی خانم منیره نجاتی راد فرزند تنقربردی بشــماره 
شناســنامه 582 و شــماره ملی 2032358530 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده بــه مســاحت 103.47 مترمربع جدا شــده از پالک 6000 فرعــی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس روســتای ارمی آباد خیابان کمینه انتهای کوچه بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبد خریــداری ملک از آقای قره عهــدی. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8702
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001742 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالسه 1400114412004000862 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهمن جعفری فرزند جمشید  بشماره شناسنامه 
و شــماره ملی 2030380358 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 
94.37 مترمربع جدا شده از پالک 4906 فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان 
بالل حبشــی خیابان 10 متری بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبد خریداری ملک از آقای آق 
اویلی قورچائی متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 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 داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8706
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001529 مورخــه 1400/03/16 موضوع 
کالســه 1401114412004000097 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر علــی راد اندیش فرزند 
حســین بشماره شناسنامه 471 و شــماره ملی 2032339021 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 95.62 مترمربع جدا شده از پالک 29427 فرعی از 
1-اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان نیلوفر نیلوفر14 بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نســبت بــه مورد تقاضا احراز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8704
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001335 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالســه 1400114412004000899 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد شــریف شیخ فرزند جمعه 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020517434 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 70.75 مترمربع جدا شده از پالک 60819 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس نورخــان آباد خیابان عدالت بخــش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد خریداری 
ملــک از تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لــذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8685
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
احترامــآ بدینوســیله به اطــالع اعضاء شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان آموزش و 
پرورش بروجرد به شــماره ثبت 318 شناســه ملی 10740019231 می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه )نوبت دوم( این شــرکت راس ســاعت 6 بعد از ظهر مورخه 
15/4/1401 در محل دفتر تعاونی واقع در بروجرد کوی اندیشــه فاز یک بلوار شــهید 
ترابی کد پستی 6919744569 تشکیل می گردد. اعضاء محترم با همراه داشتن فیش 

عضویت و اصل کارت ملی حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیآت مدیره و بازرس
2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیآت مدیره و بازرسین.

3- تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال 1400.
4- تعیین و تصویب حق الزحمه و پاداش هیآت مدیره و بازرسین.

5- تصویب موارد متفرقه
رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش بروجرد

آگهی مفقودی
آقای سید ناصر اسمعیلی سنزیقی نام پدر سید نادر به شماره ملی 2020172747 مالک 
خودروی ســواری هاچ بک سیســتم پژو 206 تیپ 206TU3 مدل 1401 رنگ ســفید به شماره 
موتور 182A0170562 و شــماره شاســی NAAP03EE3NJ286358 شــماره پالک ایران 69-

365 ه 67 بعلت فقدان ســند مالکیت برگ ســبزتقاضای المثنی ســند خودروی مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه 
ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.گنبد

آگهی مفقودی
برگ ســبز موتور ســیکلت پیشــرو تیزتک 150  مدل 1395 رنگ نقره ای شــماره 
موتور 0149N5P060434 شماره شاسی NP5 *** 150T9569518  شماره پالک 588-
94396 بــه نام ســکینه طالبی کوکندئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

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

ســند کمپانی ســواری پژو 206 مدل 1384 رنگ خاکســتری متالیک  شماره موتور 
1013084009447 شماره شاســی 10810572  شماره پالک ایران82-657س92 

به نام حسن محسنی المشیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت سواری پژو پارس مدل 1388 شماره پالک ایران55-
 NAAN01CA79E742796 425ب95 شــماره موتور 12487239109 شماره شاسی

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

برگ ســبز ســواری کار رنو تیــپ KOLEOS-AT مدل 2018 رنگ ســفید متالیک 
شــماره موتور 2TRC707F016608 شــماره شاســی VF1RZG007JC267849 شماره 
پــالک ایران92-212ب44 به نام مائده محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ ســبز - سند و کارت موتور سیکلت پیشــرو تریل شماره پالک 589-27485 
شــماره موتور 161FWJ81600238 شــماره شاســی NCT150E8958511 مدل 1389  
رنگ سفید به نام میالد فرجی فوتمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

****************************************************************
اصالحیه

در آگهــی مجمع عمومــی نوبــت اول کانون بازنشســتگان کارگران تأمیــن اجتماعی 
شهرســتان آمل کــه در تاریخ 1401/03/25 در روزنامه سیاســت روز چاپ و منتشــر 
گردید؛ بند 3 صورت جلســه  به شرح :گزارش بیالن مالی کانون جا ماند که بدین وسیله 

اضافه می گردد.
****************************************************************

آگهــی دعــوت مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبــت اول نمایندگان اعضای شــرکت تعاونی 
عدالت گلوگاه

جلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه  نوبــت اول نمایندگان اعضای شــرکت تعاونی 
عدالت شهرســتان گلوگاه رأس ساعت 9 صبح روز پنج شــنبه مورخ 1401/04/23 در 
کانون فرهنگی شــهید غالمعلی کلبادی نژاد واقع در خیابان 15 خرداد برگزار می گردد. 
دســتور جلسه:1-استماع گزارش هیأت مدیره2-اســتماع گزارش بازرس3-بررسی و 
عملکرد صورت های مالی شــرکت منتهی به ســال 98 و 99 و 1400  4-تصویب بودجه 
پیشنهادی شرکت برای سال 1401  5-انتخاب هیأت مدیره به مدت سه سال6-انتخاب 
بازرسان به مدت یک سال مالی. ضمنا به اطالع سهام داران محترم می رساند اعضایی که 
خواستار کاندیداتوری سمت بازرسی و هیأت مدیرهی شرکت می باشند حداکثر تا پایان 
تاریــخ 1401/04/08 جهــت ثبت نام و تکمیل مدارک به دفتر شــرکت تعاونی مراجعه 

نمایند.تاریخ انتشار: 1401/03/30 .م/الف
هیأت مدیره شرکت تعاونی عدالت گلوگاه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 140160329012001761- 1401/3/25 هیات  
اول /دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای محمد بینش به شــماره شناســنامه663 کد 
ملــی4609095548 صــادره از گرمســار فرزند علی در ششــدانگ یکباب 
ســاختمان  مسکونی به مساحت85.13 متر مربع از پالک شماره 79 فرعی از 
25 اصلی واقع در  شاهبداغ حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری از  آقای علی 
اکبر فالحی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ  
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/4/15

شناسه آگهی 1337162
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حمید رضا نجفی نژاد با تقدیم دوبرگ استشــهادیه مصدق شــده مدعی است 
که سند مالکیت شش دانگ پالک 9165 فرعي از 182 - اصلی واقع در بخش ثبتی  سه 
حومه که ذیل دفتر الکترونیک به شماره 139520316014003827 و شماره سریال 
191366 صادر و تســلیم گردیده که در اثر ســهل انگاری سند اولیه مفقود شده 
اســت لــذا مراتب طبق ماده 120- آییــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا 
چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت 
نســبت به صدور ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 

ساقط و ابطال خواهد شد.692/م الف / 12
به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع و اقدام 

  سعید سلیم فر 
 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

متن آگهی
بــه اطالع می رســاند اینجانــب آمنه گنجی احــد از وراث مرحوم محمــد عربی مالک 
قســمتی از پالک ثبتی  1088 فرعی از 75 اصلی واقع در کیالن به نشــانی دماوند کیالن 
موضوع ســند مالکیت و شــماره ثبــت 2962 صادره به تاریــخ 1317/10/27 متقاضی 
تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق 
الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جاری، تعیین 
بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد 
لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی به امور آب دماوند به نشانی گیالوند. بلوار آیت اله 
خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی اســت عــدم مراجعه مالکین 
مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده 

وبستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. 7408
اداره امور آب دماوند

رونوشت گواهی حصروراثت
خانم پریا محمدی فرزند غالمرضا به شماره ملی 0015064522 بشرح دادخواست 
بــه کالســه 0100044 از ایــن شــورا گواهی حصروراثــت نموده و چنیــن توضیح داده 
اســت که شــادروان ولی اله شــاه محمدی فرزند علی به شــماره ملــی 0439788366 
در تاریــخ 1391/01/25 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت وی 
منحصراســت به :1. حسین شــاه محمدی فرزند ولی اله به شماره ملی 0439889170 
صادره از دماوند )پســر متوفی( 2. محســن شــاه محمدی فرزند ولی اله به شــماره ملی 
0014180170 صادره از تهران )پســر متوفی(3. مریم شــاه محمدی فرزند ولی اله به 
شماره ملی 0439255864 صادره از دماوند )دختر متوفی(4. طاهره حاجی آقائی فرزند 
بابــا به شــماره ملــی 0439818354 صادره از دماوند )همســر متوفی( اینــک با انجام 
تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 

دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7406
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 750 فرعی از ســنگ 56 اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

آقای حامد منزوی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم 
استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شــماره یکتا 140102157194000112 و شماره 
ترتیب 77437 مورخ 1401/03/24 دفتر اسناد رسمی شماره 90 تهران طی رخواست 
وارده 4558 مــورخ1401/03/28 تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت ملک مذکور را 
نموده که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بشــرح ذیل آگهی میگردد1- 
نــام ونــام خانوادگی حامد منزوی 2- شــماره پالک 750 فرعی از ســنگ 56 اصلی واقع 
در قریه مشــاء 3- علت گم شــدن در اداره ثبت مفقود شــده است 4- خالصه وضعیت 
مالکیت ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشــماره 750 فرعی از 56 اصلی قطعه 
258 تفکیکــی مفروزومجــزی شــده از 489/99 معروف به مزرعه فــرج فرعی از اصلی 
مذکور بخش دماوند اســتان تهران به مساحت 438/25 مترمربع ذیل دفتر الکترونیک 
شــماره 1399203011058005790 ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 729975 
صادر وتســلیم گردیده اســت. لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجودآن نزد خود 
میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض اصل 
ســندمالکیت با سند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک 

المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7407
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

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

برابــر رای شــماره 140060301024004375 - 1400/11/30 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
اکبر قســمتی اندرابی فرزند یداله بشماره شناسنامه 23 صادره از سراب در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مساحت 
105/04 مترمربع پالک 173 فرعی از 14 اصلی واقع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک 
شــهرری انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم یداهلل قســمتی اندرابی برابر گواهی حصر 
وراثت 140091390002674781 -1400/3/12 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
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 طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/30- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1401/14/14- م الف/188
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

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

برابــر رای شــماره 140060301024004381 - 1400/11/30 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
عیسی قســمتی اندرابی فرزند یداله بشماره شناسنامه 11 صادره از شمیرانات در یک 
و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیــان یک قطعه زمین با بنــای احداثی در ان 
به مســاحت 105/04 مترمربع پــالک 173 فرعی از 14 اصلی واقــع در تهران - بخش 
حــوزه ثبت ملک شــهرری انتقال قهری از مالک رســمی مرحوم یداهلل قســمتی اندرابی 
برابــر گواهی حصر وراثت 140091390002674781 -1400/3/12 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 داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 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 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/3/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/14/14- م الف/189
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

پلمپ 5 واحد صنفی به علت تخلفات 
یزد-سرپرســت اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان یزد 
از اجــرای حکم پلمــپ 5 واحد صنفی متخلــف در یزد 
خبــر داد .به گــزارش روابط عمومــی اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان یزد : ســید محمد مهــدی مهاجریان 
مقــدم سرپرســت اداره کل تعزیــرات حکومتی اســتان 
یــزد در این خصوص اظهار داشــت : حکــم نصب پارچه 
 و پلمــپ برای 6 واحد متخلف در شــهر یزد انجام شــد .

وی افزود : این واحدهای صنفی به علت تخلفات متعدد عالوه 
بر پرداخت جریمه به نصب پارچه و پلمپ محکوم شده بودند 
 که حکم صادره توسط مأمورین اجرای احکام اجرا گردید .

بررسی ابعاد مدیریتی حادثه ساختمان 
متروپل آبادان  

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت آبادان در پژوهشکده سوانح 
طبیعی وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری امروز ۲۸ خرداد 
ماه گفت: در لحظات اولیه این اتفاق ناگوار به شدت مشکل 
مهندسی وجود داشــت، یعنی نیاز بود کسانی بگویند که 
چه کاری درست است که انجام شود. مهندس حکیم قیم 
که  در پژوهشــکده سوانح طبیعی، بیست ودومین نشست 
از سلسله نشســت های تخصصی در حوزه مدیریت بحران 
با عنوان »بررسی ابعاد مدیریتی حادثه ساختمان متروپل 
آبادان« سخنرانی می کرد افزود: توسط پژوهشکده سوانح 
طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بالیای طبیعی با حضور 
بیش از 700 نفر از مسئوالن، اساتید و عالقه مندان به این 
حوزه به صورت برخط برگزار شد.  مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت آبادان ابتدا به توضیحاتی در خصوص به موقع رسیدن 
نیروهای آتش نشانی به محل حادثه و کمک پاالیشگاه آبادان 
برای هشداردهی با زیر نظر داشتن سازه ها برای جلوگیری از 
ریزش ساختمان های مجاور پرداخت و خاطرنشان کرد: در 
نهایت با کمک مردم آبادان و خرمشهر و اهواز تعداد 3۲-31 
نفر از افراد زنده و 11 جسد از زیر آوار بیرون آمدند که بعضی 
از جان باختگان، اعضای پاالیشگاه و یا اعضای درجه یک و دو 
آنان بودند.وی حضور استاندار خوزستان، وزیر کشور، رئیس 
ســازمان مدیریت بحران و رئیس جمعیت هالل احمر در 
صحنه را مغتنم شــمرد و اظهار داشت: در لحظات اولیه به 
شدت مشکل مهندسی وجود داشت، یعنی نیاز بود کسانی 
بگویند که چه کاری درست است که انجام شود.وی جان بر 
کف بودن را از ویژگی های تیم عملیاتی برشمرد و گفت: مثال 
برخی افراد برای مقاوم سازی سازه در جایی بودند که سقف 
در حال ریزش بود. من و همکارانم قبل از شروع به کار کردن 
اشهد خود را می خواندیم، چرا که نمی دانستیم آیا از میان 
آوار سالم برمی گردیم یا نه. وی ادامه داد: آواربرداری حجیم 
و مقاوم سازی طبقه دوم در روز پنجم و ششم بسیار سخت 
و طاقت فرسا بود.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان افزود: 
اختالف نظرهای اساســی در امدادرســانی وجود داشت و 
تصمیم گیری درمورد این که کار را از کجا و چگونه شروع 
کنیم، بسیار سخت بود. آبادان- خبرنگار سیدحسین رمضانی

اخبار گزارش

آبادان -  مدیرعامل نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه این شرکت 
دومین تولیدکننده نفت کشــور است گفت: عملیات های درون 
چاهی با هدف تحقق حداکثری تولید نفت از میادین نفتی غرب 
کارون سرعت گرفته اند و اغلب میادین این منطقه در مدار تولید 
قرار دارند.عبداله عذاری اهواز روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی 
بــا خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: بعد از بــه روی کارآمدن دولت 
سیزدهم، برابر با ابالغیه های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، موضــوع افزایش تولید و همچنین تحقق حداکثری 
تولید از میادین نفتی مشــترک با هدف حفــظ ذخایر ملی در 
دســتور کار قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه برخی از موانع پیش 
آمده به منظور بازگردانی تولید و دستیابی به ظرفیت حداکثری 
تولید میادین مشــترک رفع شده است گفت: در 6 ماهه نخست 
از فعالیت دولت ســیزدهم، برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
تعمیر و احیاء هشــت حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان شمالی 
اجرایی شده اند. مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان ادامه  داد: 

نفتی که از این میدان برداشت می شود، از نوع نفت سنگین است 
که فرآیند انتقال آن با پیچیدگی  فنی همراه است.عذاری اهوازی 
اضافه کرد: برای تســهیل در انتقال نفت تولیدی از این میدان به 
ســمت پایانه صادراتی و همچنین پاالیشگاه آبادان ، نفت سبک 
تولیدی )از دیگر میادین نفتی( با نفت اســتخراج شده از میدان 
آزادگان شمالی نیز مخلوط می شود.وی بیان داشت: این اقدام باعث 
می شود تا سیالیت )حرکت روان نفت( در لوله های انتقال به شکل 
بهتری انجام شــود و می توان گفت؛ اغلب میادین نفتی در غرب 
کارون هم اکنون با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارند. عذاری 
اهوازی به عملکرد میدان نفتی آزادگان جنوبی اشاره کرد و گفت: با 
عملیات های درون چاهی توسط لوله مغزی سیار نسبت به تعمیر 
و رفع موانع و احیای تعدادی از چاه های بســته اقدام شده است.
وی یادآور شد:  با بکارگیری روش جدید " آلتراسونیک" )اسـتفاده از 
 Green امـواج التراسونیک در قالب یک تکنولوژی مدرن و سبز
Technology بـا حداقـل میـزان آلودگی   زیسـت محیطی با 

هدف تحریـک چـــاه( که دانش فنی آن در اختیار شرکت های 
دانش بنیان داخلی است، اشــکاالت درون چاهی پیش آمده در 
زمینه تولید نفت رفع شده اند و این چاه ها در حال احیاء هستند.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان تصریح کــرد:  با اقدامات 
فناورانه ای که انجام شده، زمینه رفع اشکاالت پیش آمده در درون 

برخی از چاه ها به وجود آمده است.
ارزش آفرینی در نفــت و گاز اروندان با اجرای پروژه جمع آوری 

گازهای همراه تولید
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان همچنین با اشاره به بخشی از 
طرح های توسعه میادین نفتی غرب کارون اظهار داشت: برنامه های 
احداث تاسیسات جمع آوری و ارسال گازهای همراه تولیدی مازاد 
به واحد NGL  از جمله مهمترین برنامه های توسعه ای میادین 
غرب کارون محســوب می شوند.وی با اشاره به اینکه جمع آوری 
گازهای همــراه تولید نفت به ارزش آفرینــی در صنعت نفت و 
جلوگیری از انتشار آالیندگی های محیط زیستی منجر می شود 

گفت: در این راســتا، احداث تاسیســات جمع آوری و خط لوله 
انتقال گازه ای مازاد واحدهای بهره برداری دارخوین و غرب کارون 
بــه واحد در حال احــداث NGL۳۲۰۰ با پیگیری های جدی 
همراه اســت.عذاری اهوازی با بیان اینکه شرکت هلدینگ خلیج 
فارس سرمایه گذاری اجرای این طرح ها انتخاب شده است گفت:  
پیش نویس قرارداد همکاری این شــرکت، با هماهنگی مدیریت 
برنامه ریزی تلفیقی و مدیریت ســرمایه گذاری شرکت ملی نفت 
ایران در حال نهایی شــدن است که به زودی فعالیت های اجرایی 
این طرح ها آغاز خواهد شد.شــرکت نفــت و گاز اروندان، یکی 
از شــرکت های تابعه شــرکت ملی نفت ایران است که در زمینه 
بهره برداری و استخراج نفت در مناطق جنوب و غرب ایران فعالیت 
می کند.شــمار زیادی از میادین نفتی ایــران نظیر میدان نفتی 
دارخوین، آزادگان، یادآوران، جفیر، بند کرخه، سوسنگرد، اروند، 
مشتاق، خرمشهر، امید، سهراب، مهر، یاران و میدان نفتی سپهر 

در حوزه شرکت نفت و گاز اروندان هستند
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مدیرعامل نفت و گاز اروندان :

اغلب میادین نفتی غرب کارون با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارند

همدان -   سید مسعود حسینی شهردار همدان از روند 
پیشرفت فیزیکی مطلوب تقاطع غیرهمسطح غدیر  خبر 
داد و گفت: با توجه به نصب تابلو روز شمار به نوعی تکلیف 
مدیریت شهری در تکمیل این پروژه مشخص شده است. 
حسینی اظهار داشت: به جهت مسئولیتی که شهرداری در 
قبال مردم و تکمیل پروژ ها دارد تالش داریم به تعهدات  
و وعده های خودمان نســبت به تکمیل پروژه های نیمه 
کاره به ویژه تقاطع غیرهمســطح غدیر و سردار همدانی 

جامه عمل بپوشانیم. 
شهردار همدان با اشاره به وجود برخی مشکالت در تکمیل 
پروژه غیر همسطح غدیر افزود: علیرغم تمامی مشکالتی 
که در تامین منابع مالی داشــته ایم اما با توجه به برنامه 
ریزی هایی که توسط تیم شهرداری و حوزه مالی صورت 
گرفته شده است تالش داریم به موقع منابع مالی که بر 
عهده شهرداری است پرداخت شود تا روند پیشرفت پروژه 

به مشکل برنخورد.
 وی در خصوص پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح غدیر 
از لحاظ اجرایی و فنی اظهار داشت: در حال حاضر در دو 
بخش کارها باقی مانده است یکی بحث اتمام بتن ریزی 
عرشه و در قســمت دوم اجرای رمپ هایی است که در 
اصل مربوط به اتصال عرشه بتنی به سطح صفر می باشند. 
سید مسعود حسینی با اشاره به اینکه پل سه جهت و سه 
رمپ دارد گفت: با توجه بــه اتمام آرماتور بندی و آماده 
شدن قسمت ســوم پایانی عرشه برای بتن ریزی انشاهلل 
قرار است در هفته پیش رو هزار چهارصد متر مکعب بتن 

ریزی انجام شود. 

اصفهــان - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی 
)اصفهان(؛ رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که در جریان 
بیست و پنجمین سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان سفر 
کرده اســت در بازدید از پروژه قطار ســریع السیر اصفهان - 
تهران، اظهار کرد: بخشــی از موضوعات این پروژه مربوط به 
درون وزارتخانه و بخشی موضوعات بیرونی است.  وی اذعان 
داشــت: مســائل فنی این پروژه را طی دو- سه هفته اینده 
در وزارتخانه تعیین تکلیف می کنیم.   وزیر راه و شهرســازی 
در خصوص اعتبارات پروژه نیز گفت: درباره موضوعات بانکی 
با بانک مرکزی مکاتباتی داشــتیم و تالش می کنیم در سفر 
رئیس جمهوری به این استان این پروژه را مطرح کنیم.  وی 
خاطرنشــان کرد: تالش می کنیم در جلسه ای با معاون اول 
رئیس جمهور با دستگاه های مختلف دست اندرکار به تصمیم 
واحدی برسیم و با کمک رئیس جمهور پشتیبانی های اساسی 
از ایــن کار نو و جدید در کشــور خواهیم داشــت.   علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در رابطه 
با پروژه قطار سریع الســیر اصفهان- تهران اظهار کرد: قطار 
پرســرعت یک پروژه ملی بوده که بین اصفهان- قم- تهران 
تعریف شــده است.   وی افزود: در طول زمانی که این پروژه 
شــکل گرفته اســت تغییرات زیادی چه از نظر کارفرمایی و 
قراردادی و چه از نظر سیاست گذاری به آن وارد شده به طور 
مثال در بخش های ســرعت، فاز بندی و انجام کار تغییراتی 
داشته است.   مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه اکنون پروژه قطار سریع الســیر اصفهان- تهران توسط 
شرکت ساخت به طور متمرکز مدیریت می شود اذعان داشت: 
تکنولوژی این پروژه برای نخســتین بار به کشور وارد شده از 

ایــن رو نیاز به تمرکز خاصی در وزارتخانــه و دولت دارد به 
طوری که حواشی آن اصالح شود تا پروژه به مرحله ای برسد 
که بر ریل انجام ســریع کار قــرار گیرد.    همچنین علیرضا 
صلواتی مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان نیز با بیان 
اینکه پروژه قطار ســریع السیر از ســال 13۸5 با مشارکت 
قرارگاه خاتم االنبیا آغاز شد، اظهار داشت: این پروژه از سال 
13۹1 متوقف شــد و از ابتدای سال 13۹7 مجدد با حضور 
شــش شــرکت قرارگاه خاتم االنبیا از سر گرفته شد.  وی با 
اشاره به اینکه طول کل مسیر پروژه قطار سریع السیر تهران- 
قم- اصفهان ۴10 کیلومتر و طول مســیر قم- اصفهان ۲۴5 
کیلومتر است، افزود: ایستگاه قم جمکران به ایستگاه میمه و 
ســپس به اصفهان متصل می شود.    صلواتی با بیان اینکه با 
همکاری و همت چینی ها و قرارگاه خاتم االنبیا نقشه طراحی 
150 کیلومتر از مسیر و زیرسازی پروژه با هزینه 1.5 میلیارد 
یوآن انجام شده است، اظهار داشت: تا پایان امسال زیر سازی 
مســیر قم- اصفهان انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه 30 
درصد پروژه قابلیت بومی سازی دارد، گفت: یک هزار و 7۲0 
نفر در این پروژه فعالیت می کنند.  مجری طرح های زیربنایی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه کنسرسیومی از صنایع و بخش 
خصوصی هزینه بهره برداری را تأمین می کنند، ابراز داشت: 
پیش بینی می کنیم پروژه قطار سریع السیر را تا پایان دولت 
ســیزدهم تحویل دهیم.   وی با اشــاره به اینکه این پروژه 
31۲ معارض ملکی، آب و برق داشــته است، افزود: تاکنون 
۲5۴ معارض برطرف شده و کمتر از 70 معارض باقی مانده؛ 
همچنین ۸5 درصد مسیر تملک شــده و 15 درصد مابقی 

سمت اصفهان است که هنوز انجام نشده است.  

اراک - لطفی گفت: میزان بدهی دســتگاه های اجرایی و 
ســازمان های دولتی و مردم این استان به مخابرات ۲00 
میلیارد ریال برآورد شده و محقق نشدن مطالبات، طرح های 
توسعه ای را با کندی مواجه کرده است.  علیرضا لطفی مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی در نشســت خبری گفت:  طی 
یک سال گذشته حدود 1۴ هزار پورت تلفن ثابت افزایش 
داشــته ایم که در 67 کافوی نوری و ۲1 مرکز سوئیچ بوده 
است.  لطفی اظهار کرد: از سال گذشته باطری 1۲1 کافوی 
نوری و همچنین باطری ۴7 مرکز شــهری و روستایی و 
۲0۸ سایت bts و همراه اول نوسازی شده است . وی ادامه 
داد: ۲ میلیون و 106 هزار مشــترک همراه اول با ضریب 
نفــوذ ۹7 و 6 دهم درصدی و همچنین 1۴۸ هزار و 300 
هزار مشترک دیتای ثابت در استان وجود دارد که ضریب 
نفوذ آن بر اساس خانوار 3۲ و نیم درصد است.طول شبکه 
فیبری سال گذشته ۲30 کیلومتر توسعه داشته که وضعیت 
موجود ۴3۸۴ کیلومتر است. مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
افزود: تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش ها اعم از صوت 
و دیتا از سال 13۸۲ تاکنون، یعنی 1۸ سال افزایش نیافته و 
این در حالی است که در این مدت عالوه بر تورم روزافزون 
ســاالنه، میزان تعرفه تمام حامل های انرژی چندین برابر 
افزایش داشته است. وی ادامه داد: در 1۲ سالی که مخابرات 
خصوصی شده، بالغ بر 60 هزار میلیارد به دولت پول پرداخت 
کرده و این پول به جای اینکه سهم توسعه شبکه مخابراتی 
شود در مسیر دیگری استفاده می شود که نیاز است دولت به 

این مهم توجه بیشتری داشته باشد.

محقق نشدن مطالبات، طرح های 
توسعه  مخابرات را با کندی مواجه 

کرده است

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از قطار سریع السیر اصفهان- تهران گفت: 
مسائل فنی این پروژه تا دو- سه هفته آینده تعیین تکلیف می شود.

بتن ریزی ۱۴۰۰ مترمکعبی تقاطع غیر 
همسطح غدیر در هفته پیش رو


