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

برابر رأی شــماره 140160310456000551 مورخ 1401/03/02 
که در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه دو ساری تصرفات مالکانه 
زینب عالی پور  فرزند محمدعلی به شــماره ملی 2092321323 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی به مســاحت 80/ 113 متر مربع 
قسمتی از پالک 20271 از 1715 فرعی فرعی از 144 اصلی واقع در قریه 
پل گردن بخش سه ثبت ساری خریداری مع الواسطه از عیسی سعادتی مالک 
رســمی .  لــذا به منظور  اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/17 نوبت دوم 1401/03/31

شناسه آگهی: 1329970
بهنام سراج پور مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

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

سند رسمی
برابــر رای شــماره 140060306271001139 و 
140060306271001140 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای 
ابوالفضل خوشــخو قرقی فرزند محمد در ششدانگ یک 
بــاب خانه به  مســاحت 200/40  متر مربع قســمتی از 
پــالک 148 اصلی بخش 9 که مقــدار 55/66 متر مربع 
آن بصورت اعیان ) اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفــه میرزا ابوصالح رضــوی( و مابقی بصورت عرصه 
و اعیان خریداری ازمالک ثبتی حســینعلی مختاری عالقه 
جمعــا تشــکیل یک باب منــزل را میدهد واقــع در جاده 
ســیمان حکمت 69 درب پنجم ســمت چپ محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 698
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

فقدان سند مالکیت
آقای محمد کریم صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده اند که 
ســند مالکیت مقدار 3333.34 مترمربع مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
50000 مترمربع به شــماره پالک 202/32-اصلی واقع دربخش 9 ثبت کالله ذیل ثبت 
139820312012000163 ثبــت و صادر گردیده درحین جــا به جایی مفقود گردیده 
اســت تقاضای صدورســند المثنی ســند مالکیت را ازاین اداره نموده اســت از این رو 
به اســتناد ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتــب دریک نوبت آگهی می گردد 
تــا هرکس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند 
مالکیــت نزد خود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهــی، اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه مدارک و مســتندات به این اداره تســلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکور برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/03/31 م-الف 8627 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

فقدان سند مالکیت
آقای محمد کریم صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده اند که 
ســند مالکیت مقدار 3333.35 مترمربع مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
50000 مترمربع به شــماره پالک 202/35-اصلی واقع دربخش 9 ثبت کالله ذیل ثبت 
139720312012000760 ثبــت و صادر گردیده درحین جــا به جایی مفقود گردیده 
اســت تقاضای صدورســند المثنی ســند مالکیت را ازاین اداره نموده اســت از این رو 
به اســتناد ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتــب دریک نوبت آگهی می گردد 
تــا هرکس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند 
مالکیــت نزد خود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهــی، اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه مدارک و مســتندات به این اداره تســلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکور برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/03/31 م-الف 8628 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

فقدان سند مالکیت
آقای محمد کریم صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده اند که 
ســند مالکیت مقدار 1666.66 مترمربع مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
50000 مترمربع به شــماره پالک 202/47-اصلی واقع دربخش 9 ثبت کالله ذیل ثبت 
139820312012000164 ثبــت و صادر گردیده درحین جــا به جایی مفقود گردیده 
اســت تقاضای صدورســند المثنی ســند مالکیت را ازاین اداره نموده اســت از این رو 
به اســتناد ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتــب دریک نوبت آگهی می گردد 
تــا هرکس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند 
مالکیــت نزد خود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهــی، اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه مدارک و مســتندات به این اداره تســلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکور برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/03/31 م-الف 8626 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

آگهی موضوع ماده 3قانون 13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :  

ورای  کالســه14001144250010011433  -پرونــده 
شــماره140160325001000459 مورخــه 1401/2/8  بــه تقاضــای آقــای داوود 
صوفیوند  فرزند بهرام نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان  بــه 214.81 مترمربع  
مجــزی شــده از پــالک شــماره14 اصلی  واقــع دربخش 6شهرســتان خــرم آبادخروجی 
ازمالکیت مالک اولیه اکبر پورســرتیپ رســیدگی وتائید وانشاء  گردید.مراتب دراجرای 
ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرسمی در دونوبت  به فاصله 
15روز جهت اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار اولین آگهی 
بــه مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخد رســید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اســت درصورت انقصای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/3/31

صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

اخطاریه ماده 101- اموال منقول )وسیله نقلیه موتوری(
ابالغ شــونده: زهرا شــجاعی فرد ورثه مدیون به نشانی شــهرری دولت آباد خیابان 

26 پالک 11
در خصــوص پرونــده اجرایی کالســه فــوق علیــه مرحوم جمال شــجاعی فــرد وله 
معصومه صفری به موجب گزارش مورخ 1400/11/6 کارشــناس رســمی دادگســتری 
بــه شــرح تصویــر پیوســت ، خودرو بــه شــماره انتظامــی 88 ایــران 694  42 به مبلغ 
6/200/000/000 ریــال ارزیابی گردیــده . لذا چنانچه به مبلــغ ارزیابی پالک مذکور 
معتــرض می باشــید ، اعتراض کتبی خود را ظــرف مدت پنج روز از تاریخ انتشــار آگهی 
به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد هیات ســه نفره کارشناســان به مبلغ 20/000/000 
ریال واریز شده به حساب شماره 0103134800001 نزد بانک ملی کد 270 به دفتر 
این اجرا واقع در میدان شــهرری اول 24 متری طبقه همکف اداره ثبت اســناد و امالک 
شــهرری تســلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد قیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد با توجه به اینکه ابالغ اخطار ماده 
101 آیین نامه اجرا به دلیل عدم شناســائی آدرس فوق به شــما به صورت صحیح انجام 
نگرفته و بنا به درخواســت بســتانکار و وفق ماده 19 آیین نامه اجرا یک نوبت در سایت 
آگهی های ســازمان ثبت منتشــر می گردد ضمنا در صورت عدم ثبت نام در ســامانه ثنا 
کلیه ابالغها و اوراق اجرائی و اخطارها برابر مقررات و از طریق نشــر آگهی به شــما ابالغ 

خواهد شد.  م الف/195
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری - سید مهدی المعی

آگهی مفقودی
برگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانه(،کارت خودرو ســواری سیســتم پراید 
مــدل1385 تیپ جی تی ایکس آی برنگ بژ متالیک بشــماره موتور 1549292شــماره 
شاســی  S1412285212839 و شــماره پالک ایران 11-   636و94 به نام مرضیه خطی 

دیز ابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************

دفترچــه ثبــت ســاعت اتوبــوس پایه یــک به نام غــالم دیبــا جامه به شــماره ملی 
3160308111مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندر عباس

*************************************************
مدل1394بــه   ۱۳۱se تیــپ  ســایپا  سیســتم  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
شــماره پــالک 61ط518-ایــران99 بــه شــماره موتــور54۷1622 به شــماره شاســی 

NAS۴۱۱۱۰۰F۳۴۴۲۱۶۴  مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است.سمنان 
*************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت ســایپا 151 مدل 1393 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور 5261139 شــماره شاســی NAS451100E4932030 شــماره پــالک ایران92-

2۷۷ب۷6 به نام خضراله آذربویه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************

بــرگ ســبز ســواری پراید 132 مــدل 1390 رنــگ ســفید روغنی شــماره موتور 
40۷58۷6 شــماره شاســی S1422290259930 شــماره پالک ایــران۷2-463س62 

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

ســند کمپانی و سند مالکیت ســواری پژو405 مدل 1385 شماره پالک ایران62-
519ص16 شماره موتور 12485184911 شماره شاسی 2425۷219 مفقود گردیده 

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

سند کمپانی ســواری پیکان مدل 1381 شماره پالک ایران62-۷۷9س39 شماره 
موتــور 1115811081۷ شــماره شاســی 008151260۷ مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************

سند موتور سیکلت احسان 150cc به شماره شهربانی 588-63۷56 شماره موتور 
39۷219 شماره بدنه 9416544 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

*************************************************
برگ سبز)ســند مالکیت خودرو( به شماره شــهربانی ایران82-322ص19 شماره 
موتور G4KC6343115 شــماره شاسی KMHET41C96A250607 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************

پروانه بهره برداری پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت 30 تن در سال از گونه کپور 
ماهیان به شــماره 12346-و به نام ابراهیم اســماعیل زاده مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************

جواز حمل ســالح ســاچمه زنی تک لول کالیبر 12 مدل دســتکش به شــماره ســالح 
41۷01834 به نام حمید رضا حبیب زاده زیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد. ساری
*************************************************

مفقودی سند خودرو سمند
سند مالکیت خودرو تاکسی سمند به شماره نیروی انتظامی 58ت424ایران 68بنام 
ســید مســعود آثاری که وکالتا آنرادراختیار خانم زهرا ابراهیمی پنجکی گذاشته مفقود 
گردیده وازدرجه اعتبارســاقط میباشــد وازیابنده محترم  درخواســت میشود درصورت 

امکان باشماره تلفن 09105232660 تماس حاصل فرمایند.
*************************************************

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزی شیرساز گلوگاه)سهامی خاص(
شــماره نامه:11-1401/3/30 بدین وسیله از کلیه ســهام داران محترم شرکت 
کشــاورزی شیرساز گلوگاه به شــماره ثبت 159 و شناسه ملی 10۷6003۷2۷1 دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز جمعه 1401/04/10 
رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت به نشانی مازندران، شهرستان گلوگاه، بخش 
مرکزی ، شــهر گلوگاه، محله تپه سر، معبر ماقبل آخر :کوچه ))محمد عسگری(( معبر آخر: 
بلوار امام رضا پالک 1۷5 طبقه هم کف دفتر شرکت کشاورزی شیرساز گلوگاه کدپستی 
4861658854 برگــزار می شــود؛ حضــور به هم رسانند.دســتور جلسه:1-اســتماع 
گزارش بازرس 2-گزارش عملکرد و تصویب صورت مالی سال 1400 3-انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس شــرکت 4-اجازه تأمین مالی بودجه مورد نیاز 

شرکت به هیأت مدیره .م/الف
 هیأت مدیره شرکت کشاورزی شیرساز گلوگاه

آگهی موضوع ماده 2 قانون و آئین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ســاماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

برابــر رای شــماره 635 مــورخ 1401/2/1۷ هیــات موضوع قانــون الحاق 
موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر در اداره 
ثبت اســناد و امالک اسالمشــهر تصرفــات مالکانه و بالمعارض آقای قنبر ســلمانی 
فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 1۷3 کد ملی / شناسه ملی 5569839062 
صادره از اسالمشــهر در 6 دانگ به مســاحت 143/32 مترمربع به شــماره پالک 
9۷1 فرعــی از 40 اصلی واقع در بهرام آباد خریداری و متصرف از مالک رســمی 
1- قنبر ســلمانی محرز گردیده لذا در صورت اعتراض ظرف مدت20روز از تاریخ 
الصاق یاانتشار آگهي مراتب دادخواست را به مرجع قضایي ظرف مدت1ماه تقدیم 
و گواهي ارائه نماید بدیهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
همایون صفري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

رونوشت گواهی حصروراثت
خانــم زهرا نعیمی خســرویه فرزند امراله به شــماره ملی 0439914019 بشــرح 
دادخواســت بــه کالســه 5۷6 از این شــورا گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده اســت که شادروان ســیده خدیجه میرعبداللهی فرزند سیدابراهیم به شماره ملی 
0439829۷81 در تاریــخ 1400/11/30 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه 
حین الفوت وی منحصراســت به :1. امراله نعیمی خســرویه فرزند حسین به شماره ملی 
0638836085 صادره از اسفراین )همسر متوفی( 2. اسماعیل نعیمی خسرویه فرزند 
امراله به شــماره ملی 0439961912 صادره از دماوند )پســر متوفی( 3. زهرا نعیمی 
خسرویه فرزند امراله به شماره ملی 0439914019 صادره از دماوند )دختر متوفی(4. 
فاطمه نعیمی خســرویه فرزند امراله به شــماره ملی 0439902۷21 صادره از دماوند 
)دختر متوفی(5. معصومه نعیمی خســرویه فرزند امراله به شماره ملی 043992۷692 
صادره از دماوند )دختر متوفی(6. ســیده رقیه میرعبدالهی فرزند سیدهاشم به شماره 
ملی 0439485088 صادره از دماوند )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات قانونی در 
خواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در 

غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.۷409
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف ۷جابان

آگهی فقدان سند مالکیت 4042 فرعی از سنگ 2 اصلی واقع در دماوند
خانــم فرزانه آذر نیا اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیــت ملک مورد آگهی با 
تســلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شــماره یکتا 14010215290۷00009۷ 
مورخ1401/02/28 و شــماره ترتیب 1185۷ دفترخانه اســناد رســمی شــماره 668 
تهران طی درخواســت شــماره 2۷13 مورخ1401/02/29 تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیــت ملک مذکور را نمــوده که مراتب در اجرای ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت به 
شــرح زیر آگهی می گردد1- نام و نام خانوادگی : فرزانه آذر نیا 2- شــماره پالک 4042 
فرعی از ســنگ 2 اصلی واقع در شــهر دماوند و علت گم شــدن : جابه جایی 3- خالصه 
وضعیت مالکیت برابر سند انتقال 36۷98 مورخ1398/01/29 دفترخانه اسناد رسمی 
۷ دماوند ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان به مساحت کل86/3 متر 
مربع به مالک مذکور انتقال که ســند مالکیت آن به شــماره چاپی 114089 به شــماره 
دفتر امالک الکترونیک 139820301058002۷۷2 صادر و تسلیم گردیده است. لذا 
باتوجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت 
المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت 
چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود می باشــد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل سندمالکیت با سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.۷410
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

بازرسی فنی کارآمد تولید ایمن و پایدار 
 را تضمین می کند

 
سرپرســت بازرســی فنی شــرکت ملی گاز ایران گفت: 
بازرســی فنــی کارآمد در کنــار بهره بــرداری صحیح 
و تعمیــرات بــه موقع و پشــتیبانی مناســب ســایر 
 واحدهــا، تولیــد ایمن و پایــدار را تضمیــن می کند.
بــه گزارش روابط عمومی، ابوالفضــل وروانی فراهانی در 
بازدید از پاالیشــگاه گاز ایالم با بیان اینکه بازرسی فنی 
بال حمایتی ســازمان برای تولید مســتمر است، افزود: 
دیدگاه بازرســی فنی به مســائل و مشــکالت مجموعه 
های پاالیشــگاهی از منظر حفظ ســالمت تجهیزات و 
 تاسیسات و تالش در راستای افزایش طول عمر آنها است.
وروانی فراهانی به سیاست های بازرسی فنی ستاد شرکت 
ملی گاز ایران اشاره و خاطرنشان کرد: چتر حمایتی این 
امور از نظر پشتیبانی فنی و ساختار سازمانی بر روی شرکت 
های پاالیشی، انتقال و شرکت های گاز استانی گسترده 
اســت و با تقویت و ارتقای جایگاه بازرسی فنی تضمینی 
 بر خدمت رسانی مطلوب شرکت ملی گاز ارائه می دهد. 
وی اظهار داشــت بازرســی فنی به عنوان چشــم بیدار 
ســازمان با اعمــال بازرســی در مراحل خریــد کاال و 
ســاخت تجهیزات و در زمان نصب  حضوری فعال دارد 
و بــه همین دلیل احتمــال به کارگیری و اســتفاده از 
 تجهیزات و کاالی غیراســتاندارد به حداقل می رســد.
سرپرست بازرســی فنی شــرکت ملی گاز ایران تالش 
هــای کارکنــان پاالیشــگاه گاز ایالم در زمــان تحریم 
را بــه مثابــه مقاومت و غیــرت مردم ایــالم در جنگ 
تحمیلــی دانســت و تصریــح کــرد: ایــن مجموعه به 
عنــوان یک قطــب صنعتی تاثیــر بســزایی در اقتصاد 
و شــکوفایی اســتعدادهای اســتان دارد که انتظار می 
 رود مســیر روبه رشــد خود را با همین شیب طی کند.
همچنیــن در این نشســت مدیرعامل شــرکت پاالیش 
گاز ایــالم پیاده ســازی پنجــره عملیاتی بــرای حفظ 
یکپارچگــی تجهیــزات، ارزیابــی قابلیــت اطمینــان 
تجهیــزات معیــوب، مدیریت خوردگی و بازرســی کاال 
و ســاخت تجهیــزات را از جملــه اقدامــات شــاخص 
 در حــوزه بازرســی فنــی این شــرکت عنــوان کرد.
روح الــه نوریــان افــزود: واحدهای نظارتــی این واحد 
صنعتــی همچــون ادارات بازرســی فنــی و ایمنــی، 
بهداشت و محیط زیســت از بازوهای اصلی و تاثیرگذار 
مدیریــت بــوده کــه ســالمت و ایمنــی کارکنــان و 
 تجهیــزات و دارایی های فیزیکــی را تضمین می کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه انسانی بازرسی فنی می بایست 
بصورت دائم با اجرای برنامه های علمی و آموزشی در مسیر 
تعالی باشد، اظهار داشت: بازرسی فنی باید از تکنولوژی ها 
و روش های نوین و سیستم های جدید مدیریت بازرسی 
برای حرکت در مسیر و رسیدن به اهداف تعیین شده در 

نقشه های استراتژیک این پاالیشگاه استفاده کند.

اخبار گزارش

قزوین - به گفته مدیــر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
آب و فاضالب شــرکت آب و فاضالب استان قزوین، در 
حال حاضر  آزمایشــگاه های تخصصــی آب و فاضالب 
موجود، ســنجش ســالمت و کیفیت آب در ۲۹ شهر و 
۵۰۶ روســتای تحت پوشش اســتان قزوین را به عهده 

دارند.
بــه گزارش روابط عمومی، نســرین جوادی در تشــریح 
عملکرد ســال گذشــته مرکز مذکور با اشاره به اهمیت 
آزمایش ها جهت اطمینان از ســالمت آب آشــامیدنی 
مــردم تصریح کرد : در ســال گذشــته بیــش از ۱۲۰ 
هــزار آزمایش  کلرســنجی در مناطق شــهری و ۳۶۰ 
هــزار نیز در روســتاهای اســتان انجام شــده اســت.                                                                                                          

وی اضافه کرد: به غیر از موارد فوق پایش کلر ســنجی 
لحظــه ای نیز در نقاط حســاس شــهری و روســتایی 
بوســیله ی دســتگاه هــای ســنجش لحظــه ای ثبت 
گردیده و خوشــبختانه مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده آب 
آشــامیدنی در مناطق شــهری ۹۹ درصــد و در مناطق 
روســتایی اســتان نیز ۹۶ درصد این بخش می باشــد.                                                                                                          
جوادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد هشت هزار آزمون 
میکروبی کیفیت آب و فاضالب و تعداد یک هزار و ۵۰۰ 
آزمون فیزیکی و شیمیایی شامل۲۴ پارامتر و تعداد۴۵۰  
آزمون  فلزات سنگین شامل ۱۰ پارامتر انجام شده است 
که همگی بیانگر ســالمت آب آشــامیدنی مردم اســت.                                                                                                                                
وی یادآور شــد: در راســتای اجرای برنامــه ایمنی آب 

نیز کــه در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت آب می باشــد 
این مرکز جزء اســتان های پیشــرو درکسب گواهینامه 
کشوری ایمنی آب در شهر قزوین و دو مجتمع روستایی 
شــهید اللهیاری و شــهید رجایی گردیده و عالوه بر آن 
اجرای این برنامه در ســه شــهر قزوین، آبیک و الوند و 
برخی مجتمع های روســتایی اســتان هم اکنون نیز در 

حال اجرا است.
مدیــر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین همچنین تمدید 
گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ ، شرکت در آزمون های مهارت 
تمامی کارشناســان آزمایشگاه های استان و راه اندازی 
آزمایشــگاه ریزآالینده ها را از توانمندی های این مرکز 

در بــر قراری و ارتقاء دانش در ســال گذشــته خواند و 
از پذیرش انجام آزمایش هــای تخصصی آب و فاضالب 
از کلیه دســتگاه هــای اجرایی، ارگان هــای دولتی و 

مجموعه های خصوصی در ســال ۱۴۰۰ خبر داد.
وی در پایان نیز با اشــاره به راه اندازی سه طرح ارتقاء 
کیفی در ســال گذشته در سه روستای استان که دارای 
مشــکل کیفی آب بودند خاطر نشان کرد: آب آشامیدنی 
در این اســتان در مناطق شــهری و روســتایی سالم و 
بدون هر گونه میکروب و مواد شــیمیایی مضر اســت و 
سالمت و بهداشت آب ، خط قرمز شرکت آب و فاضالب 
اســتان قزوین در تامین آب آشــامیدنی در شــهرها و 

است. استان  روستاهای 

شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|؟؟؟|؟؟؟ ؟؟؟|شماره ؟؟؟| 

گزارش عملکرد مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
در سال ۱۴۰۰ منتشر شد

اراک - مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
مرکزی گفت: براساس هدف گذاری صورت گرفته امسال 
۲۴۲ کالس درس در قالب ۴۱ پروژه به فضای آموزشــی 
استان مرکزی اضافه خواهد شد. »حسین محمدی« در آیین 
افتتاح مدرسه نیکان کاوه که با حضور جمعی از مسئوالن 
برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان ساوه با دارا بودن ظرفیت 
صنعتی، در زمینه خیرین صنعتگر جایگاه ویژه ای دارد که 
در امر مدرسه سازی مشارکت دارند؛ در حال حاضر ۱۵ پروژه 
مدرسه سازی در دست اجرا بوده که ۱۲ مورد خیرساز  و سه 
مورد دولتی است.حسین محمدی با بیان اینکه پیش بینی 
شده هفت تعداد از این مدارس امسال به بهره برداری برسند 
اظهار کرد: خوشبختانه در شهرستان ساوه خیران خوبی 
خصوصاً در بخش مدرسه سازی حضور دارند که برخی از 
آنان از صنعتگران و بومی شهرســتان، برخی خارج استان 
و برخی نیز از خارج از کشــور در این زمینه فعالیت دارند. 
وی یادآور شــد: اراک و دلیجان به دلیل مهاجرت پذیری 
همواره در زمینه فضای آموزشی دچار کمبود است که باید 
برنامه ریــزی الزم در این خصوص صورت گیرد. محمدی 
ادامه داد: امسال ۴۱ پروژه با ۲۴۲ کالس درس و زیربنایی 
بیش از ۳۰هزار مترمربع هدف  گذاری شده که در مقایسه با 
آمار ۱۶ مدرسه ای سال گذشته نسبت به آمار سال گذشته 
رشد ۲ برابری داشته است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان مرکزی با اشاره به اینکه فضای آموزشی در 
قبل از انقالب به ازای هر دانش آموز نیم متر بوده است ادامه 
داد: در کنار افزایش روزافزون جمعیت در ساوه اکنون این 

رقم به ازای هر دانش آموز ۴.۵مترمربع است .

ایالم - رئیس HSE شــرکت پاالیش گاز ایالم از برگزاري 
رزمایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با عنوان نشت گاز 
در واحد تثبیت میعانات و آتش سوزي در محوطه کارگاهي 
 شــرکت جهان پــارس در پاالیشــگاه گاز ایــالم خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومي، علي ســلیماني با بیان اینکه یکي 
از اهداف واحد HSE جلوگیري از نشــت گاز و پیشگیري 
از وقــوع آتش ســوزي در واحدهاي عملیاتي اســت افزود: 
مي بایســت آمادگي الزم براي مقابلــه، کنترل و مدیریت 
در شــرایط اضطراری وجود داشته باشــد تا بتوان به شکل 
موثري میزان آســیب هــاي احتمالي وارده به پرســنل و 
خســارات وارده احتمالی به تاسیســات به حداقل و میزان 
 تــاب آوري و تولیــد پایدار را بــه مرز حداکثري رســاند. 
رئیس HSE شــرکت پاالیش گاز ایــالم در بخش دیگری 
از ســخنانش با بیــان اینکه پاالیشــگاه گاز ایالم به منظور 
گازرســاني به استان هاي غربي کشور، موازنه گاز در فصول 
سرد سال و همچنین تامین خوراک پتروشیمي ایالم احداث 
شــده اســت، افزود: در فاز اول خوراک گاز ترش پاالیشگاه 
به میــزان ۶.8 میلیون مترمکعــب در روز و میعانات گازي 
بــه میزان ۱۲۰۰ متر مکعــب در روز، از میدان گازي تنگ 
 بیجــار و از طریق دو خط لوله جداگانــه تامین مي گردد.
ســلیمانی با اشاره به اینکه در راستاي رسیدن به این هدف 
براي توســعه و افزایش تولید گاز پروژه فازدوم پاالیشــگاه 
با اضافه شــدن مقدار ۳.۴ میلیــون مترمکعب گاز ترش در 
روز و در نهایت افزایش ظرفیت کلي پاالیشــگاه تا ۱۰.۰۲ 
میلیون مترمکعب در حال انجام مي باشــد، اظهار داشــت: 
از آنجائیکه شــرکت جهان پارس مجري پــروژه فاز ۲ مي 

باشــد با احداث و تجهیزکارگاه، ۲۰۰ نفر نیروي انســاني و 
انجام عملیات کارگاهي مي توانــد حوادث فني و عملیاتي 
و انسان ساز از جمله آتش ســوزي را براي ناحیه فرآیندي 
پاالیشــگاه داشته باشــد که براي شناســایي نقاط ضعف 
و تعامــل و هماهنگي بیشــتر تیم هــاي عملیاتي و آتش 
نشــاني و امــدادي  و همچنین برقراري ارتباط با شــرکت 
 جهانپارس در مواقع اضطراري، این مانور برگزار شده است.

وي ارزیابي و ارتقاء آمادگــی تجهیزات و تیم هاي امدادي 
و آتش نشــاني شــرکت جهان پارس را از مهم ترین اهداف 
برگــزاري رزمایش عنــوان کرد و اظهار داشــت: انجام این 
رزمایش ها در جهت افزایــش هماهنگي و تعامل بین تیم 
هاي عملیاتي، امدادي و آتش نشــاني، حراســت و بســیج  
پاالیشــگاه با تیم هاي آتش نشاني و امدادي شرکت جهان 
 پــارس در هنگام وقوع حوادث برنامه ریزي شــده اســت.

رئیس HSE شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: آمادگي 
مواجه با تهدید در شــرایط اضطراری، ارزیابي تیم مدیریت 
پاالیشگاه براي کسب آمادگي بیشتر جهت مواجه با شرایط 
اضطراري واقعي و تصمیم گیري بهینه و به موقع اعضاي کمیته  
 در این شرایط از اهداف دیگر برگزاري این رزمایش بوده است.
سلیماني خاطرنشــان کرد: ۴ تیم ارزیاب داخلي پاالیشگاه 
گاز ایالم و رئیس HSE پاالیشگاه گاز پارسیان خارج ازاین 
مجموعه در پایان ایــن رزمایش گزارش نقاط ضعف و قوت 
مانور را تحلیل و بررسي کردند و همچنین در جلسه کمیته 
مدیریت شرایط اضطراري نحوه محاسبه میزان خسارات وارد 
شــده و مدت زمان مورد نیاز براي بازگشــت به مدار تولید 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: 
با سازوکارهای ایجاد شده و هماهنگی با سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی )ساتبا( امکان تولید انرژی های 
نو به شکل خود تامین در شهرک های صنعتی قزوین فراهم 
شده اســت.رضا صفاری در اولین همایش معرفی فرصت 
های ســرمایه گذاری احداث نیروگاه های خورشیدی در 
استان قزوین که در شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد، 
افزود: امکان تولید انرژی به میزان هزار مگاوات با نصب پنل 
ها و صفحات خورشــیدی روی سقف واحدهای تولیدی 
فراهم شده که واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های 
صنعتی قزوین می تواننــد از این فرصت برای تامین برق 
خود اســتفاده کنند.وی با اشاره به نیاز مبرم برخی طرح 
های در دســت ساخت تولیدی و صنایع در دست توسعه 
استان به انرژی برق، اظهار داشت: سازوکارهای پیش بینی 
شــده در کشــور برای تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر 
می تواند به رفــع نیازمندی های بخش صنعت به برق از 
جمله در شــهرک های صنعتی استان قزوین منجر شود.                                                                                                             
این مســوول همچنین گفت: مشــوق های خوب و قابل 
توجهی در زمینه ســرمایه گذاری انــرژی های نو پیش 
بینی شــده که آنها را در اختیار متقاضیــان قرار داده ایم.                                                                                                                           
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با بیان 
اینکه در سفر رییس جمهور احداث شهرک تخصصی انرژی 
مصوب شــد که برای اجرای آن و جذب سرمایه گذار در 
این زمینه آمادگی داریم،گفت: امیدواریم با حمایت مسووالن 
استانی و کشوری هرچه زودتر شاهد عملیاتی شدن شهرک 

انرژی باشیم.

امکان تولید انرژی های نو در 
شهرک های صنعتی قزوین

 علی سلیمانی:
مانور سطح 2 در پااليشگاه گاز ايالم برگزار شد

۱۵ طرح مدرسه سازی در شهرستان 
ساوه در دست اجراست


