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آگهــی آراء هیات حل اختــاف موضوع ماده یک قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه اجرایی قانون یاد 
شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در 
اداره ثبت اســناد و اماک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته 
جهــت اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشــریه آگهی 

های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد: 
بخش دو بجنورد پاک 171- اصلی اراضی سوهانی

1 - ششــدانگ یکبــاب خانه از پاک شــماره 46 فرعــی از 171 
اصلی فوق به مساحت335/23 متر مربع ابتیاعی خانم سمانه طبسی 
از محل مالکیت رســمی بختیار مجرد برابر رای شماره 1401-0852 

مورخه 1401/03/10 - کاسه 1400-0278
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشــاعی و اشــخاص 
ذینفع در آرای اعام شده اباغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید 
از تاریخ انتشــار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض 
در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
خواهــد نمود ضمنا صدور ســند مالکیــت مانع از مراجعــه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

شناسه آگهی 1333696
اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حســن صاحبی به اســتناد اوراق استشــهادیه جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اســت سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان 
بــه پــاک 3666 فرعی از 2349 فرعــی از 54 فرعــی از 14 اصلی بخش 
9 مشــهد،بعلت سهل انگاری مفقود گردیده اســت. با بررسی دفتر اماک، 
معلوم شد دو دانگ مالکیت پاک ثبتی فوق ذیل دفتر 1990 صفحه 136 
شــماره ثبت330765 ثبت و ســند مالکیت به شماره 880109196 بنام 
حســن صاحبی صادر گردیده اســت.دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد 
لذا به اســتناد مــاده 120 اصاحی قانــون ثبت مراتب یــک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نســبت به ملــک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله رسمی به این اداره تســلیم نماید. بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند 
مالکیت یا ســند معامله رســمی نســبت به صدور ســند مالکیــت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م/الف 347
بشیر پاشایی
ثبت اسناد و اماک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهی تحدید و حدود اختصاصی
 نظر به اینکه تحدید و حدود شــش دانگ یک باب ساختمان به شماره 3602 فرعی 
مفــروز و مجزا شــده از 28 اصلی به مســاحت 478/50 متر مربع به آدرس شــهر نخل 
تقــی واقع در بخش عســلویه تحت مالکیــت آمنه منفرد فرزند عبــداهلل تاکنون به عمل 
نیامده است فلذا طبق ماده 14 قانون ثبت تحت حدود پاک مرقوم روز چهارشنبه مورخ 
1401/5/5 راس ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد بدین وسیله به 
مالکین و مجاورین دعوت می شود در مورد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحدیــد حدود پاک مزبور نظارت فرماینــد و اعتراض و حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز خواهد شــد که بایســتی کتبا 
اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید عرضحال دریافت نماید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه 
صالحــه تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائــه نماید .تاریخ 

انتشار :1401/4/8 م الف/98
یعقوب محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان عسلویه

اباغ  به یوسف فروغی
آقای یوسف فروغی فرزند رسول مجهول  المکان همسر شما برابردادنامه 
شــماره 140101390000393273  شــعبه  10 دادگاه خانواده کرج  با بذل 
........ تقاضای ثبت طاق نموده است  لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس 
ازانتشــار آگهــی  در این دفترخانه بــه آدرس کرج - خیابان باغســتان - نبش 
بلوار موذن -ســاختمان تخت جمشــید - طبقه دوم واحد 5 حاضر شوید درغیر 
این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شــد واعتراض بعدی مســموع 

نخواهد شد. 
دفتر رسمی ثبت  ازدواج 97- طاق 10  کرج 
 دکتر ابراهیم صدیقی      

 
آگهی افراز پاک ثبتی1/13790 واقع در بخش 2

 نظــر به اینکه خانوم صفورا اجدادی مالک مشــاعی پــاک ثبتی1/13790 واقع در 
بخش 2 طی درخواست وارده به شماره 5490 مورخه1401/2/31 تقاضای افرازسهمی  
خود را به اســتناد قانون افراز و فروش اماک مشــاع مصوب سال1357/08/22 را از 
این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعام داشــته که آدرس ســایر خوانندگان را در 
اختیار ندارند و به موجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از سایر مالکین مشاعی 
و ذینفعــان دعــوت به عمل می آید که در ســاعت 10 صبــح روز1401/04/15 در این 
اداره و یا محل وقوع ملک حضور به هم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما عملیات افراز 

صورت پذیرد عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات ابراز نخواهد شد.
انتشار 1401/4/8

 سرپرست  اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود حمید رضا حسین پور

آگهی مفقودی 
ســند مالکیت و برگ ســبز و ســند کمپانی سواری ریو به رنگ ســفید مدل 1386 به 
شــماره موتور1022760 و شماره شاســی NAS61002271124324  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ساری
************************************************************

نامه آبی مربوط به ســواری پژو پارس رنگ خاکســتری متالیک مــدل 1386  با فاکتور 
شــماره 14010263838 شــماره موتور 12486004541 شــماره شاسی 50305486 
شــماره پاک ایران62-974ب84 به نام قاســم مســلمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است./نوبت دوم ساری
************************************************************

اینجانــب قاســم مســلمی مالک خودرو ســواری پــژو پارس رنــگ خاکســتری متالیک 
مدل 1386  شــماره موتور 12486004541 شــماره شاســی 50305486 شــماره پاک 
ایران62-974ب84 با فاکتور شــماره 14010263838 تقاضای صدور رونوشــت المثنی 
نامــه آبی را نموده ام چنانچه هرکــس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان سمند 
مراجعه نماید.بدیهی اســت پــس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابــط مقرر اقدام خواهد 

شد./نوبت دوم ساری
************************************************************

سند کمپانی و کلیه مدارک ماشین نیسان مدل 65 شماره پاک ایران72-742س78 
شــماره موتور 173346 شــماره شاســی 041006 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ سبز وانت شــخصی مزدا2000 مدل 1382 رنگ سرمه ای متالیک شماره موتور 
450805 شماره شاسی 8220002359 شماره پاک ایران72-158ب48 به نام شرکت 
محاســب سوله دقیق به نمایندگی ســعید قبادی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

سند کمپانی موتور ســیکلت سیستم پیشرو تیپ 125CDI مدل 1395 شماره موتور 
918574 شماره شاسی 9550662 شــماره پاک 64872 ایران588 مفقود گردیده و از 

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

بــرگ ســبز ســواری MVM X33 مــدل 1392 رنــگ نــوک مــدادی شــماره موتــور 
MVM484FAFD027076 شــماره شاســی NATGBAXK5D1026767 شــماره پــاک 
ایران82-737د34 به نام جواد نیک بخش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

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

ســند کمپانی ســواری پراید مدل 1396 رنگ ســفید روغنی شــماره پاک ایران72-
 NAS411100H1047992 شماره شاســی M13 / 5960678 614س66 شــماره موتور

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

کارت ســواری دنــا مــدل 1396 شــماره پــاک ایــران62-238ط52 شــماره موتور 
147H0341490 شــماره شاســی NAAW21HU8HE489855 مفقود گردیده و از درجه 

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

ســند مالکیت و کارت ماشــین ســواری ســمند مدل 1383 شــماره پاک ایران62-
999ب17 شــماره موتور 12483162232 شــماره شاسی 83248706 مفقود گردیده و 

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

برگ سبز)شناسنامه( و سند کمپانی)کارخانه( خودرو سواری سیستم پراید مدل1392 
برنگ سفید بشماره موتور 4926733شــماره شاسی  NAS411100D1278109و شماره 
پــاک ایــران 84-   121س25به نام وحید انصاری زاده مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
************************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( و ســند کمپانی)کارخانــه( و کارت خــودرو ســواری سیســتم 
ســایپا تیپ تیبا مدل1394 برنگ ســفید روغنی بشــماره موتور 8224561شماره شاسی  
NAS811100F5855207و شماره پاک ایران 94-   851د39به نام مصیب داوری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
************************************************************

برگ سبز)شناسنامه( و سند کمپانی)کارخانه( و کارت و بیمه نامه وپاک موتور سیکلت 
 0125N3L135347  مدل1395 برنگ سفید بشماره موتور DY125  سیستم آشیل  تیپ
شماره شاسی  N3L *** 125C9503076 و شماره پاک ایران 839-   25724به نام مسلم 

ساالر پور سنگ آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

ششمین دیدار مردمی شهردار باقرشهر در 
مسجد موسی بن جعفر)ع(  

دکتر قضاتلو، در ششــمین دیدار مردمی و چهره به چهره که 
حجت االسالم استیری امام جمعه باقرشهر نیز حضور داشت، 
ضمن حضور در مســجد موســی بن جعفر)ع( به مطالبات 
نمازگزاران در موضوعات مختلف پاسخ گفت.شهردار باقرشهر 
پس از شــرکت در نماز جماعت مسجد، پای سخنان تعدادی 
از نمازگزاران نشست و در ادامه ضمن ارائه توضیحات در مورد 
سخنان شهروندان، بر برنامه ریزی و اهتمام ویژه برای باالبردن 
میزان رضایت منذی شهروندان از خدمات شهرداری و برنامه 
ریزی در تمامی حوزه های شــهری با رویکرد بهسازی سیما و 
منظر شهری تاکید کرد.در این مراسم محبی معاون فرهنگی 
اجتماعی، هوشمند سرپرست معاونت اداری مالی و تعدادی از 
مدیران و کارشناســان واحدهای اجرایی و خدماتی شهردار را 
همراهی و نسبت به پاسخگویی به سواالت و درخواستها اقدام 

نمودند

برگزاری جلسه مالقات مردمی شهرداری 
کهریزک در سه شنبه های پاسخگو 

جلسه مالقات مردمی شــهردار کهریزک با شهروندان برگزار 
شد.علی کلهر؛ شهردار کهریزک جلسات مالقات مردمی را یکی 
از پل های ارتباطی مدیریت شهری با اهالی عنوان کرد و گفت: 
در این جلسات که به طور مستمر و روزهای سه شنبه هر هفته 
برگزار می شود، مراجعه کنندگان مشکالت و مطالبات اداری 
خود را در حوزه شــهرداری مطرح کرده و راهکار مناسب برای 
تسهیل مشکالت و تسریع رسیدگی به مطالبات در دستور کار 
مدیران هر واحد قرار می گیرد.شهردار کهریزک افزود: عالوه  بر 
جلسات مالقات مردمی، بازدید میدانی از محالت، سامانه های 
الکترونیکی، برگزاری جلســات مالقات  مردمی در مساجد و 
اماکن عمومی محالت و... نیز فرصت هایی برای برقراری ارتباط 
دوسویه بین مدیران شهرداری و شهروندان محسوب می شود که 
خوشبختانه در چند ماه اخیر پیگیری و رفع درصد قابل توجهی 
از موضوعات مطرح شده در این جلسات در اولویت برنامه های 

شهرداری کهریزک قرار گرفته است.

اتمام عملیات احداث ایستگاه  قطار شهری 
توسط شهرداری قرچک 

شــهردار قرچک از اتمام عملیات احداث ایستگاه  قطار شهری 
بااعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان در خبر داد. محسن خرمی 
شریف در این خصوص اظهار کرد: طی مصوباتی که در جلسه 
بررسی مشکالت قطار شهری شهرستان جهت احداث ایستگاه 
شهری به شهرداری واگذارشده بود، عملیات احداث این ایستگاه 
به اتمام رسیده است.وی افزود: مدیریت شهری در جهت رفاه 
حال شهروندان هر چه در توان داشته باشد انجام خواهد داد و 

این اقدام نیز به صورت جهادی و یک ماهه به اتمام رسید.

اخبار گزارش

یزد-مدیر عامل شرکت توزیع برق استان یزد از رعایت الگوی مصرف 
در ۷۵ درصد از قریب به ۶00 مشترک خانگی برق در این استان خبر 
داد و گفت: مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت صرفه جویی نسبت 
به الگوی مصرف تعیین شده، ۵00 تومان تشویق می شوند.»علی 
جم« همزمان با ســومین روز هفته مدیریت مصرف برق در جمع 
خبرنگاران، به اهمیت موضوع صرفه جویی و مصرف بهینه برق برای 
گذر از پیک ۱40۱، اظهار کرد: اســتان یزد با جمعیت حدود یک 
میلیون و ۲00 هزار نفر دارای بیش از ۷40 هزار مشترک است که 
۸۱ درصد آنها معادل ۵۹۹ هزار و ۱۵۱ مشترک مربوط به بخش 
 خانگی و در جایگاه بعدی ۱۳.۵ درصد مشــترک تجاری هستند.
وی بیشترین مصرف برق مشــترکان توزیع برق استان در پیک 
تابســتان را به ترتیب مربــوط به بخش خانگی بــا ۵4 درصد، 
صنعتی بــا ۳۳ درصــد و بخش کشــاورزی به میزان هشــت 
درصــد ذکر کــرد و افزود: از مجموع ۱0۳0 روســتای اســتان، 
۹۹.۷4 درصــد روســتاها و ۹۷ درصــد از چاه های کشــاورزی 
 یعنــی ۲۲۱۳ حلقــه چــاه از نعمت بــرق برخوردار هســتند.
جم در ادامه میزان فروش برق این شــرکت را در ســال گذشته 
۶0۸۱ میلیــون کیلــووات ســاعت ذکــر کرد و گفــت: عمده 
 میــزان فروش برق در اســتان مربوط به بخش صنعتی اســت.
وی به ناترازی تولید و مصرف برق در کشــور طی ســالهای اخیر 

اشــاره و تصریح کــرد: وزارت نیرو برای چهار ســال آینده تولید 
۶۹ هــزار مگاوات برق را برنامه ریزی کــرده ولی ظرفیت عملی 
نیروگاه های کشــور در حــال حاضر ۵۸ هزار مگاوات اســت لذا 
امســال با ۱۱ هزار مگاوات کســری مواجه هستیم که باید برای 
 پیشگیری از خاموشی اقدامات مدیریتی در مصرف را جدی بگیریم.
بــه گفته وی، وزارت نیــرو در زمینه افزایش تولیــد برای ایجاد 
۳۵ هــزار مــگاوت برق طی چهار ســال برنامه ریــزی دارد که 
۱0 هزار مــگاوات آن از طریق انرژی خورشــیدی تامین خواهد 
 شــد و ســهم اســتان یزد از این بخش دو هزار مگاوات اســت.
مدیر عامل توزیع استان در این خصوص به فعالیت ۳۷0 نیروگاه 
کوچک خورشــیدی با قدرت ۹ مگاوات در استان، افزود: در حال 
حاضر ۱0 نیروگاه تولیــد پراکنده با مجموع ظرفیت 4۶ مگاوات 
نیز در اســتان فعالیت دارند که از ســه مورد آنها خرید تضمینی 
برق داریم.وی عنوان کرد: الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق 
غیرگرم و عادی ۳00 کیلووات ســاعت اســت و  مشترکانی در 
مصــرف برق صرفه جویی و الگوی مصرف را رعایت کنند به ازای 
هر کیلووات ساعت به طور متوسط ۱00 تومان پرداخت خواهند 
کرد ولی همین مشــترکان در صورت صرفــه جویی، به ازای هر 
 کیلووات ساعت ۵ برابر این مبلغ یعنی ۵00 تومان تشویق می شوند.
وی ادامــه داد: این مشــترکان اگــر تنها ۵0 کیلــووات صرفه 

جویــی کننــد یعنی امســال ۲۵0 کیلــووات مصرف داشــته 
 باشــند، هیــچ پولــی بابــت بــرق پرداخــت نخواهنــد کرد.

بــه گفتــه ی ایــن مســئول، در حــال حاضــر ۷۵ درصــد از 
مشــترکان خانگــی توزیــع بــرق اســتان کــه حــدود ۶00 
 مشــترک را شــامل می شــود، زیر الگــو مصرف بــرق دارند.

جــم در مورد اصــالح تعرفه ها نیز بیان کرد: مشــترکینی که تا 
ســقف الگو مصرف کنند، هیچ افزایش تعرفــه ای در قبض برق 
نخواهنــد داشــت ولی مشــترکانی که بیــش از الگوی مصرف 
داشــته باشــند، باید هزینه مازاد مصرف برق خــود را به قیمت 
آزاد پرداخــت کنند و در مواردی که مصرف دو برابر الگو باشــد 
 نیــز اخطار و در صورت بی توجهی قطع برق را خواهیم داشــت.

وی بــا اشــاره به ارائــه خدمــات غیرحضوری شــرکت توزیع 
بــرق بــا نصب نــم افــزار »برق مــن«، گفــت: ایــن خدمات 
شــامل 40 مــورد اســت کــه از جملــه آنها مشــاهده قبض 
 برق و ســوابق مصرف مشــترکان در ســالهای گذشــته است.

وی در مورد مشــوقهای صرفه جویــی در بخش عمومی و اداری 
گفت: براســاس مصوبه هیات وزیــران، ادارات باید در ســاعات 
اداری ۳0 درصــد و در خــارج از وقــت اداری ۶0 درصد کاهش 
مصرف نســبت به سال گذشته داشــته باشند، البته مصرف برق 
ادارات بــه صــورت روزانه نیز پایش خواهد شــد و در صورت بی 

 توجهی اخطــار دریافت یا برق این مشــترکان قطع می شــود.
به گفته جم، خوشــبختانه طبق پایش هــای صورت گرفته اکثر 
ادارات اســتان طی ایــن مدت کاهش مصرف برق داشــته اند و 
اخطارهای صادر شــده طی این یکی دو هفته ناچیز یعنی شامل 
 حــدود ۵0 مورد اخطار و دو یا ســه مورد قطع برق بوده اســت.
مدیر عامل توزیع برق اســتان از اجرای رزمایش صرفه جویی در 
مصرف آب و برق از اول تیرماه تا پایان شهریوماه در سطح ادارات 
اســتان خبر داد و در ادامه در بخش صنعتی نیز برای مشترکان 
توزیع برق که مصرف کمتر از 4۵0 مگاوات دارند مقرر شد تا یک 
 روز در هفته همکاری و مصرف برق خود را ۹0 درصد کاهش دهند.

وی در مورد مشترکان بخش کشاورزی شرکت توزیع برق استان 
که مصرفــی حدود ۸0 مــگاوات دارند نیز گفــت: برق مصرفی 
مشــترکان این بخش در صورت خاموشی از ســاعت ۱۲ تا ۱۷ 
رایگان خواهد بود و در بخش تجاری نیز به مشــترکان نامتعارف 
 اخطــار و در صــورت بی توجهی قطــع برق اعمال می شــود.
وی در بخش روشــنایی معابر شهر گفت: در استان یزد ۲۸۵ هزار 
شعله چراغ روشنایی معابر وجود دارد که اخیراً تعویض ۲00 هزار 

المپ گازی به ال ای دی در دستور کار قرار گرفته است.
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 اسالمشهر -بهاره عشقی صابر 
 مدیرعامل آبفای جنوب غرب استان تهران، گفت :تغییر الگوی 
مصرف یک ضرورت جدی اســت، ۶0 درصد از مردم بیش از 
الگوی مصرف آب مصرف را استفاده می کنند. سعیدی الکایی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب جنوب غرب استان تهران در 
گفت و گو با خبرنگاران در اسالمشهر، اظهار کرد: با توجه به 
شرایط خشکسالی که در کشور داریم، ایجاد تغییر در الگوی 
مصرف آب امری ضروری و حیاتی است، در حال حاضر بیش 
از ۶0 درصد از مردم و مشــترکین آبفای جنوب غربی استان 

تهران بیش از الگوی مصرف آب استفاده می کنند.
 الکایی افزود :در حالی دومین ســال خشک را پشت سر می 
گذاریــم، که میزان ذخیره ذخایر آبی در ســدهای پنج گانه 
تامین کننده آب اســتان تهران بیــن ۶ تا 40 درصد کاهش 
داشــته و با افزایش دما مصرف آب نیــز بیش از حد افزایش 
یافته ودر سه شهرســتان اسالمشهر، بهارستان و رباط کریم 
میزان مصرف آب به بیش از ۶00 میلیون لیتر در روز رسیده 
است و منابع تامین آب منطقه پاسخگویی مصرف مشترکین 
نیست.وی با اشاره به اینکه آب مورد نیاز مشترکین از طریق 
آبهای ســطحی و ۳۳0 حلقه چاه تامین می شود، بیان کرد: 
متاسفانه سرانه مصرف آب در کشور ما در مقایسه با سایر نقاط 
جهان بسیار باال بوده و به طور میانگین مصرف سرانه مصرف 
آب در کشور ۱۵0 لیتر به ازای هر نفر در روز است، در حالی 

که در شهرهای جنوب غرب استان تهران این میزان به ۲۲4 
لیتر رسیده و برای پیشگیری از بحران آب با توجه به کاهش 
نــزوالت جوی اصالح الگوی مصــرف و صرفه جویی و بهینه 
اســتفاده کردن از آب، یک امر ضروری و نیاز حیاتی اســت. 
مدیرعامل آبفای جنوب غربی اســتان تهران، تاکید کرد: در 
حال حاضر در محدوده سه شهرستان تحت پوشش با ۱۱شهر 
و4۵ روستا بالغ بر ۶۶۹ هزار مشترک با جمعیت قریب به دو و 
نیم میلیون نفر ساکن هستند که، روزانه بالغ بر ۶00 میلیون 
لیتر آب مصرف می شود که قریب به ۳۶ درصد از مشترکین 
بر حســب الگوی مصرف آب استفاده میکنند. وی با اشاره به 
وجود ۱0۹ مخزن و ایســتگاه پمپاژ در سه شهرستان تحت 
پوشش،گفت: برای آبرسانی به مشترکین منطقه بالغ بر ۲4۱۷ 
کیلومتر شبکه توزیع و ۵۵4 کیلومتر خط انتقال احداث شده 
و ۱۸۶۹ متر مکعب مخزن ذخیره ســازی برای پمپاژ ایجاد 
شــده که روزانه بالغ بر ۶۵00 لیتر بر ثانیه در حوزه شــهری 
و روستایی برای مشترکین آبرسانی می شود. الکایی با اشاره 
به طرح های فاضالبی منطقه، تصریح کرد: در سطح مناطق 
تحت پوشش آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران، تعداد 
۱۹۵هزار۶۷۳مشترک فاضالب وجود دارد که با بهره برداری از 
تصفیه خانه و شبکه های جمع آوری در حال احداث به زودی 
تعداد مشترکین بیشتری تحت پوشش این شبکه جمع آوری 

فاضالب قرار می گیرند.

۶۰ درصد از مردم خارج از الگوی مصرف آب استفاده می کنند 

ایالم - مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اقدامات موثر 
انجام شده در حوزه مدیریت انرژی، گفت: پاالیشگاه گاز ایالم در 
هفتمین جایزه ملي انرژي در بخش پروژه هاي صرفه جویي برای 
 دو پروژه ارائه شده، موفق به کسب تندیس و تقدیرنامه گردید. 
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: این ارزیابی بصورت 
سالیانه ازسوی سازمان مدیریت صنعتي با همکاري و حمایت 
نهادهاي اصلي سیاســت گذاري و نظــارت در حوزه مدیریت 
انرژي شامل معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، سازمان 
انرژیهاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي برق ، شرکت بهینه سازي 
 مصرف ســوخت و سازمان ملي استاندارد ایران انجام مي شود.

وی بــا بیان اینکه شــرکت های مختلفي براســاس الگوها و 
شــاخص هــای از پیش تدوین شــده، مــورد ارزیابي فني و 
سیســتمي قرار مــي گیرند، اظهار داشــت: این شــرکت در 
بخش پــروژه هاي صرفه جویــي با ۲ پــروژه بازیابي جریان 
اتان ارســالي به فلر و جایگزیني سیستم گرمایش کوره هواي 
گرم با هیترهاي تابشــي شــرکت نمود که به ترتیب موفق به 
 کسب تندیس برنزي تک ســتاره و تقدیر نامه گردیده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در پروژه ي 
بازیابي جریان اتان با نصب مبدل حرارتی کولد باکس همچنین 
یکســری تغییرات فرایندی و راه اندازی سیکل تبرید پروپان، 
بیــش از ۳00 هزارمترمکعب در روز، گاز اتــان با ارزش باال با 

 شرایطی اســتاندارد بازیابي و به مبادی مصرف ارسال گردید.
 نوریــان ادامــه داد: در دیگر پروژه ارزیابی شــده، تعویض ۱۵ 
دســتگاه کوره هواي گرم راندمان پایین با هیترهای تابشــي 
راندمان باال در ســوله ي کارگاه مرکزي و انبار انجام گردیده، 
کــه در نتیجه ي آن کاهش ۵۵ درصدی مصرف گاز و کاهش 
 ۹4 درصدی مصرف برق در نواحي مربوطه حاصل شده است.

الزم به ذکر اســت این شــرکت در سال گذشته  نیز موفق به 
کســب تندیس برنزی در حوزه ی فرآیندهای انرژی بر در این 

جایزه ی ملی شده بود.

پاالیشگاه گاز ایالم تنديس برنزی و تقديرنامه جايزه ي ملي انرژي را کسب 
کرد

اخــبــار
تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانک سپه

 با مراجعه به شعب از ابتدای تیرماه
با توجه به اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عبور کشــور از 
شــرایط بحرانی، مشتریان بانک سپه برای تمدید کارت های بانکی خود 

می توانند به صورت حضوری به شعب مراجعه کنند.
با توجه به اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عبور کشــور از 
شــرایط بحرانی، مشتریان بانک سپه برای تمدید کارت های بانکی خود 
می توانند به صورت حضوری به شــعب مراجعه کنند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه، بر اســاس ابالغ اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی ج.ا.ا مبنی بر اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عبور 
کشور از شــرایط بحرانی از آغاز تیرماه، تمدید تاریخ انقضاء کارت های 
صادره از طریق مراجعه حضوری مشــتریان به شعب مطابق روال سابق 
امکان پذیر است. شایان ذکر است، به منظور تکریم مشتریان بانک سپه و 
آگاهی رسانی مناسب به ایشان، پیامک اطالع رسانی به مشتریان مشمول 

جهت مراجعه به شعبه و دریافت کارت جدید ارسال می شود.

 صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول 
در دستور کار بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در مراســم اعطای اولین گواهینامه های حرفه 
ای بازار پول، توسعه تخصص گرایی در بازار پول را از اهداف مهم بانک 
مرکزی دانســت و گفت: دارندگان گواهینامــه های حرفه ای بازار پول 
برای عضویت در کمیته های تخصصی شــبکه بانکی از انجام مصاحبه 

های تخصصی معاف می شوند.
بــه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  دکتر صالح آبادی با بیان اینکه 
بانک مرکزی در راستای توسعه تخصص گرایی فعاالن بازار پول از سال 
گذشــته برنامه های مشخصی را در دســتور کار قرار داده است، گفت: 
توســعه آموزش های تخصصی پولی و بانکی توســط موسسه آموزش 
عالــی بانکداری و برگزاری آزمون های حرفه ای و اعطای گواهینامه به 

پذیرفته شدگان، دو اقدام مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است.
وی ادامه داد: دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های پولی و بانکی 
اعم از مدیریت ریســک، اعتبارات،  بانکداری اسالمی و ... توسط موسسه 
آموزش عالی بانکداری برنامه ریزی و اجرا می شود و عالوه بر آن آزمون 
های گواهینامه حرفه ای نیز توســط بانک مرکزی برگزار و گواهینامه ها 

به پذیرفته شدگان در آزمون ها اعطا می شود.
دکتر صالح آبــادی تاکید کرد: دارندگان این گواهینامه ها از شــرکت 
در مصاحبه هــای اختصاصی برای عضویــت در کمیته های تخصصی 
بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی اعم از تطبیق،  ریسک،  حسابرسی 
داخلی و ... معاف هستند.وی افزود: اولین دوره از آزمون های مذکور در 
حوزه مدیریت ریسک برگزار شد و آزمون »گواهینامه حرفه ای بانکداری 
اسالمی« نیز طی روزهای آینده برگزار می شود. همچنین آزمون مربوط 
به ســایر گواهینامه های حرفه ای با ترتیب »گواهینامه اصول بانکداری 
۱«، »گواهینامــه اصول بانکداری ۲«، »گواهینامه حسابرســی داخلی 
مؤسسات اعتباری« و »گواهینامه مدیریت فن آوری اطالعات مؤسسات 

اعتباری« به طور ماهانه برگزار خواهد شد.

در آستانه روز ملی صنعت و معدن انجام شد؛

بازدید مدیرعامل بانك صنعت و معدن از ایبنا
ــت و  ــی صنع ــتانه روز مل ــدن در آس ــت و مع ــک صنع ــل بان مدیرعام

ــرد. ــد ک ــا بازدی ــدن از ایبن مع
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک صنعــت و معــدن بــه نقــل از ایبنــا، 
دکتــر علــی خورســندیان؛ مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ضمــن 
بازدیــد از موسســه بــازار پــول و ارز و شــبکه خبــری ایبنــا در گفــت 
 و گویــی تفصیلــی دربــاره مســائل پولی-بانکــی و صنعتــی و همچنیــن 
اســتراتژی های تدویــن شــده در برنامــه راهبــردی ایــن بانــک،  
اقدامــات مؤثــر در تحقــق شــعار ســال و تامیــن مالــی شــرکت هــای 
دانــش بنیــان، پیگیــری و اجــرای مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری 
ــه اســتان هــا، اقدامــات و دســتاوردهای بانــک در حــوزه بانکــداری  ب
ــای  ــت شــرکتی، فعالیته ــق حاکمی ــاز و تحق ــداری ب ــی، بانک دیجیتال
بانــک در راســتاي اجــرای تکالیــف مــواد ۱6 و ۱7 قانــون رفــع موانــع 
تولیــد رقابت پذیــر، اقدامــات انجــام شــده توســط ایــن بانــک صنعــت 
ومعــدن در دوره دولــت ســیزدهم، کســب رتبــه نخســت بانــک 
صنعــت و معــدن در تأمیــن مالــی زنجیــره ای تولیــد بــه عنــوان یکــی 
ــت  ــت در پرداخ ــگاه نخس ــی و جای ــن مال ــن تأمی ــای نوی از روش ه
ــر  ــش مؤث ــال ۱400 و نق ــه س ــون بودج ــره ۱8 قان ــهیالت تبص تس
رســانه هــا در افزایــش کارایــی بانــک هــا صحبــت کــرد کــه مشــروح 

ــه زودی منتشــر خواهــد شــد. ــا وی ب گفــت  و گــو ب

سامانه »محچک« بانک آینده و خداحافظی با چک برگشتی

هوای مشتریان خوش حساب رو باید داشت
ســامانه مسدودســازی موجــودی حســاب صادرکننــدگان چــک 

برگشــتی )محچــک( در بانــک آینــده، عملیاتــی شــد.
ایــن ســامانه، در راســتای اجــرای تکالیــف قانــون اصــالح قانــون صدور 
چــک از خردادمــاه امســال، توســط بانــک مرکــزی ج.ا.ایــران در شــبکه 
بانکــی کشــور، راه انــدازی شــده اســت.در صــورت کســری موجــودی 
حســاب جاری فــرد صادرکننــده چــک نــزد بانــک، مبلــغ موردنظــر از 
دیگــر حســاب های شــخص در همــان بانــک، برداشــت و بــه ذی نفــع 
ــغ  ــن مبل ــورت عدم تأمی ــد و در ص ــه بع ــود؛ در مرحل ــت می ش پرداخ
چــک در همــان بانــک، حســاب های فــرد صادرکننــده چــک در 
ــک  ــری چ ــغ کس ــر مبل ــاری، براب ــات اعتب ــا و مؤسس ــایر بانک ه س
از طریــق ســامانه »محچــک«، مســدود می شــود. پــس از رفــع 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــب ب ــتمی مرات ــکاس سیس ــک و انع ــوء اثر چ س
ــتمی  ــورت سیس ــرد، به ص ــاب ف ــدودی از حس ــع مس ــران، رف ج.ا.ای
توســط بانــک مرکــزی و ســامانه »محچــک«، انجــام خواهــد گرفــت. 
ــتریان  ــه مش ــک ب ــوی بان ــی از س ــال پیامک های ــا ارس ــد ب ــن رون ای
همــراه  آن هــا،  حســاب  مســدودی  رفــع  و  مســدودی   دربــاره 

خواهد بود.


