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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 140160306271000280 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضــی خانم طاهره ســعادت تاج 
الدین فرزند برات در ششــدانگ یک باب ساختمان به  
مســاحت 105  متر مربع قسمتی از پالک 1924 فرعی 
از 15 اصلی بخش 9 واقع در مفتح شــرقی 2 آرمون 6 
پالک 10 خریداری از مالک رســمی آقای محمد هاشمی 
نــژاد محــرز گردیده اســت.لذا به منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 140160306271000977 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضــی آقای علی وفــادار فرزند عقیل به 
شماره شناســنامه 123 صادره از مشهد در ششدانگ 
اعیــان یک باب ســاختمان بــه  مســاحت 90  متر مربع 
قسمتی از پالک71 اصلی بخش 9 واقع در رسالت 47 
نبــش چهارراه اول پــالک 36 اعیان متعلق بع خود خود 
متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 770
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 140160306271000861 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای علی اکبــر عبدالهی 
فرزند محمد حسین در ششدانگ یک کوره آجرپزی به  
مســاحت 93745/62  متر مربع قسمتی از پالک166 
اصلی بخش 9 واقع در روســتای شترک متعلق به خود 
متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است.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 از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد شد.م/الف 772
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271000967 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
غالمی تازیک فرزند رجبعلی در ششــدانگ یک باب 
ســاختمان به  مســاحت 80/81  متر مربع قسمتی 
از پــالک 2603 فرعی از 56 اصلــی بخش 9 واقع 
در بابانظــر 42 محســن زاده پــالک 6و1 متعلق به 
خود متقاضی )ســهم مشاعی خودش( محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته 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 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.م/

الف 774
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی تغییرات شــرکت فناوری برتر تندرســتی با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 4425 و شناسه ملی 14006291642 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 
1398/2/15 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقای دانیــال کیقبادی به 
شــماره ملی 4580239891 و آقای موســی ابوالحســنی به شماره ملی 
4580228294 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت 

2 سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شاهرود )1355721(

آگهی تغییرات شــرکت فناوری برتر تندرستی با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
4425 و شناسه ملی 14006291642 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/2/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : آقای دانیال کیقبادی به شــماره ملی 4580239891 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره و آقای موسی ابوالحسنی به شماره ملی 4580228294 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره انتخاب و تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شاهرود )1355722(

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای علــی چراغعلــی دارای شــماره شناســنامه 6580131187 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 0100263 این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت 
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان  محمود چراغعلی به شــماره شناســنامه 
6649786608 درتاریخ  1401/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- یوســف چراغعلــی ش ش 0480132984 پســر متوفی2-علی چراغعلی 
ش ش 6580131187 پســر متوفی3-فاطمه چراغعلی ش ش 0493302451 

دختر متوفی4-زینب سیری ش ش 6649796743 همسر متوفی.
 پــس از انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی 
مینمایــد تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیــت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اســداهلل بی جانی به وکالت از طرف مالک حســین مدنی به شــماره 
وکالت نامه 48027 مورخ 1385/10/5دفترخانه 31 کرج ضمن تســلیم دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت 6 دانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 2100متر مربع قطعه 6 تفکیکی به شماره 14فرعی 
از 166اصلــی مفــروز از پالک 7 فرعی از اصلی مذکــور واقع در اراضی علی 
آباد گونی جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت 86094 صفحه 301جلد 
315 امالک به نام مالک ثبت و ســند به شــماره چاپــی 2/224228صادر و 
تســلیم گردیده به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی نموده اســت. لذا مراتب به استناد تبصره 1 اصالحی به ماده 
120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی بــه مدت 10روز اعتراض خــود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی اســت 
چنانچــه ظــرف مدت مقــرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صــورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.
رونوشت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره(

مهران رشیدی                
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج  
       از طرف محمدابراهیم بحیرائی

آگهی مفقودی
برگ ســبز و سند کمپانی سواری سایپا 131SE مدل 1397 رنگ نوک مدادی 
 NAS411100J1115890 شماره شاسی M13 / 6150481 متالیک شماره موتور
شماره پالک ایران92-364ب17 به نام احمدرضا ثقفی مفقود گردیده و از درجه 

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

ســند مالکیت سواری سمند مدل 1383 شــماره پالک ایران62-768ص93 
شماره موتور 12483076492 شــماره شاسی 83841273 مفقود گردیده و از 

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

کارت ماشین ســواری سمند مدل 1381 شــماره پالک ایران74-669ب84 
شماره موتور 32908118235 شــماره شاسی 81217066 مفقود گردیده و از 

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

اینجانــب علــی بابایــی مالــک خــودروی وانــت پیــکان و به شــماره شاســی 
NAAA36AA79G829060 و شــماره موتــور 11487075192  به علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر 
کــس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت 
ایــران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر 
ســاختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد پارس آباد مغان
***************************************************************************

ســند کمپانــی )فاکتور فــروش ( خودرو ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیپ 
 182A0118256 مــدل 1399برنگ ســفید-روغنی بشــماره موتــور TU3-206
شــماره شاسی NAAP03EEXLJ038332 و شماره پالک ایران 94-    625ج99 

به نام علی غواصی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************************

 SX2000 -برگ ســبزوکارت ماشــین خــوردوی ســواری زانتیا_داخلی مــدل
  s۱۵۱۲۲۸۷۱۷۱۲۰۰ :مدل1387 شماره پالک ایران 86_986ج29 شماره شاسی

شماره موتور:31881 مفقودوازدرجه اعتبار ساقط گردیده است. سمنان
***************************************************************************

امسال هیات عزاداری با اشعار نغز و 
نواهای ملکوتی کام عطشان حسینیه 

ایران را سیراب خواهند کرد   
یزد-امیر عباس حیران مســئول کانون بســیج مداحان و 
مدیران هیات مذهبی شهرســتان یزد هم در این نشست با 
بیان اینکه جامعه ستایشــگری اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( به ویژه مداحان از اقشــار تاثیرگــذار و صاحب نفوذ در 
جامعه هستند گفت: مداحان، شعرای آیینی و مدیران هئیات 
مذهبی به واســطه اتصالشــان به خاندان نبوت از احترام و 
حرمت زیادی در بین آحاد جامعه برخوردار بوده و بر همین 
اســاس می توانند بر جامعه از منظر فرهنگی اثرگذار باشند.

وی افزود: امروز دشمن یک جنگ تمام عیار علیه ارزش های 
دینی ما به راه انداخته که نمونه اخیر آن مسئله حجاب بوده 
چرا که میداند مهمترین رکن خانواده یعنی مادر و همســر 
بودن اســت بنابراین نوک پیکان  را به ســمت این دو واژه 
مقدس نشانه رفته تا در قدم اول حیا و عفاف را از آنان بگیرد 
و در گام های بعدی کانون خانواده را به زوال بکشاند.حیران 
با اشاره به تالش دشمن در راستای تغییر ذائقه فطری مردم 
که همان فطرت الهی اســت ابراز داشت: دشمن میخواهد   
سرنوشت ایران اسالمی را به سرنوشت شوم و گرداب مادی 
گرایی که امروز خود در آن گرفتار شــده و راه گریزی از آن 
ندارد تبدیل کند اما به فضل الهی، رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب و مردم شــریف به خواب هم چنین روزی را نخواهد 
دید.مسئول کانون بســیج مداحان و مدیران هیات مذهبی 
شهرستان یزد توجه مسئوالن به دغدغه ها و مشکالت مردم 
را یک اصل راهبردی برای دولت مردمی ســیزدهم دانست 
و گفــت: دولت محترم و کارگزاران خــدوم نظام باید برای 
برداشــتن مشــکالت از پیش پای مردم شبانه روزی تالش 

کنند و ثمره این تالش ها نیز  در جامعه ملموس گردد.

با حضور رئیس جمهور؛بزرگترین خط 
تولید پنل های خورشیدی کشور در 

خمین افتتاح شد   
رئیس جمهــور و وزیر نیرو همزمان با ورود به شهرســتان 
خمین در اســتان مرکزی، از توانمندی  متخصصان داخلی 
در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاه های خورشیدی 
بازدیدو بزرگترین خط تولید پنل های خورشــیدی کشــور 
را در شهرســتان خمین افتتاح کردند.آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیســی در ادامه ســفر خود به اســتان مرکزی، از گمرک 
اختصاصی تجهیزات شرکت مانا انرژی پاک بازدید کرد.این 
گزارش می افزاید، شرکت مانا انرژی پاک با هدف تولید ویفر 
ســلول و پنل خورشیدی و همچنین نصب و بهره برداری از 
نیروگاه های خورشیدی در سال ۱۳۹۷ تاسیس و در ناحیه 
صنعتی شهید سعیدی واقع در استان مرکزی فعالیت  خود 
را آغاز کرده اســت.کارخانه تولید ویفر سیلیکونی با ظرفیت 
تولید ۱۵۰۰ مگاوات ویفر ســیلیکونی از ســال ۱۳۹۸ کار 
خود را در سطح زیربنایی بیشتر از ۶۵ هزار متر مربع فضای 
صنعتی و اداری آغاز کرده اســت.این کارخانه ظرفیت تولید 

ساالنه۵۰۰ مگاوات پنل خورشیدی را دارد.

اخبار گزارش

شاهرود-خبرنگار سیاســت روز-علیرضا رحیمیان :حجت االسالم 
والمسلمین عباس امینی در نشســت خبری سالگرد اولین اقامه 
نمازجمعه به فرمان امام راحل به اقامه آیت اهلل طالقانی در ۵ مرداد 
ماه ســال ۱۳۵۸، با تاکید بر اینکه رابطه بین امامت و امت از زبان 
رسانه باید بیان و اطالع رسانی شود، به شهادت ۴۰ تن از شاهرود در 

عملیات مرصاد و سالگرد شهادت حاج کریم حیدریان در ۱۷ مرداد 
اشاره و آیه ۹ سوره جمعه به نمازجمعه توجه دارد، افزود: وقتی ندای 
جمعه می شود معمولی به نمازجمعه نیایید و موانع را بردارید و اگر این 

را بدانید برای شما بهتر است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با بیان اینکه توحید، 
امامت، جهاد و نمازجمعه از مواردی است که خداوند در قرآن تاکید 
فرموده اگر بدانید برای شما بهتر است، گفت: در خطبه دوم نمازجمعه 
مصالح مردم گفته می شود و این دو خطبه به منزله دو رکعت است و 

باید به این موضوع توجه شود.
او به حدیث امام رضا علیه الســالم در مورد نمازجمعه اشاره کرد و 
افزود: جمعه مشهد عام است و امام باید موعظه کند و مردم را ترغیب 
به بندگی و از معصیت باز بدارد و مصالح دینی و دنیوی را به مردم 

اطالع دهد.
امینی با تاکید بر اینکه مطالبه گری در نمازجمعه اتفاق می افتد، اظهار 
کرد: دین آمده دنیا و آخرت را آباد کند و عمران و آبادانی و توسعه و 

پیشرفت را همراه دارد چ امام جمعه باید هشدار و انزار دهد.
امام جمعه شاهرود تاکید کرد: نمازجمعه تجلی اراده الهی در مسائل 
اجتماعی مردم، وحدت، بصیرت، روشنگری، مصالح و منافع مردم 

است. 
او ادامه داد: نمازجمعه مخصوص شهرستان نیست و مصالح و منافع 
همه مردم بیان و به عنوان یک منظومه است که همه باید دیده شوند.

امینی با اشــاره به حدیثی از پیامبر اسالم، اضافه کرد: روز جمعه از 
روی ایمان و روی حساب عمل را از نو بگیرد، محبت امیرالمومنین 
علیه السالم، کمک به نیازمندان، حج خانه خدا، زیارت امام حسین، 
روزه ماه شــعبان، خانواده داری، توبه و ترک گناه در شب جمعه و 
ذکر صلوات در روز جمعه و نمازجمعه سبب عمل نو انسان می شود.

او گفت: بعد از انقالب نهاد هایی مثل سپاه و کمیته امداد و... تشکیل 
شد که به فرموده رهبر انقالب، نمازجمعه هم نهاد رحمانی و شبکه 

امامت جمعه است.
رئیس ستاد فریضتین شهرستان شــاهرود اضافه کرد: سه ویژگی 

نهاد های انقالب، مردمی، جهادی عمل کردن و انقالبی بودن است 
و هر کدام در حیطه خاصی عمل می کنند.

او ادامه داد: نهاد رحمانی امامت جمعه که رهبری انقالب فرمودند، 
ویژگی منحصر به فرد این نهاد است و نمازجمعه مظهر رحمانیت 
دین است و تحت نظر رهبری نهاد امامت جمعه هدایت می شود و 
گستره چتر نهاد امامت جمعه باید رحمانی روی همه مردم باز باشد 
و به توصیه رهبری انقالب امام جمعه و نهاد امامت جمعه باید از هر 

جناح بندی پرهیز کنداین
امینی با اشــاره به اینکه نمازجمعه در عصر حاضر احیاگرش امام 
راحل و ثمره خون شهیدان و مورد تاکید رهبر انقالب تاکید است، 
گفت:نمازجمعه نقش وحدت بخشی و استحکام نظام و نقد منصفانه 

دارد. 
او با بیان اینکه در کرونا مســائل بهداشتی را کامال رعایت کردیم، و 
حتی نمازجمعه را تعطیل کردیم، افزود:مطالبه مردم را باید با صراحت 

در نمازجمعه گفت، اما از نام بردن اسامی پرهیز نمود
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نماز جمعه مظهر رحمانیت دین اسالم وتجلی اراده الهی است

یزد-استاندار یزد در مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب 
که در راستای فرهنگ سازی، آگاه سازی و معرفی الگوهای 
برتر در زمینه مدیریت مصرف به همت شرکت آب منطقه 
ای یزد برگزار شد، برپایی چنین جشنواره هایی را در حوزه 
مدیریت مصرف ارزشمند توصیف کرد."مهران فاطمی"در 
این مراســم که با حضور مدیران اســتانی و استقبال گرم 
مردم یزد برگزار شد، ضمن تشکر از شرکت آب منطقه ای 
از برپایی این جشنواره بر موضوع مهم مدیریت مصرف در 
کنار تولید منابــع آبی تاکید کرد و گفت: اگر مصرف آب، 
بهینه و مدیریت نشود، در ۵۰ سال آینده نامی از استان یزد 
در جغرافیای ایران نخواهد ماند.وی مهمترین مسئله استان 
را مســئله آب عنوان کرد و گفت:کاری مهم تر از موضوع 
آب که آینده و حیات اســتان به آن وابسته است نداریم.    
استاندار یزد همچنین به اقدامات ارزشمندی که با همت 
مدیران حوزه آب و نمایندگان مجلس در حال پیگیری است 
اشاره کرد و  اجرای خط پدافندی از خلیج فارس و خط دوم 
انتقال آب از دریای عمان را از مهمترین این اقدامات برشمرد 
و اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن آنها و مدیریت مصرف، 
می  توان گفت مسئله آب استان تا ۱۰۰ سال آینده، هم در 
بخش شرب و بهداشت هم در بخش کشاورزی و صنعت 
کم آبخواه و پربازده حل خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای یزد نیز در این مراســم با قدردانی از تالش 
و همراهی همه همکاران شرکت در این جشنواره هدف از 
برگزاری آن را ۴ محور مردمی سازی، آگاهی سازی، فرهنگ 

سازی و الگو سازی موضوع آب برشمرد.

 جشنواره سپاس آب، اقدام مهمی 
در فرهنگ سازی مدیریت مصرف 

است 
اسالمشــهر -بهاره عشــقی صابر /// اعضای هیئت رئیس 
مجلس شــورای اســالمی طی بازدید از پروژه های کالن 
شهرستان اسالمشهر برای رفع مشــکالت احداث مترو، 
کمربندی شمالی و بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسالمشهر 
قول مساعد دادند.شب گذشته اعضای هیئت رئیسه مجلس 
شورای اســالمی پس ازبازدید از پروژه های عمرانی کالن 
شهرستان اسالمشهر در جلســه جمع بندی سفر که در 
محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، قول همکاری و 
مساعدت برای رفع مشکالت احداث مترو، کمربندی شمالی 

و بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسالمشهر را دادند.
در این بازدید که فرماندار، شهردار، رئیس و اعضای شورای 
شهر اسالمشهر نیز حضور داشتند، اعضای مجمع نمایندگان 
تهران با بازدید میدانی از شفت میانی مترو شاتره، ایستگاه 
مترو میدان نماز، کمربندی شــمالی و بیمارســتان ۴۰۰ 
تختخوابی از نزدیک  در جریان روند پیشــرفت و موانع و 

مشکالت موجود در اجرای پروژه ها قرار گرفتند.
یکی از مشکالت مطرح شده عدم اجرای حفر تونل دستی 
درقطعه اول اتصال خط ۳ آزادگان به مترو اسالمشهر بود که 
تنها ۲۳۰ متر از طول ۹۰۰ متر حفاری دستی باقی مانده و 
مقرر گردید مجمع نمایندگان موضوع را از شهرداری تهران 

پیگیری و مرتفع سازند.
همچنین پیگیری مجمع نمایندگان تهران از ســتاد رفع 
تحریم بابت تهاتر نفت برای پروژه مترو اسالمشهر و ماده 
۵۶ و استفاده از بانک های عامل از مصوبات بازدید میدانی 

امروز بود.

عزم جدی مجمع نمایندگان تهران 
برای رفع مشکالت پروژه های 
عمرانی شهرستان اسالمشهر

اصفهان - معاون عملیات ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: در دو ســال اخیر حدود 
۱۰۰ میلیــارد تومان برای نوســازی نــاوگان حمل ونقل 

سازمان آتش نشانی هزینه شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
عبداهلل ایوبی با اعالم این خبر گفت: در ســال ۱۴۰۰ در 
آتش نشــانی اصفهان ۱۲ هزار مورد عملیات انجام شد که 
۷ هــزار و ۲۷۶ مورد مربوط بــه حوادث و ۴ هزار و ۷۸۸ 

مورد هم آتش سوزی بوده است.
او افزود: همچنین ۲۰ درصد آمار حوادث ســال گذشــته 
مربــوط به آسانســور و دلیل آن قطعی مکــرر برق بود؛ 
به طوری که این آمار در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ 

حدود ۹۹ درصد افزایش یافته است.
ایوبــی با بیان اینکه در ســال ۹۹ تعــداد فوتی های این 
حوادث و حریق ها ۸۸ نفر بود، خبر داد: این آمار در سال 
گذشته به ۱۱۸ نفر افزایش یافته و آمار افراد نجات یافته 
از حوادث نیز در سال ۹۹، ۳۸۱۸ بود که در سال گذشته 

به ۵۰۷۲ نفر رسید.
معاون عملیات ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری اصفهان درباره کاهش زمان رسیدن نیروهای 
آتش نشــان به محل حوادث و حریق هم اعالم کرد: این 
زمان در سال ۹۸، چهار دقیقه و ۲۲ ثانیه بود که در سال 
۹۹ به ســه دقیقه و ۵۳ ثانیه و در ســال گذشــته به سه 

دقیقه و ۵۲ ثانیه رسید.
او خاطرنشان کرد: این زمان تقریباً با شرایط استاندارد که 

کمتر از ۵ دقیقه اســت، مطابقت دارد و امیدوارم بتوانیم 
با حفظ این زمــان و کاهش آن در آینده گام های مؤثری 

برداریم.
ایوبی درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در این ســازمان 
اظهــار کرد: در دو ســال اخیر اقدامــات قابل توجهی در 
زمینــه بهبــود نــاوگان عملیاتــی داشــتیم، چنانکه در 
این مدت ۲۰ دســتگاه خودروی ایســوزو ویــژه عملیات 
خریداری کرده ایم که بــا تجهیزات و پمپ های روز دنیا 

کاربری سازی شده اند.
او افــزود: در ســازمان آتش نشــانی اصفهان ۸ دســتگاه 
اســکانیا خریداری کردیم و با کاربری سازی پنج دستگاه 
اطفائیه فوق ســنگین و دو دســتگاه باالبــر هیدرولیکی 
برای ســاختمان های بلند مرتبــه و حریق های مربوط به 

کارگاه های صنعتی روباز و پاالیشگاه ها آماده شد.
او اضافه کرد: همچنین کاربری سازی یک دستگاه خودرو 
نجات فوق ســنگین با جرثقیل ۱۰ تن و تهیه ۱۱ دستگاه 
خودرو تویوتا، ۴ دســتگاه خودرو فرماندهی و ۲ دستگاه 
موتورسیکلت چهارچرخ برای استفاده در بازار و مکان های 
با ترافیک جمعیتی باال با عرض گذر کم انجام شده است.

آنطور که معاون عملیات ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری اصفهان خبر داده، در دو ســال اخیر 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل ونقل 
سازمان آتش نشــانی هزینه شده است که اگر قرار بود در 
زمان حاضر برای خرید آنها اقدام شود، نیازمند هزینه ای 

بیش از پنج برابر بود.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:
هزینه 100 میلیارد تومانی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل سازمان آتش نشانی


