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رشــد جایگاه مــادر در جامعه نياز 
ضروری است.   

 حمیــد زمانی معاون اســتاندار تهــران و فرماندار 
ویــژه شهرســتان ری از حوزه علمیه الزهرا ســام 
اهلل علیهــا بازدید نمود. زمانــی در این بازدید ضمن 
تشــکر از فعالیــت فرهنگی و اجتماعــی این حوزه، 
خواهان رشــد و ارتقاء آن شــد و گفت: امروزه یکی 
از دغدغــه های اصلی جامعه موضوع عفاف و حجاب 
است و  ســازمان ها و تشــکل های مردمی در این 
امر میبایســت به صورت جهــادی و آتش به اختیار 
فعالیــت نمایند و مطمئناً اگر  این گونه تاش ها در 
جامعه دیده شــود خیرین فراوانی خواهان مشارکت 

بود. امر خداپسندانه خواهند  این  در 
 وی تصریــح کرد: مــادر در ایران اســامی دارای 
جایگاه رفیعی اســت و حوزه هــای علمیه خواهران 
می توانند موجبات رشــد این جایــگاه را در جامعه 
فراهم نمایند. ایشان در ادامه افزود: تربیت فرزندان 
در خانــواده مرهون زحمات مادر می باشــد و رفتار 
فرزندان نقش غیر مســتقیم، کلیدی و تاثیر گذار در 

داشت.  خواهد  جامعه  رفتاری  الگوهای 
در ادامه این دیدار حســنی مدیر حوزه علمیه الزهرا 
ســام اهلل علیها ضمن تشــریح عملکرد حوزه گفت: 
تمــام دغدغه ما فعالیــت فرهنگی بی نام و نشــان 
اســت تا بانوان شهرســتان را با موضوعات اجتماعی 
و فرهنگی آشــنا نماییم و در این زمینه تمام تاش 
خود را انجام می دهیم ایشــان گفت: حضور فرماندار 
را در این مکان به فال نیک می پنداریم و امیدواریم 
روحیــه جهادی و فرهنگی که مدتی در شهرســتان 
کمرنگ شــده بود با حضور مدیران جدید ارتقا یابد. 
گفتنی است: در حوزه علمیه الزهرا )س( هم اکنون 
حدود ۲۲۰ بانوی طلبه مشــغول بــه تحصیل علوم 

باشد می  دینی 

نقطــه معیوب خــط لوله انتقال 
نفــت  ، با ایثــار کارکنان نفت و گاز 

مسجدســلیمان در مــدت زمان کوتاه، 
اصالح و وارد مدار شــد   

عملیــات اصاح نقطــه معیوب از خط لولــه انتقالی 
نفت مسجدســلیمان به اهــواز در کوتاه ترین زمان 
ممکن با همت کارکنان بخش های مختلف شــرکت 

بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان انجام شد .
به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان ، طــی ایــن عملیــات که از 
نخســتین دقایق روز یکی از روزهای گرم مرداد ماه 
آغــاز گردید، کارکنان بخش هــای مختلف مدیریت 
عملیات/ مدیریت فنی/ HSE / ترابری و پشــتیبانی 
تولید با حضور در منطقه اعام شــده اقدام به شروع 

عملیــات اصاحی خط لوله مذکور نمودند .
در ایــن اقدام که علیرغم گرمــای فزاینده و رطوبت 
بســیار باالی ایــن روزهای تابســتان داغ اســتان 
خوزســتان بدون وقفه و تا ساعت 1:3۰ بامداد روز 
بعــد ادامه یافت، اعضای تیم عملیاتی موفق شــدند 
ضمن غلبه بر مشــکات فنی و شــرایط خاص ایجاد 
شــده و اصاح نقطه معیوب، جریــان انتقال نفت را 

. برقرار سازند  مجدداً 
در عکس های این گزارش ، وضعیت حضور کارکنان 
 H2S عملیاتــی در محیط آلوده بــه گاز خطرناک 
، رطوبــت بــاالی منطقــه و بکارگیــری تجهیزات 
حفاظت فردی مناســب در عمــق چند متری زمین 
، به خوبــی گویای ایثار ، جانفشــانی و صعوبت کار 
پرســنل زحمت کش شــرکت بهره بــرداری نفت و 
گاز مسجدســلیمان خصوصاً پرســنل پرتاش اداره 
تعمیــرات خطوط لولــه در بدترین شــرایط آب و 

. هوایی و زمانی می باشد 
 پرســنلی که با قدرت ایمان و خودباوری و تکیه بر 
دانش ایرانی و اراده ی آهنین شــان توانســته اند با 
تحمل انواع و اقسام مرارت ها از همه گیری ویروس 
کرونا و هجوم ریزگردها و گرمای ســوزان هوا گرفته 
تــا صعب العبــور بودن چاه ها و تأسیســات ، تولید 
طای سیاه را در سرزمین سوزان خوزستان همواره 
در وضعیــت مطلــوب نگاه داشــته و ایــن محصول 
را  اقتصاد کشــورمان  بــرای  اســتراتژیک و حیاتی 
تولید، فــرآورش و برای مصــرف داخلی و صادرات 

 . نمایند  مربوطه  مبادی  روانه 

اخبار گزارش

ایــام - مدیرکل راه و شهرســازی ایام گفت: مســیر 
ارتباطی شهرســتان دهلران به اندیمشــک در اســتان 

تبدیل می شود. بزرگراه  به  خوزستان 
به گزارش خبرنگارراه مــردم به نقل از اداره ارتباطات 

و اطاع رســانی راه و شهرسازی استان ایام ، عبداهلل 
بهادری در بازدید از مســیر دهلران به اندیمشک اظهار 
داشــت: این پروژه به طول 1۲۰ کیلومتر است که ۹۵ 

کیلومتر آن در حوزه اســتحفاظی استان قرار دارد.
وی افــزود: قطعــه اول آن بــه طــول 1۲ کیلومتر در 
مرحله تکمیل شــدن و قطعه دوم به طول 1۸ کیلومتر 
در حــال برآورد مجدد و انجام مناقصه اســت، عملیات 
اجرایی قطعه ســوم به طول ۲۸ کیلومتر آغاز شــده و 
قطع چهــارم نیز در مرحله فراخــوان مناقصه از طرف 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

با برآورد اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان اســت.
مدیرکل راه و شهرســازی ایام تاکید کرد: امسال برای 
اجرای قطعــات بزرگراه دهلــران ۷۰۰ میلیارد تومان 
قرارداد در این مســیر منعقد شــده اســت و با انعقاد 

قرادادهای جدید بــه بیش از 1۲۰۰ میلیارد تومان در 
سال جاری خواهد رسید

بهــادری اضافه کرد: بــا تبدیل این محــور به بزرگراه 
مســیر توسعه شهرســتان دهلران بیش از پیش هموار 

شد. خواهد 
وی یادآور شــد: حذف نقاط پرحادثــه و پیچ های غیر 
اســتاندارد و چهار خطه شــدن منطقــه نصریان محور 

مهران - دهلران نیز با جدیت در حال اجراســت.
مدیرکل راه و شهرســازی ایام یادآور شــد: مطالعه و 
برنامه ریزی برای چهار خطه شــدن کل مســیر مهران 
تا دهلران صورت گرفته و با اولویت بندی و بر حســب 
اعتبــارات در نظر گرفته شــده این مســیر در قطعات 

تعریف شــده در نهایت چهار خطه خواهد شد.
بهادری اظهار داشــت: حــذف پیچ های پــر حادثه و 

تبدیل چهار کیلومتر محــور مذکور در منطقه نصریان 
با توجه به موقعیت ایــن نقطه از محور از اولویت های 
راه و شهرســازی اســتان بود که با اعتباری نزدیک به 

1۶۰ میلیارد تومان به تازگی آغاز شــد.
وی بیــان کــرد: این نقطه ســخت تریــن نقطه محور 
مهران - دهلران به جهت عملیات راه ســازی است چرا 
که حجم ســنگین عملیات کوه بری و ترانشه برداری را 
داشــته اما با توجه به توان فنی و ماشین آالت پیمانکار 
انتظــار می رود در موعد مقرر شــاهد اتمام این قطعه 

باشیم. مسیر  از 
مدیرکل راه و شهرســازی ایام تاکید کرد: در صورت 
تأمیــن اعتبار قطعات دیگری از محور مهران - دهلران 
بطــور قطع بــرای تبدیل به بزرگراه بــه پیمان خواهد 

رفت.
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مسیر دهلران به اندیمشک به بزرگراه تبدیل می شود

وزنه بردارمدال آور مسابقات 
آسیایی وارد زادگاهش شد

بوشــهر - فصل گرما در اســتان بوشهر درحالی سپری 
می شــود کــه دما هــوا این روزهــا در برخــی نقاط 
غیرساحلی تا آســتانه ۵۰ درصد سانتیگراد باالی صفر 

و شــرجی هم تا ۹۹ درصد رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر از 
ســپری شدن ماه نخست تابستان بدون قطع شدن برق 
خبــر داد و گفت: با همکاری و تعامل مشــترکان پیک 

مصرف برق اســتان بوشهر به 1۷۵۰ مگاوات رسید. 
غامرضا حشــمتی با اشــاره بــه فعالیت شــبانه روزی 
برای جلوگیــری از قطع برق خاطر نشــان کرد: برای 
رفاه و آســایش مردم تمام نیروگاه های برق کشــور و 
شــبکه های توزیع و انتقال برق اســتان بوشهر با تمام 

دارد. قرار  ظرفیت در مدار 
وی با بیان اینکه امســال با وجود افزایش مصرف برق 
تاکنون قطع برق اعمال نشــده است اظهار داشت: در 
این راستا همراهی مشــترکین برق صنعتی، کشاورزی 

و ادارات در کاهش مصرف برق قابل تحســین است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر با 
اشــاره به فعالیت شــبانه روزی برای جلوگیری از قطع 
برق خاطر نشــان کرد: برای رفاه و آسایش مردم تمام 
نیروگاه های برق کشــور و شــبکه های توزیع و انتقال 
برق استان بوشــهر با تمام ظرفیت در مدار قرار دارد.

حشــمتی بیشــتر مصرف بــرق را در بخــش خانگی و 
وســائل خنک کننده و ســردکننده دانست و بیان کرد: 

۸۰ درصد برق استان بوشــهر در بخش خانگی مصرف 
می شــود و بیشــتر مصرف انــرژی مربوط به وســایل 

است. خنک کننده 
وی به مشــوق های مدیریت مصــرف برق پرداخت و با 
بیان اینکه مشــترکین بــا صرفه جویی و کاهش مصرف 
برق از پاداش برخوردار می شــوند اضافه کرد: در یک 
مــاه گذشــته بیش از ۲۵ درصــد مشــترکین خانگی 
اســتان مشــمول دریافت پاداش صرفه جویی برق و یا 

شده اند. رایگان  تعرفه 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر 
ســاعات اوج بار در مصرف برق را بین ســاعت 1۲ تا 
1۸ دانســت و افزود: در این ســاعات مشــترکین برق 
خانگی همراهی و همکاری خوبی داشــته اند که ضمن 
قدردانی از آنان تقاضا می شــود این تعامل برای تأمین 

برق مطمئن و پایدار ادامه داشــته باشد.
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع برق 
استان بوشــهر هم با قدردانی از همکاری خوب مردم، 
اداره ها، بخش صنعت و کشــاورزی خاطر نشــان کرد: 
این همراهی ســبب شــد هفته پایانی تیر بدون قطعی 

شود. گذاشته  سر  پشت  برق 
علیرضــا صالحی بــا بیــان اینکه ۹۵ درصــد اداره ها 
همکاری خوبی بــا صنعت برق در مدیریت مصرف برق 
دارند افزود: ایــن همکاری باعث کاهش مصرف برق به 

شد. مگاوات   ۲۶ میزان 

برای رفاه و آسایش مردم استان بوشهر شبکه های توزیع و انتقال برق استان با 
تمام ظرفیت در مدار قرار دارد

»آگهی مزایده عمومی نوبت دوم«

مهدی زاده - شهردار ارومیه 

ت اول
نوب

شهرداری ارومیه درنظر دارد به استناد ماده 30 آئین نامه معامالتی شهرداری ارومیه و آئین نامه 
به  نسبت  پایانه های مسافربری  احداث  قانونی  اصالح الیحه  قانون   2 ماده  ذیل  تبصره  اجرائی 
برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir اقدام نماید. از شرکت های مسافربری حمل و نقل داخلی دارای مجوز از 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان که هم اکنون در پایانه ارومیه مشغول به فعالیت 
می باشند دعوت بعمل می آید در مزایده ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و 
ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
نام در  انجام خواهد شد. لذا الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. الزم به 
ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری 

ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند.
1- موضوع مزایده: واگذاری منافع 3 باب دفتر مسافربری در قالب عقد اجاره واقع در سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافربری شهرداری ارومیه برابر شرایط و مشخصات
2- مبلغ کل مزایده : 1- سپهر آسیا - دفتر قبلی ارومیه سفر تابان اجاره بهاء دو ساله )به ریال( = 
336/000/000 ریال 2- دفتر قبلی شرکت مسافربری آذرامین سیر اجاره بهاء دو ساله )به ریال( = 
336/000/000 ریال 3- دفتر قبلی شرکت خوش راه اجاره بهاء دو ساله )به ریال( = 348/000/000 

ریال 
3- مدت قرارداد: دو سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه آقای علــی اکبــر والیتی یــزد صفــت با شــماره ملی 
0935007636 به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت سند مالکیت 
2/31 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1871 فرعی از 52 اصلی بخش نه 
مشهد مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده 
در ذیــل دفتر امــالک الکترونیــک 139920306271010164 ثبت و 
ســند مالکیت به شماره 051206 سری و سال 98  صادر گردید.و دفتر 
امــالک بیش از این حکایتی ندارد.  لذا به اســتناد مــاده 120 آئین نامه 
قانــون ثبت ، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به 
ملــک مورد آگهــی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد 
خود است بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد 

. م الف/348
 بشیر پاشایی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد

مفقودی
برگ سبز، ســندکمپانی خودروی پراید تیپ 131SE مدل 1399 سفیدروغنی شماره 
موتور M13 / 6446015 شــماره شاسی NAS411100L1185026 شماره انتظامی 827 
ه 18 ایران 30 به نام مصطفی شــرقی تبریزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.)دماوند(
********************************************************************************

ســند مالکیت سواری سمند مدل 1383 شــماره پالک ایران62-768ص93 شماره 
موتور 12483076492 شــماره شاســی 83841274 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

برگ ســبز ســواری هاچ بک پژو 206TU3 مدل 1399 رنگ خاکستری متالیک شماره 
موتور 165A0172834 شــماره شاسی NAAP03EE4LJ014107 شماره پالک ایران92-
288ب64 به نام پروانه عرب مختاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

********************************************************************************
شاســی  شــماره  ســاینا  خــودرو  مالــک  چلکــی  زاده  عســگر  کبــری  جانــب  ایــن 
NAS831100M5717867  شــماره موتــور M15 / 9133299 بــه علــت فقدان اســناد 
فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس 
ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت 
ایــران خودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
********************************************************************************

کلیــه مدارک ســواری کوئیک هــاچ بک دنــده معمولی شــماره شــهربانی ایران13-
 NAPX212AAM1042202 745ب35 رنــگ نقره ای -مشــکی متالیک شــماره شاســی

شماره موتور M159214322 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************************

کلیه مدارک سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس مدل 1379 رنگ نقره ای معمولی 
به شــماره شــهربانی ایــران72-347ن76 شــماره موتور 00182611 شــماره شاســی 

S1412279656068 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************************

رونوشت گواهی حصروراثت
خانم فریبا ژاله فرزند حســینعلی به شــماره ملی 0042613019 بشرح دادخواست 
به کالســه 0100153 ازاین شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده اســت 
که شــادروان حســین قدیری فرزند اســمعیل به شــماره ملی 0439824443 در تاریخ 
1400/10/06 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته وورثه حین الفوت وی منحصراست به 
:1. فریبا ژاله فرزند حســینعلی به شــماره ملی 0042613019 صادره از تهران )همسر 
متوفی(2. حمید قدیری فرزند حســین به شــماره ملی 00696688914 صادره از تهران 
)پســر متوفی(3. حامد قدیری فرزند حســین به شــماره ملــی 0070158959 صادره از 
تهران )پسر متوفی(4. سعیده قدیری فرزند حسین به شماره ملی 0069300925 صادره 
از تهــران )دختر متوفی(5. فاطمه قدیری فرزند حســین به شــماره ملی 0430383509 
صادره از دماوند )دختر متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در یک 
نوبــت آگهی مــی نماید تا هرکســیاعتراضی دارد و یا وصیت نامــه 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.7428
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گلســتان - مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان با اشاره 
بــه تاییدات  مقام معظم رهبری درخصــوص اقدامات دیوان 
محاســبات کشــور؛ چابکی و فعال بودن دیوان محاسبات را 
مرهــون اقدامات تحولی و تدابیر بذربــاش رئیس کل دیوان 
محاسبات کشور دانسته که از جمله این اقدامات، تهیه و ارائه 
زودهنگام گزارش تفریغ بودجه سال 14۰۰، شش ماه قبل از 

موعد قانونی می باشد
زارعی گزارش تفریغ بودجه را معتبرترین سند نظارتی کشور 
دانسته که بر اساس اصل )۵۵( قانون اساسی، ماده )1( قانون 
دیوان محاسبات کشور و ماده )1۰4( قانون محاسبات عمومی 

، همه ساله توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد 
ایشــان تهیه گــزارش تفریغ بودجه ســال 14۰۰ و ارائه آن 
به مجلس شــورای اســامی و ذینفعان ۶ ماه زودتر از موعد 

قانونی مقرر را ضمن آگاهی رســانی به نمایندگان محترم از 
نحوه اجــرای احکام، تکالیف و مجــوزات صادره و همچنین 
اعام وصول منابع و چگونگی مصرف اعتبارات توســط دولت 
به همراه نظرات کارشناســی دیوان محاسبات، نقشه و چراغ 
راهی برای اتخاذ تصمیمات موثر و آگاهانه بر اساس اطاعات 
و اخذ بازخوردها و در نتیجه منجر به اصاح ســاختار بودجه 

ریزی کشور دانست
مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان افزود: در کنار تهیه 
گــزارش تفریغ بودجه ســال 14۰۰، از جمله اقدامات دیوان 
محاسبات را تهیه تواماً گزارش تفریغ بودجه سالجاری)14۰1( 
در مقاطع دو ماهه و همچنین برای نخســتین بار تهیه و ارائه 
گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اشــاره کردند و افزودند: در کنار این کار 
ارزشمند فراهم نمودن زیرساختهای الزم بمنظور اتصال کلیه 
دســتگاههای اجرایی  به ســامانه نظارت الکترونیکی دیوان 
محاسبات )ســنا( جهت ارائه  برخط عملکرد احکام قوانین و 
مقررات مالی و محاســباتی که این مهم نیز برای اولین بار در 
دوره مدیریــت جناب دکتر بذرپاش اتفاق افتاده که می تواند 
برنامه ریزی دقیق برای تدوین چشم انداز توسعه ای پنج ساله 

بعدی را متحول تر نماید 
زارعی این اقدامات مهم در دیوان محاســبات کشور را حاصل 
تاشــهای شــبانه روزی و جهادی همکاران خــدوم دیوان 
محاسبات در استان و سراسر کشور دانسته و از کلیه همکاران 
خود در دیوان محاسبات استان گلستان در رسیدن به اهداف 

سازمانی تقدیر و تشکر نمود

تفریغ بودجه 6 ماه زودتر از مهلت قانونی از جمله اقدامات تحولی و بی سابقه 
در دیوان محاسبات کشور

مراسم استقبال از وزنه بردار نوجوان تیم ملی کشورمان 
و مدال آور مســابقات آسیایی ازبکستان ، عصر دیروز با 

حضور دوســت داران و عاقمندان به ورزش شهرستان 
مسجدســلیمان برگزار شــد .در این آیین که به همت 
روابط عمومی و امور ورزش شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان برگزار شد ، شــاه کرم کرمزاده 
و مهران مطلق پیشکســوتان وزنــه برداری و جمعی از 
اعضای جامعه ورزش شهرســتان خصوصاً رشــته وزنه 

بــرداری ، کارکنان شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان حضور داشتند .به گزارش روابط عمومی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، حاضرین 
در این آیین با ســام و صلوات انداختن حلقه های گل 
، ورود ایلیا صالحی پور فرزند برومند مسجدســلیمان و 
آورنــده یک مدال نقره و ۲ مدال برنز از آوردگاه رقابت 

های آســیایی ازبکستان را به زادگاهش گرامی داشته و 
از وی استقبال به عمل آوردند .الزم به توضیح است که 
این ورزشــکار با اخاق مسجدسلیمانی پس از ورود به 
شهرش با حضور در یادمان شهدای گمنام شهرستان و 
نثار فاتحه به روح بزرگ ۵ شهید گمنام و سردار شهید 

بهنام محمدی ادای احترام کرد . 

گلستان - براساس اعام شرکت ملی گازایران، گازبهای 
مــاه های گــرم همچون ماه های ســرد ســال بصورت 

شد خواهد  محاسبه  پلکانی 
معــاون بهره برداری شــرکت گازاســتان گلســتان در 
این خصوص گفت: بر اســاس مصوبــه هیات وزیران در 
خصــوص تعرفه گاز بخش خانگی ، جــدول 1۲ پلکانی 
برای تعرفه گاز تعیین شــده فصل ســرد ، ضمن اینکه 
برای مشــترکان عضو کمیته امــداد امام خمینی )ره( و 
ســازمان بهزیســتی، تعرفه گازمصرفی ماهانه آنها تا پله 
ســوم رایگان و برای مصرف مازاد آن مشمول پرداخت 
گاز بها می باشد. یعنی برای یک دوره 4۵ روزه در فصل 
سرد سال تا سقف مصرفی حدود ۶۰۰  متر مکعب و در 
فصــل گرم تا حدود ۲1۰ متر مکعب رایگان خواهد بود

  حامــد ا... مقصودلو افزود: حســب تعرفه اباغی هیئت 
محتــرم وزیران ، مبلغ گاز بها به دو دوره گرم و ســرد 
ســال  تعیین  شده و نرخ گازبهای مشترکین هم در ماه 
های ســرد و هم در ایام  گرم ســال متفاوت و بصورت 

شود می  محاسبه  پلکانی 
وی تصریح کرد:مشــترکین گاز خانگی درجریان باشند 
با توجه به قیمت های تعیین شــده ،با وجود اینکه حجم 
گاز مصرفی دوره گرم  کمتر از دوره ســرد ســال است 
ولی چون نرخ دوره گرم بیشــتر ازایام ســرد می باشد، 
الزم اســت مشــترکین گاز بویژه پرمصــرف ها  با دقت  

مصرف گاز خود را مدیریت کنند
مقصودلو ادامــه داد: تعرفه مصارف بخش خانگی مطابق 
تعرفــه های اباغی  و بصورت برنامه زمانبندی ۵/۶  ماه 
بــرای ماه های گــرم )ازیکم  اردیهشــت  الی 1۵ آبان( 
و ۵/۵ ماه  ســرد ســال ) از 1۶آبان الــی31 فروردین( 
بصــورت پلکانــی و اقلیم های تعریف شــده محاســبه 
خواهــد شــد و در این رابطــه قیمت گاز بهــا در   ماه 
های گرم ســال با نرخ مصوب براســاس جداول اباغی 

می شود محاسبه 
 وی همچنین گفــت:در اقلیم های ۵ گانه  تعرفه ها در 
پله 1۲ گانه  بصورت تصاعدی محاســبه می شود بدین 
صورت کــه درپله اول تا حجم مصــرف 4۵ متر مکعب  
مبلغ ماهانه 13۵۰  ریال  تعیین شــده اســت ، در پله 
دوم  از 4۶ تا ۹۵ متر مکعب مصرف ماهانه مبلغ 1۵۰۰ 
ریال و در پله ســوم از ۹۶ تا 14۵ متــر مکعب ،ماهانه 

مبلغ  1۸۰۰ ریال  تعیین شده است
معاون بهره برداری گاز اســتان گلستان  اظهارداشت:در 
ســایر پله های مصــرف نیز وضعیت بــه همین  صورت 
بوده و روند تصاعدی را شــاهد خواهیم بود و با افزایش 
میزان مصــرف ،مبلغ گاز بها نیز افزایشــی بوده  تا پله 
آخرکه حجــم مصرف گاز مــازاد بــر ۵4۵ متر مکعب 
را نشــان می دهــد ، هر متر مکعب مصــرف گاز با نرخ   

4۲44  ریال محاسبه می شود  

مشترکین دقت کنند ، قیمت گاز دوره گرم سال نیز پلکانی محاسبه می شود

بوشهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به 
اینکه چند کشتی کروز داوطلب فعالیت در خط کشتیرانی 
بوشــهر - قطر هستند گفت: فرآیند صادرات از بندر دیر به 

الرویس قطر شتاب می گیرد. 
محمد شــکیبی نسب گفت: استان بوشــهر با خلیج فارس 
دارای طوالنی تریــن مرز دریایی به طــول حدود یک  هزار 
کیلومتر و بیش از ۷۰۰ کیلومتر ســاحل اســت که در این 
بخش طرح های مهم اســکله تجاری و صیادی ایجاد شــده 

است.
وی افزود:استقرار اســکله های تجاری در 14 نقطه ساحلی 
استان بوشهر زمینه صادرات، واردات، تخلیه و بارگیری کاال 
از استان بوشــهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم 

کرده است.
مدیــرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: بخش 
دریایی پایانه مسافربری بین المللی دریایی بوشهر شامل ۲ 
پست اسکله شناور برای پذیرش شناورهایی به طول 14۰ تا 
1۵۰ متر و با عمق ۸ متر تا پایان مردادماه به اتمام می رسد 
و شرایط برای پذیرش کشتی های کروز و رورو پسنجر )ویژه 

حمل بار و مسافر( در بندر بوشهر فراهم خواهد شد.
شــکیبی نسب اظهار داشــت : برای بخش سالن پایانه بین 
المللی مسافربری دریایی نیز تمام توان موردنیاز بکارگیری 
شــده تا این پروژه تا اواسط مهرماه آماده بهره برداری برای 

مسافران جام جهانی فوتبال در قطر شود.
وی بیان داشــت: در بندر دیر یک دستگاه ایکس ری نصب 
و همچنین عملیات اجرایی محوطه ســازی به مساحت سه 

هکتار آغاز شــده است که تا اوایل مهرماه آماده بهره برداری 
می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر هم با اشاره به 
توســعه طرح های بنــدری در نقاط مختلف اســتان اظهار 
داشت: امســال توجه ویژه ای به طرح های بندری و توسعه 
زیرساخت ها از جمله الیروبی کانال دسترسی و حوضچه ها و 

ساخت اسکله و محوطه های بندری شده است.
شکیبی نسب جام جهانی فوتبال قطر ۲۰۲۲ را یک فرصت 
مهم برای توســعه صادرات و طرح های گردشگری دانست و 
بیان کرد: بنادر استان بوشهر از جمله بندر دیر با بنادر کشور 
قطر نزدیکترین فاصله دارند و این مهم فرصت مهمی برای 

این استان فراهم کرده است.

وی تصریــح کــرد: در بنــدر دیر همچنین احــداث چهار 
پست اسکله رمپ در دســتور کار است که تا پایان این ماه 
پیمانــکار پروژه انتخاب و عملیــات اجرایی آن آغاز خواهد 
شد. همچنین مناقصه احداث ساختمان عملیات بندری نیز 

برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تسهیل فرایند در 
تسریع در انجام تشریفات ترخیص کاال در بندر دیر را یکی 
از برنامه ها دانست و تصریح کرد: بندر دیر به واسطه موقعیت 
مکانی در بین بنادر ایرانی حــوزه خلیج فارس و طول نوار 
ساحلی استان بوشهر کمترین فاصله با بندر الرویس کشور 
قطــر دارد که این موضوع منجر به جذابیت ویژه برای بندر 

دیر شده است.

فرآیند صادرات از شهرستان بندر دیر استان بوشهر به الرویس قطر شتاب 
می گیرد 
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معاون فنی و عمرانی شــهرداری قرچک از آغاز عملیات بهسازی، جدول گذاری 
و آســفالت کمربندی جنوبی به طول ۲ کیلومتر آغاز شــد. فرزاد دلیوندانی در 
این خصوص اظهار کرد: کمربندی جنوبی )ســردار شهید علیزاده( از محورهای 
مهم و پرتردد شــهر محســوب می شــود که از اهمیت خاصی برخوردار است و 
در اولویت کاری مدیریت شــهری قرار دارد.وی افزود: بهســازی و جدول گذاری 
ایــن محور و معابر اصلی و فرعی امري ضروري و زیر بنایي اســت و به این کار 
می بایســت توجه جدی گردد.معاون فنی و عمرانی شــهرداری قرچک در پایان 
اظهــار کرد: این پروژه به طول ۲ کیلومتــر بااعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ 

اجرا است. تومان در حال  میلیون 


