6

شهرستانها

اخبار کوتاه

اجرای مرحله اول طرح جهادی بهارستان
در  ۲۲روستای آذربایجان غربی

گروه شهرستانها :اکبر حســن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی گفت  :طرح جهادی بهارستان(بهســازی شبکه برق روستایی)
با اهداف پایداری شــبکه برق روستاها ،ارتقاء شاخص های کیفی خدمات برق
در روســتاها ،افزایش رفاه و کیفیت زندگی و به تبع آن افزایش میزان رضایت
مندی روســتائیان ،کمک به رونق فعالیت های کشاورزی ،دامداری و استفاده
از ماشــین آالت صنعتی و آبیاری نوین و  ...در حال اجرا می باشد .وی افزود :
مرحله اول این طرح در  ۲۲روستای استان و با جابجایی و مقاومسازی پایههای
برق از معابر روســتایی ،اصالح روشــنایی معابر عمومی روستاها ،تامین ولتاژ
مطمئن مشــترکین روستایی ،اصالح فرسودگی شبکه برق روستاهای مشمول
طرح و همچنین بازآرایی و توسعه شبکه و تامین برق متقاضیان جدید انشعاب
روســتایی (با رعایت ضوابط) در روستاهای قطورالر ،جوهنی،کورانی و موانا در
ارومیه ،کلشــان سلماس ،شــوریک چایپاره ،حصار خوی ،سعدل ،قلی دیزج و
قوشابالغ علیا در چالدران ،باش کهریز شوط ،پورناک پلدشت ،یاریم قیه سفلی
در بازرگان ،کاوالن سفلی در مهاباد ،قلعه جوق نقده ،گندمالعیسی در اشنویه،
نمنجه پیرانشــهر ،گومان و گل کنگ سردشت ،حاصلقوبی افشار در میاندوآب،
آغاجاری در شاهیندژ و احمدآباد سفلی در تکاب با اعتباری به مبلغ  ۶۹میلیارد
و  ۸۲۸میلیون ریال به اتمام رسیده است.حسن بکلو با اعالم اینکه تعداد خانوار
بهره مند از اجرای مرحله اول این طرح  ۴۱۴۹مشــترک می باشــد ،افزود  :تا
پایان سال جاری نسبت به بهسازی شبکه برق  ۵۰۰روستا در سطح استان اقدام
خواهد شد .مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تصریح کرد  :این شرکت در
راستای اجرای مرحله اول این طرح نسبت به احداث  ۱۰.۱کیلومتر شبکه فشار
ضعیف جهت بازآرایی و تعدیل بار فیدرهای فشار ضعیف شبکه های روستایی،
جابجایی پایه های برق از معابر روســتایی به تعداد ۷۱اصله ،مقاوم سازی پایه
های برق روستایی به تعداد ۱۴۱اصله ،افزایش کیفیت ولتاژ مشترکین روستایی
با احداث شــبکه فشار متوســط به طول۱.۳کیلومتر و احداث  ۳دستگاه پست
هوایی اقدام نموده اســت .وی عنوان کرد  :همچنین تعداد  ۴۸۷دستگاه چراغ
روشــنایی معابر به همراه متعلقات مربوطه نصب شــده و ۲۲.۱کیلومترشبکه
فرسوده فشارضعیف اصالح شده است.

مدیر آبرسانی ذوب آهن اصفهان:

با وجود افزایش تولید
برداشت آب رودخانه به نصف کاهش یافته است

گروه شهرستانها :مدیر آبرسانی ذوب آهن در گفتگوی ویژه خبری سیمای
استان اصفهان ،برنامه ها و اقدامات شرکت در راستای صرفه جویی مصرف آب
برای مخاطبان این شبکه تشریح کرد.مهرداد اسماعیلی  ،با اشاره به این که در
ایران حدود  ۶تا  ۸درصد منابع آبی کشــور به صنعت اختصاص پیدا می کند
و ســهم ذوب آهن اصفهان از منابع آبی اســتان کمتر از دو درصد است گفت:
از ســال  ۷۹که برای اولین بار اســتان اصفهان دچار بحران آب و خشکسالی
شــد کمیته ای در ذوب آهن اصفهان تشکیل شد تا برای ادامه تولید با بهینه
ســازی تجهیزات در مصرف آب صرفه جویی شود .وی حیات صنعت فوالد را
بدون آب غیر ممکن دانســت و خاطر نشان ساخت :در ذوب آهن سعی شده با
پروژه های سهل الوصول مانند انتقال پساب در قسمت های مختلف که امکان
اســتفاده از آن است در مصرف آب صرفه جویی کرد زیرا بیشترین مصرف آب
در فوالد مربوط به خنک کردن فوالد می باشــد .به منظور صرفه جویی بیشتر
در مصــرف آب برج های خنک کننده ذوب آهن اصفهان که تمامی آن تا چند
ســال پیش همگی از نوع تر بود و بیشترین تبخیر آب را داشتیم بهینه سازی
و تعدادی از آن ها به برج های هیبریدی تبدیل شده است .اسماعیلی با اشاره
به این که با پروژه های اجرا شــده مصــرف آب در ذوب آهن اصفهان به نصف
رسیده اســت ،گفت :در پروژه های توسعه ای ذوب آهن که به منظور افزایش
ظرفیــت تولید انجام می گردد صرفه جویــی و مدیریت مصرف آب لحاظ می
گردد و به همین علت اســت که با وجود افزایش تولید در این شرکت مصرف
آب از رودخانه کمتر شده است  .وی بازسازی و نوسازی برج های هیبریدی را
باعث کاهش  ۳۰درصدی تبخیر آب در این برج ها دانست و یاد آور شد :توزیع
شبکه های آب صنعتی شرکت بیشتر در تونل اجرا گردیده که تلفات آن صفر
است و قابل بازدید می باشد ،شبکه های آب آشامیدنی کارخانه نیز حدود ۲۵
کیلومتر خط لوله اســت که به مرور بازسازی شده و تلفات آن نیز زیر  ۵درصد
و از حد اســتاندارد نیز پایین تر اســت .مدیر آبرسانی شرکت گفت :به منظور
کاهش مصرف آب ،استفاده از پساب شهرهای اطراف در دستور کار قرار گرفت
و ذوب آهن برای اولین بار ده سال پیش پساب شهر زرین شهر را که  ۶۰لیتر
بر ثانیه است به شرکت انتقال داد ،پساب فوالدشهر و ایمان شهر که قرارداد به
صورت بیع متقابل با شرکت آبفا استان بسته شده است ،با سرمایه گذاری ذوب
آهن ،قرارداد طرح جمع آوری و انتقال پســاب حدود  ۱۱روســتای فالورجان
بسته شد که این پساب به تصفیه خانه فوالدشهر انتقال یافته و پس از تصفیه
به ذوب آهن منتقل خواهد شــد .وی به  ۱۸۰کیلومتر لوله گذاری برای جمع
آوری پساب روستاهای فالورجان اشاره کرد و افزود :در تصفیه خانه فوالدشهر
پیشــرفت  ۷۶درصدی داریم و در لوله گذاری از این تصفیه خانه تا ذوب آهن
اصفهان نیز پیشرفت  ۳۷درصدی را شاهد هستیم تا پایان سال  ۱۴۰۰پساب
فوالدشهر به ذوب آهن انتقال داده شود .اسماعیلی ،با اشاره به این که با اتمام
پروژه های پســاب  ۳۰درصد آب مصرفی ذوب آهن تامین خواهد شــد گفت:
خروجی آب تصفیه خانه های آب و فاضالب را نمی توان در صنعت اســتفاده
کــرد بنابراین ذوب آهن یک تصفیه خانه تکمیلی احداث می کند که ظرفیت
تصفیه پساب  ۸۵۰متر مکعب بر ساعت را دارد و فاز اول این تصفیه خانه پاییز
امسال به بهره برداری می رسد که باعث می شود برداشت آب از رودخانه بازهم
کمتر شــود.وی بیان کرد :بیست سال پیش به ازای هر تن فوالد حدود  ۹متر
مکعب آب مصرف می شــد با روند نزولی در سال گذشته به ازای هر تن فوالد
 ۵متر مکعب استفاده شد و امسال با برنامه های که داریم این عدد به رقم ۳.۵
مترمکعب به ازای هر تن فوالد خواهد رسید .

تاكيد مدير منطقه  8آذربایجان غربی عمليات
بر نهادينه كردن نظام جانشين پروري در سازمان

گروه شهرســتانها :فيروز خدائي در ششمين جلســه هيئت رئيسه اين
منطقه ،بر نهادينه كردن نظام جانشــين پروري و شايسته ساالري در سازمان
تاكيد كرد .فيروز خدائي ،مدير منطقه  8ضمن اشاره به موقعيت جغرافيايي و
شــرايط آب و هوايي محدوده تحت پوشش منطقه ،گفت :اين منطقه عملياتي
از پتانسيل بسيار خوبي برخورداربوده و بايد با برنامه ريزي كالن و استراتژيك،
آگاهانه براي پيشــرفت اهداف و توسعه اين صنعت عظيم تالش كنيم چرا كه
بدون برنامه ريزي و ارائه راهكار مناسب ،بروز بحران و شكست دور از دسترس
نخواهد بود.خدائي به ســختي كار مناطق عملياتي اشــاره كرد و افزود :تعهد
به مســئولیت های اجتماعی حکم می کند که همکاران ما در شــرایط سخت
کرونایی و با تمام توان در پایداری انتقال بهینه گاز کوشــا بوده و پاســخگوی
نیاز جامعه محلی و تعهدات بین المللی باشــند.مدير منطقه  8عمليات انتقال
گاز ،توجه ويژه به كرامت منابع ارزشمند انساني ،توانمند سازي نيروها ،نهادينه
كردن نظام جانشــين پروري و شايسته ساالري را مورد تاكيد قرار داد و اظهار
داشــت :رســالت این صنعت عظيم ،انتقال ایمن ،پاك و پایدار گاز بوده ،از این
رو با تالشــی همفکرانه در صدد هســتيم چشم انداز روشــنی پیش روی اين
صنعت قرار گيرد.وي در ادامه اين نشســت ،بهره گیری از توان فني پرســنل
و صنعتگــران بومی و بهــره مندی از ظرفيت هاي داخلــي را ،تنها راه خنثی
سازی اثرات تحریم ها دانست و بيان داشت :با ارج و بهادادن به اين امر ،مسير
خودكفايي و خوداتكايي هموار خواهد شد.خدائي با تاكيد بر پياده سازي فرمت
الكترونيكي مكاتبات حريم ايمني خطوط لوله انتقال گاز تصريح كرد : :بي شك
با الكترونيكي نمودن اين مکاتبات ضمن اطالع رســاني به موقع به ســاكنين
جوار خطوط لوله ،سرعت پاسخگويي نیز افزايش يافته و دیگر نيازي به مراجعه
حضوري اربابان رجوع نخواهد بود.مدير منطقه  8عمليات انتقال گاز تاكيد نمود:
شناخت نيازهاي آموزشي و برقراري دوره هاي فراگير ،بهره وري را در هركاري
تقويت نموده و رســيدن به آرمان ها را ســهل تر مي كند.در ادامه اين جلسه،
مدير منطقــه  8عمليات انتقال گاز ضمن معرفي سرپرســت جديد تعميرات
اساسي و اضطراري ايستگاهها ،سرپرست تعميرات مكانيك و رابط مدير منطقه
در امور بانوان از تالشــهاي رابط اسبق امور بانوان نيز تشكر نمود.گفتني است
در اين جلسه اقدامات صورت جلســه قبلي بررسي و محورهاي ذيل نيز مورد
بحث و تبادل نظر حاضرين قرار گرفت :رعايت نكات بهداشتي و الزامات ،HSE
شــفاف سازي و مستند سازي فعاليتها ،ارائه بموقع صورت وضعيت ها ،آموزش
نيروي انســاني ،رعايت صرفه جويي ،الكترونيكي نمــودن ميز خدمت و پياده
سازي فرمت الكترونيكي مكاتبات حريم ايمني خطوط لوله.
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پیامدهای خطرناک خشک شدن زایند ه رود و تاالب گاوخونی چیست؟

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
اصفهــان در مــورد پیامدهــای خطرنــاک
خشک شــدن زاینده رود و تاالب گاوخونی
توضیحاتــی را ارائه داد .به گزارش تســنیم،
گویا خشــکی زایندهرود و تاالب گاوخونی به
معضل همیشگی استان اصفهان تبدیل شده
و مسئوالن یا توان مدیریت منابع آبی استان
را ندارنــد یا نمیخواهند آبی در این رودخانه
همیشگی جریان داشــته باشد که در هر دو
مورد ،سوءمدیریت نمود قابل توجهی دارد.در
هر صورت جاری بودن زایندهرود به خواست
همیشگی مردم اســتان اصفهان تبدیل شده
و اکثــر قریب به اتفاق مســئوالن اســتان و
کشــور وعده بازگشت آب به این رودخانه را
دادهاند؛ اما اوضــاع نه تنها بهبود نیافته بلکه
شاید تابستان امسال شاهد سهمیهبندی آب
در اســتان باشــیم.در همین راستا مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان
اینکه ادارهکل محیط زیســت اصفهان دائما
مسئوالن را از خطرات باز و بسته شدن مکرر
آب مطلــع میکند ،گفت :بــه عنوان یکی از
اعضای کارگروه سازگاری با کمآبی و صیانت
از منابع آب ،با استناد به مطالعات دانشگاهی
و تحقیقات کارشناســی انجام شده همواره
در ســطوح ملی و استانی در خصوص تبعات
جدی زیســت محیطی ،بهداشتی ،اقتصادی
و اجتماعی خشــک شــدن تاالب بینالمللی
گاوخونــی و قطع و وصل شــدن آب و عدم
اســتمرار جریان در بستر زاینده رود ،هشدار
دادهایــم و همچنیــن بــر ضــرورت تامین
حقابههای زیست محیطی متناسب با میزان
منابع و ذخایر آبی در دســترس و اســتمرار
جریان زاینده رود ،تاکید داریم.

ایرج حشــمتی افزود :براســاس ضوابط،
مدیریــت منابــع و مصــارف آبی بــر عهده
وزارت نیرو و شــرکت آب منطقهای اســت
و تصمیمگیــری نهایــی در خصوص جریان
زایندهرود و باز و بســته شــدن آن براساس
میزان ذخایر آب ســد زاینــدهرود و جداول
منابع و مصارف ،در کارگروههای ســازگاری
با کــم آبی و صیانــت از منابــع آب ،انجام
میشــود.او در خصوص پیامدهای خطرناک
خشــک شــدن زایندهرود و تاالب گاوخونی
گفت :خشکسالی بسیار شــدید و کم سابقه
در ســالهای اخیــر به خصوص ســال آبی
 ۱۴۰۰ -۱۳۹۹و فقــر پوشــش گیاهــی و
نیــز کاربریهایــی مانند خاکبــرداری و یا
فعالیتهای معدنــی در زمانهای وزش باد،
سبب فعال شــدن کانونهای نقطهای گرد و
غبار و شــکلگیری طوفانهای لحظهای در
استان به ویژه در مناطق شرق ،شمال شرق،
شمال و بعضا در نواحی مرکزی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
اصفهان با اشــاره به طوفان سرخ تودشک که
در ایــام نوروز رخ داد ،اظهــار کرد :وزش باد
شدید و چند روزه در ایام نوروز سبب پدیده
گرد و غبار و طوفانهای محلی در بسیاری از
نقاط شرق و شمال شــرق استان شد .وقوع
توفان سرخ در شهر تودشک در ایام نوروز نیز
به منشــاء یابی دقیق نیاز داشته و نمیتوان
مشخصا به خشــکی تاالب گاوخونی و بستر
زایندهرود نســبت داد چرا کــه هنوز حداقل
رطوبت در رسوبات و بستر تاالب گاوخونی و
نیز حداقل جریان زه آبها و پساب کشاورزی
در بســتر زایندهرود در شرق اصفهان وجود
دارد.او ادامه داد :اگرچه خشکی کامل تاالب

گاوخونی و زایندهرود و از دســت رفتن این
رطوبت حداقلی در رسوبات ،قطعا پیامدهای
ناگــوار و خطرناکی از جملــه خیزش گرد و
غبار و ریزگردها با بار آلودگی همراه با فلزات
سنگین خواهد داشت.
حشــمتی با بیان اینکه کارگــروه احیای
زایندهرود تشکیل شده ،اما برای احیای کامل
آن ،کافی نیست ،تصریح کرد :نقشه راه احیای
این رودخانه و تاالب بین المللی گاوخونی با
محوریــت وزارت نیــرو و آب منطقهای و با
دعوت و مشــارکت همه دستگاههای مرتبط
و ذینفعان تدوین شده که در مرحله بررسی
و تصویب نهایی در شــورای عالی آب است؛
اما مطالبه ما این اســت کــه همانند دریاچه
ارومیه ،ستاد احیای ملی زاینده رود تشکیل
شــود.او اضافه کرد :ارتقــای کارگروه احیای
زایندهرود به ستاد ملی ،اختیارات و پشتوانه
قویتــری برای اســتان ایجــاد میکند و با
سرعت و جامعیت بیشتری ،احیای زایندهرود
انجام میشــود .البته تصویب نهایی و اجرای
دقیق مصوبــات کارگروه احیای زایندهرود به
عنوان یک ســند قوی و جامــع نیز میتواند
موجبات اقدامات در زمینه احیای زایندهرود
و تــاالب گاوخونی را فراهم آورد ،اما با وجود
ســتاد ملی احیا ،برنامهریزیهــا به صورت
دقیقتری پیش خواهد رفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
اصفهان با اشــاره به حضــور و نقش ادارهکل
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در
کارگــروه احیای زایندهرود گفت :برحســب
دعــوت ،نماینــده ادارهکل حفاظت محیط
زیســت در جلســات اســتانی کارگروههای
ســازگاری با کم آبــی و نقشــه راه احیای
زاینــدهرود حضور فعال دارد و در جلســات
کارگروه ملی احیــای زاینده رود نیز نماینده
ســازمان حفاظت محیط زیســت شــرکت
میکند.
او افــزود :نماینــدگان حفاظــت محیط
زیســت همواره ضرورت تامیــن حقابههای
زیســت محیطی بــه عنوان نیــاز کلیدی و
حیاتــی در احیــای زاینــده رود و تاالب را
تشــریح مینمایند و نســبت بــه پیامدها و
اثرات خطرناک خشک شدن این زیست بوم
ارزشــمند آبی در فالت مرکزی ایران هشدار
داده و با جدیت از مالحظات زیست محیطی
براســاس اطالعات فنی و تخصصی و اصول
پایداری ،دفاع میکنند.حشــمتی ادامه داد:

نمایندگان حفاظت محیط زیست بر اجرایی
شدن مصوبه شورای عالی آب که حقابههای
زیست محیطی را در اولویت دوم بعد از شرب
میدانند و همچنین بر رعایت قانون حفاظت
از تاالبها تاکیــد دارند .ضمن آنکه ادارهکل
حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان
براســاس وظایف نظارتــی و حاکمیتی خود
هرگــز با تصمیم و یا اقداماتی که در مغایرت
با حفظ محیط زیســت و توسعه پایدار باشد،
همراهی و موافقت نمیکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
اصفهــان در مورد مرگ ماهیان در مســیر
چم آســمان ـ مبارکه ،بیان کــرد :رودخانه
زاینــدهرود یک رودخانه حفاظت شــده و از
مناطق تحت مدیریت محیط زیســت نیست
و طبیعتــا وقتی آب از ســد زایندهرود قطع
میشــود پس از مدتی به علت خشک شدن
بســتر و آخریــن ماندابهــای باقیمانده در
پایین دســت ،باعث تلفات آبزیان مختلف از
جمله ماهیها میشــود.او اضافه کرد :وقوع
چنین اتفاقاتی برای زیســت بــوم زایندهرود
و تاالب گاوخونی بســیار خســارت بار است.
ضمن آنکه نمیتــوان از انقراض که به معنی
حــذف دایمی یک گونه از یک محل خاص و
به ویژه در محیط یک رودخانه که زیست بوم
باز بوده و امکان جابهجایی وجود دارد ،بدون
مطالعات دقیــق علمی و مطالعات زماندار و
مســتمر که پیش نیاز اصلی اســت ،صحبت
کرد.حشــمتی با بیان اینکه براســاس اعالم
آب منطقهای تقریبا از آخر تابســتان ۱۳۹۹
تاکنون آبی از ســد چم آســمان بــه پایین
دست جاری نبوده ،خاطرنشان کرد :برداشت
غیرمجاز در مســیر خشک شده ،سبب مرگ
ماهیان در نقاط پایین دست چم آسمان شده
اســت .ماهیان در برکهها و ماندابهای واقع
در امتداد زایندهرود که هنوز از ســال قبل و
بــه ویژه با وجود زایشها و جریانهای اندک
میان حوضهای و زهابهای کشــاورزی و یا
بارشهای اوایل زمســتان هنوز مقداری آب
داشته ،پراکنده بودهاند.
او تاکید کــرد :در کل قطعی جریان و باز
و بســتن آب مسلما خسارات جدی و جبران
ناپذیر بر کلیه زیستمندان آبزی و کنار آبزی
در طول مســیر از ســد زاینده رود تا تاالب
وارد میســازد چرا که حیــات آنها به آب و
اســتمرار جریان آن بســتگی دارد.مدیرکل
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با

تاکید بر بارگذاریهای بیش از حد ظرفیت بر
مســیر آبریز حوضه زاینده رود گفت :عواملی
که باعث بحرانی شــدن وضیت زاینده رود و
خشکی تاالب گاوخونی در فالت مرکزی شده
متنوع و پیچیده است که البته مهمترین این
عوامل ،بارگذاریهای بیــش از حد ظرفیت
در کل حوضه آبریز زاینده رود در دو اســتان
اصفهان و چهارمحــال و بختیاری طی چند
دهه گذشته اســت .بارگذاریهای بیرویه بر
حوضه زایندهرود شــامل کشاورزی ،صنعت،
شرب ،ویالســازی و حتی فضای سبز است.
خشکســالیهای شدید ســالهای اخیر هم
مزید بر علت شده است.او در خصوص نسبت
مصرف آب به ظرفیت منابع آبی بیان داشت:
وضعیت منابع آبی در گذشتههای دور نسبت
به مصارف برتری داشــته ،ولی متاسفانه هم
اکنون و مخصوصــا در دو دهه اخیر وضعیت
منابع و ذخایر آبی نســبت به مصارف بسیار
کمتر شــده و نمیتــوان شــرایط کنونی و
گذشته را قیاس کرد.
حشــمتی ادامه داد :مدیریــت ناصحیح
منابــع آب و عــدم آیندهنگــری ،توســعه
غیرمتوازن ،نادیده گرفتن مالحظات توســعه
پایدار و آمایش ســرزمین و توســعه بی پروا
در تمامــی کاربریها ،عدم توجه به مســاله
حیاتی حفاظت از محیط زیســت و ارزشها
و کارکردهــای متنــوع رودخانــه و تاالب،
حذف غیرقانونی حقابههای زیست محیطی،
برداشــت بیرویه از چاهها و انتقال به خارج
حوضه ،انتقال بین حوضهای ،خشکسالیهای
شدید و عدم بهرهوری و صرفهجویی شایسته
در مصرف ،سبب کسری فزاینده منابع نسبت
به مصارف شده و تضعیف شدید و تهی شدن
منابع و ذخایر آبی ســطحی و زیرسطحی را
در پی داشته است.او اظهار کرد :البته اشاعه
دانش و اطالعــات درمورد تبعــات جدی و
فراگیر خشــک شــدن رودخانــه و تاالب به
عنوان حق عامــه ،توجه عمیق و درک فواید
و ارزشهــای گوناگــون رودخانه و تاالب در
مسیر اصالح رویکردها ،نظارت و جلوگیری از
برداشتهای غیرمجاز از سرشاخهها تا پایین
دست ،جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید
و استفاده صحیح از منابع موجود و در نهایت
تصویب و اجرای نقشه راه احیای زاینده رود
و جبران کسری منابع ،الزمه حرکت در مسیر
نجات رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی
گاوخونی خواهد بود.

راهاندازی مسیر دریایی بوشهر-قطر در گرو تامین سوخت شناور

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت :رایزنیهای بسیاری به منظور تامین
ســوخت یارانهای برای شناور مسیر بوشــهر-قطر صورت گرفته ولی نتیجهای
نداشته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ،سیاوش ارجمند زاده
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،توسعه صنعت گردشگری دریایی را
یکی از اولویتهای این اداره کل برشمرد و بیان کرد :در این خصوص اقدامات
قابل توجهی صورت پذیرفته است.
او افزود :یکی از اقدامهای برجســته برای توسعه گردشگری و مسافری در
اســتان ،بازسازی پایانه مسافری بندر بوشهر است که با طراحیها و اقدامهایی
که در حال انجام اســت هم از نظر پایانه و هم از نظر اســکله به زودی به یک
پایانه نوین تبدیل خواهد شــد که بتواند پذیرای کشــتیهای مسافری و کروز
باشــد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشــهر ،همکاری با بخش خصوصی
بــرای ورود یک فروند کشــتی مســافر و بار ( رورو پســنجر) را یکی دیگر از
اقدامهای صورت گرفته عنوان کرد و ادامه داد :این شــناور با توان جابهجایی
هزار و  ۵۰۰مســافر و همچنین  ۸۰کانتینر برای راه اندازی خط کشــتیرانی
بوشهر _ قطر استفاده خواهد شد.
ارجمنــد زاده گفت :همه اقدامهای الزم برای فعالیت این کشــتی در بندر
بوشــهر صورت پذیرفته اســت ،اما تاکنون به دلیل موافقت نشــدن با اعطای
ســوخت یارانهای ،نتوانسته فعالیتش را شــروع کند.او افزود :در این خصوص
رایزنیهای بســیاری صورت گرفته ،ولی تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.

رئیس هیاتمدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

مقررات دست و پاگیر
بزرگترین مانع برای تولید

گروه شهرستانها :رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه با اشاره به
نامگذاری سال  1400با عنوان «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» گفت:
در حال حاضر عالوه بر شــرایط اقتصادی و مشــکالت موجود در کشــور،
برخی مقررات دست و پاگیر و یا موضوعات سلیقهای وجود دارند که خود
بزرگترین مانع برای تولید به شــمار میآیند.سید ضیاء ایمانی با اشاره به
ترکیب اعضای هیئتمدیره این شــرکت گفت :هیئتمدیره شرکت فوالد
مبارکه تغییراتی داشته و دو عضو جدید که از معاونان فوالد مبارکه هستند
به هیئتمدیره اضافه شدهاند.وی با بیان این مطلب در ادامه افزود :شرکت
فوالد مبارکه یک مجموعه صنعتی مادر و قطب صنعت کشور است که باید
بهصورت همهجانبه ،در بخشهای مختلفی همچون حوزه مدیریتی ،مسائل
اقتصادی ،تولید ،اشــتغال و جلوگیری از خروج ارز از کشــور و ...تقویت
شود.به گفته وی ،شرکت فوالد مبارکه یک مجموعه ممتاز در کشور است و
اکنون تیمی که با تمام مسائل شرکت فوالد مبارکه آشنایی دارند در قالب
هیئتمدیره در کنار هم قرار گرفتهاند .اولین جلسه هیئتمدیره نیز تشکیل
شــد و در آن اتفاقات خوبی رخ داد و تصمیمگیریهای مناسبی برای این
شــرکت فوالدی صورت گرفت.ایمانی ادامه داد :شرکت فوالد مبارکه باید
به نقطه اوج خود که سیاســت و تدابیر هیئتمدیره نیز بر پایه آن استوار
شده ،دست پیدا کند؛ چراکه اگر این شرکت در شرایط کنونی و با مدیریت
فعلــی نتواند به آرمانها و واقعیتهایی که الزمه کار اســت دســت یابد،
باید تعمق بیشتری داشته باشــد و درصدد رفع مشکالت و ایرادات برآید.
رئیس هیئتمدیره شــرکت فوالد مبارکه افزود :همه اعضای هیئتمدیره
شرکت فوالد مبارکه تصمیم گرفتند با تدابیر ویژه و سیاستهای مناسب،
همچنین در نظر گرفتن تمامی مســائل و مشکالت مجموعه فوالد مبارکه
و با تکیه بر نیروی انســانی و ارتباطات موجود ،این شــرکت را که همیشه
خوش درخشــیده و با تالش کارشناســان و مدیران طی سالهای گذشته
باعث ســربلند و سرافزاری ایران اسالمی شــده ،در این مسیر نگه دارند و
نقاط قوت شــرکت فوالد مبارکه را افزایش دهند.وی با اشاره به نامگذاری
ســال  1400با عنوان «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» در ادامه افزود:
در حال حاضر عالوه بر شــرایط اقتصادی و مشــکالت موجود در کشــور،
برخی مقررات دست و پاگیر و یا موضوعات سلیقهای وجود دارند که خود
بزرگترین مانع برای تولید به شــمار میآیند .این در حالی است که گروه
فوالد مبارکه مجموعهای حســاس محسوب میشود و منافع آن نیز ملی و
مردمی اســت ،چراکه درآمدهای آن بهنوعی به مردم بازگشته و متعلق به
مردم است.رئیس هیئتمدیره شرکت فوالد مبارکه در جلسه با اعضای این
هیئت ضمن تأکید بر توجه این شــرکت بر تحقق شــعار سال خاطرنشان
کرد :از سال  1380که رهبر معظم انقالب اسالمی با تدابیر حکیمانه خود و
با تأکید بر اشتغالآفرینی ،شعار «اقتدار ملی و اشتغالآفرینی» را نامگذاری
فرمودند ،فوالد مبارکه در راســتای تحقق شعار همان سال گامهای زیادی
برداشت و این مهم تاکنون ادامه داشته است.

پایان اســت.ارجمندزاده عنوان کرد :استان بوشهر با توجه به داشتن بیشترین
مــرز دریایی با خلیج فارس ،فرصتهای قابــل توجهی در زمینه رونق صنعت
گردشگری دریایی دارد و امید است با همکاری هر چه بیشتر مسئوالن استانی
این امر تحقق یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،درباره توسعه گردشگری دریایی در
دیگر بنادر اســتان هم بیان کرد :اســکله مسافری در بندرهای کنگان ،دیلم و
گناوه در دســت ساخت است که تا ســه ماه آینده آماده بهره برداری خواهد
بود ،همچنین مطالعات ســاخت اسکله شناور گردشگری در بندر دیر نیز رو به

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت (برگ سبز)

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

اینجانــب راشــد زنــدی مالک خودروی ســواری هــاچ پک سیســتم پژو تیپ
3TU 206رنگ ســفید -روغنی به شــماره انتظامی  ۴۳۳-۵۱ص  ۱۷مدل ۱۴۰۰
شــماره موتور 0136515A182:شــماره شاسی  445946MJ 7EE03NAAPبه
علت فقدان اسناد ســازمان فروش ایران خودرو و تقاضای رونوشت (المثنی) مذکور را
نموده اســت .لذا چنانچه هر شــخصی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان
سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام
قانونی به عمل خواهد آمد.

برابر رای شماره  140060310456001051مورخ  1400/01/28که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه  2ساری تصرفات مالکانه هادی
بخشیان فرحآبادی فرزند یحیی بشماره ملی  2093807701نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مســاحت  446.40متر مربع قســمتی از  -23اصلی واقع در قریه فرحآباد بخش پنج ثبت ساری .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 19912125مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/11 :

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی(نوبت دوم)

آگهی موضوع ماده  3وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک
در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محــل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهــی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره
ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شــد صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نیست.
 - ۱مقدار ســه شعیر و پنج هزار و هشتصد و پنجا ه و پنج ده هزارم شعیر مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای خه بات کیخسروی صادره سنندج فرزند
محمد تحت پالک  ۷۸فرعی از  ۵اصلی بخش ده به مســاحت  ۶۴۲۵۸مترمربع جزء
نسق زارعانه شماره  ۱۵۷۸۰مورخه  ۱۳۴۵/۲/۱۰دفتر  ۱۰سنندج بنام محمد علی پناه
به آدرس سنندج روستای خشکه دول  ۱۴۸۴مالف
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۲/۱۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۱۴۰۰/۲/۲۷ :لطف اهلل فالحی  -رئیس ثبت منطقه دو سنندج

نظر به دســتور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مصوب
 1390/09/20امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردرواحدثبتی آمل مورد
رســیدگی وتصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح
ذیل آگهی میگردد :امالک متقاضیان واقع دربخش چهار ثبت آمل – دهستان چالو -42اصلی(قریه تیار)
 77فرعی آقای روح اله فالح وخانم فرانک رضاییان تیار هریک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین با ساختمان احداثی بارکاربری مسکونی به مساحت 388-50مترمربع .خریداری شده بالواسطه
از قربانعلی رضاییان .لذابه موجب ماده  -3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرســمی وماده -13آییننامه مربوطه این آگهی دردونوبت بــه فاصله 15روز ازطریق روزنامه محلی و
کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها ازطریق الصاق درمحل تادوماه
اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به
اداره ثبــت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و
درصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید و صدو رسند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده  13آئیننامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی بارای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب
رادراولین آگهی نوبتی وتحدید حدودبه صورت همزمان باطالع عموم میرساندونسبت به امالک در جریان
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
 19911985مالف
تاریخ انتشارنوبت اول1400/02/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/10 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی
پیرو آگهی درج شــده در روزنامه رســمی مورخ  1400/2/16در خصوص مناقصه عمومی انجام

خدمات عمومی و پشتیبانی ،خدمات اداری و ...شهرداری مرکز و سازمانها و شرکتهای وابسته و

مناطق ده گانه شهرداری تبریز موارد ذیل بدین شرح اصالح میگردد.

 -مهلت فروش اسناد مناقصه :از ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  1400/02/27تا ساعت 8

روز شنبه مورخ  1400/03/01در بستر سامانه ستاد

 -آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ســتاد تا ساعت  8صبح روز

سهشنبه مورخ  1400/03/11میباشد و تنها سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت

 11قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ  1400/03/12به دبیرخانه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی

نبش الله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه همکف تحویل نمایند.

 -تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  12تاریخ  1400/03/12روز چهارشنبه در بستر سامانه

ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در طبقه زیرزمین آدرس فوق خواهد بود.

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تبریز

