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اخبار کوتاه

شرکت برق منطقهای خراسان درخصوص توجه بهپدافند
غیرعامل در بین شرکتهای برق کشور نمونه است
گروه شهرستانها :ســردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس ســازمان پدافند
غیرعامل کشور در سفر به مشــهد از پروژههای شرکت برق منطقهای خراسان
بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه خراسان ،در این بازدید
که مهندس ریاحی مدیر عامل شرکت برق منطقهای خراسان و جمعی از معاونین
این شــرکت حضور داشتند ،ســردار جاللی ضمن بازدید از تونل انرژی و پست
 GISمشهد با اقدامات شرکت برق منطقهای خراسان در زمینه پدافند غیر عامل
نیز آشنا شد .در این بازدید رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در گفتوگویی
اظهار داشت :شرکت برق منطقهای خراســان در خصوص توجه به پدافند غیر
عامل در بین شــرکتهای برق کشــور نمونه است .ســردار جاللی خاطرنشان
ساخت :شرکت برق منطقهای خراســان از گذشته توجه خاصی به پدافند غیر
عامل داشته است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است .وی درخصوص
پستهای  GISاظهار داشت :اجرای اینگونه پستها جزو طرحهای مهمی بوده
که در شــرکت برق منطقه ای خراســان اجرا شده است .وی همچنین به تولید
 DCSبومی اشــار کرد و بیان داشت :صنعت برق در زمینه نرم افزار به خارج از
کشور وابسته بود ولی با طراحی و اجرای  DCSبومی توسط متخصصان شرکت
برق منطقه ای خراسان  ،گام مهمی در زمینه پدافند غیر عامل و عدم وابستگی
به خارج برداشــته شد .وی همچنین گفت  :امید است با اجرای تونل انرژی در
شهر مشهد خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود و در عین حال موارد ایمنی و
پدافند غیر عامل نیز رعایت شود .سردار جاللی صنعت برق را جزو زیرساختهای
اصلی در کشــور عنوان کرد و تصریح کرد :بخش زیادی از خدمات در کشور به
برق وابســته است که اهمیت آن را نشان ميدهد و همچنین تداوم کار و تولید
برق به زندگی روز مره مردم مرتبط اســت که الزم است مدیران صنعت برق در
خصوص پدافند غیر عامل توجه ویژهای داشته باشند .وی در پایان توصیه کرد:
ضرورت تداوم کارکرد شــرکتهای برق را در بخشهای تعمیرات  ،بهره برداری
و نگهداری خواســتار شد و در این خصوص حتما باید تمرین و مانورهایی انجام
گیرد تا آمادگیها همیشــه حفظ شــود .در این بازدید مدیر عامل شرکت برق
منطقهای خراسان در خصوص تونلهای انرژی اظهار داشت :یکی از مسائل مهم
در شــهرهای بزرگ ،توجه به پدافند غیر عامل و همچنین مبلمان شهری است
که در این راســتا شرکت برق منطقه ای خراسان اقدام شبکههای انتقال برق را
به شــکل تونل انرژی اجرا کرده است .مهندس ریاحی افزود :شرکت منطقهای
خراســان زیر ساختی را فراهم کرده که امکان توسعه شبکه برق در مشهد برای
ســالهای آینده فراهم شود .وی خاطرنشان ســاخت  :به این منظور از سالهای
گذشته به همت متخصصان این شرکت ،احداث تونلهای انرژی آغاز شده که در
حال حاضر حدود  13کیلومتر تونل انرژی در شــهر مشهد احداث گردیده و10
کیلومتر دیگر دردستور کار قرار دارد .مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان
در ادامه با اشاره به اینکه در سالهای آینده شبکههای برق از طریق همین تونلها
منتقل خواهد شد ،اظهار داشت :هزینه اجرایی تونلهای انرژی حدود شش برابر
شــبکههای هوایی اســت که با توجه به گران بودن زمین در شهرهای بزرگ و
بلند مرتبه ســازی اینگونه تونلها را توجیه ميکند .وی پدافند غیر عامل را نیز
از اهداف دیگر احداث تونل انرژی عنوان کرد و افزود :با عبور شــبکههای برق از
طریق تونلهای انرژی امکان ایجاد صدمات به شبکههای برق کمتر خواهد شد.
وی در پایان شبکه برق را زیر ساخت زیر ساختها عنوان کرد که سایر خدمات
به آن وابسته است.

برپایی نخستین نمایشگاه
توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط فارس

گروه شهرستانها :مديرعامل شركت شــهركهاي صنعتي فارس از برگزاري
نخســتين نمايشــگاه بزرگ توانمنديهاي صنايع كوچك و متوسط استان 22
مرداد ماه با حضور  170شــرکت کننده در شــيراز خبــر داد .احد فتوحي در
یک نشســت خبری گفت :نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط به
مناســبت هفته حمایت از صنایع کوچک در محل نمایشگاه بینالمللی استان
فارس در شیراز برگزار میشود .او با اشاره به اختصاص فضای  3500مترمربعی
در قالب چهارســالن به این نمایشــگاه ،گفت :اين نمايشــگاه بزرگترين رويداد
نمايشگاهي در بخش ارائه توانمنديهاي صنايع كوچك و متوسط جنوب كشور
محسوب ميشود .فتوحی گفت :همزمان با برگزاري اين نمايشگاه ،نشستهای
دو جانبه و رو در رو ،نشســتها و کارگاههای آموزشــی ،پاویونهای تخصصی
معرفی شرکتهای مدیریت صادرات با هدف تسهیل فرصتهای زنجیره تامین
بازار از طریق نمایش محصوالت و خدمات نشســتهای تجاری رو در رو ،تبادل
اطالعات ایدهها و فناوری ،نوآوری و بینالمللی ســازی نيز برگزار میشود .او از
هیات تجاري و اقتصادي عراق و حضور رايزنان تجاري  6كشــور هدف صادراتي
نظير روســيه ،اندونزي ،عمان ،تركيه و پاكســتان در اين نمايشــگاه خبر داد و
گفت :براســاس هماهنگيهاي انجام شده با شــركتهاي شهركهاي صنعتي
سراسركشور ،تور صنعتي بازديد فعاالن صنعتي و توليدي  6استان نيز همزمان با
نمایشگاه برگزارخواهد شد تا بستر مناسبي براي ارائه توانمنديهاي توليد استان
در سطوح ملي و بينالمللي فراهم شود .فتوحی گفت :نمایشگاه توانمنديهاي
صنایع کوچک فارس در راســتای تحقق منويات مقام معظم رهبری در ســال
رونــق توليد و با هدف حمایت از محصوالت و كاالهاي توليد اســتان و نمایش
توانمندیهای صنعتی موجود برگزار میشــود .او با اشاره به نامگذاری روز 21
مرداد به عنــوان روز حمایت از صنایع کوچک ،گفت 95 :درصد از صنایع فعال
در فــارس را صنایع کوچک به خود اختصاص داده اســت که اهمیت باالی این
نوع از فعالیت صنعتی را نشــان ميدهد .فتوحی از فراهم بودن بسترهای جذب
سرمايهگذار در  61شهرك و ناحيه صنعتي فارس خبر داد و گفت :تاكنون 6300
قرارداد در شهركها و نواحي صنعتي استان با متقاضيان منعقد شده كه از اين
تعداد  3036واحد با اشــتغالزايي افزون بــر  36هزار نفر در مرحله بهره برداري
قرار دارند .او با بیان اینکه ســال گذشــته و با وجود تحريمهاي ناجوانمردانه و
وضعيت خاص اقتصادي با اعمال مشوقهاي سرمايهگذاري 578 ،قرارداد جديد
با متقاضيان منعقد شد ،گفت :این عدد رشد  4برابری را نسبت به سال قبل از آن
نشان میدهد که در طول سالهای فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی فارس کم
سابقه بود .فتوحی گفت :طی چهارماه اول امسال هم حدود  100قرارداد جديد
با ســرمايهگذاران منعقد شده كه با اين روند رو به رشد اميدواريم تا پايان سال
ميزان جذب سرمايه گذار افزايش يابد.

با حضورجمعی ازمسئوالن
آیین معارفه شهردارجدید الوند برگزار شد

گروه شهرستانها :آیین معارفه دکتر روح اله احمد زاده کرمانی شهردارجدید
الوند با حضور حجت االسالم والمسلمین مهدوی امام جمعه الوند ،مهندس محمد
نصیری سرپرست فرمانداری شهرستان البرز ،مهندس مصطفی صالحی مدیر کل
دفتر امور شهری استانداری قزوین،مهندس مهتاب بهرامی رییس شورای اسالمی
و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر الوند وجمعی از مسئوالن استان و شهرستان
برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی شــهرداری الوند ،در ابتدای این مراســم
مهندس مهتاب بهرامی اظهار داشت :روند انتخاب شهردار جدید الوند در فضایی
آرام و به دور از فشــارهایی سیاسی طی شــد و اعضای شورا با مالک قرار دادن
شاخصههایی چون تعهد ،توانمندی ،صداقت ،خوشنامی و پاک دستی نهایتا به
نام آقای دکتر احمدزاده کرمانی رسیدند .وی افزود :در شرایط فعلی که مشکالت
و دغدغههایی چون عدم تامین منابع مالی گریبان بســیاری از شــهرداریهای
کشور را گرفته ،همدلی و وفاق جهت بسط خدمت رسانی به مردم امری حیاتی
و ضروری اســت .دکتر روح اله احمدزاده کرمانی شهردار جدید الوند نیز در این
آیین با تقدیر از حسن اعتماد اعضای شورای اسالمی شهر و همراهی مسئوالن
استان و شهرســتان به ویژه دکتر زاهدی استاندار قزوین ،اظهار داشت :فرصت
خدمت به مردم در جمهوری اســامی با تمام دنیا متفاوت اســت چرا که بنده
معتقدم این آب و خاک ریشــه در خون هزاران شــهید گلگون کفن دارد و این
موضوع وظیفه ما را برای خدمت به این ملت بزرگوار سنگین تر ميکند .وی ادامه
داد و گفت :الوند از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است و با بررسیهایی که
انجام دادم به این یقین رســیده ام که این شهر بستر بسیار مناسبی برای ایجاد
فرصتهای سرمایهگذاری و کار آفرینی ميباشد .این مقام مسئول تاکید کرد :در
اختیار داشــتن شرکتها و زیرمجموعههای متعدد این امکان را برای شهرداری
الوند فراهم آورده تا خود را در ســطح کشور مطرح کند .دکتر احمدزاده کرمانی
توجه به خرد جمعی و رویکرد جوان محور را درردیف اولویت اصلی برنامههای
خود معرفی کرد و گفت :شک نکنید با خرد جمعی و به کار گیری متعادل تجربه
و نیــروی جوانی مجموعه و نگاه بزرگ کارکنان به مســائل پیش رو ميتوانیم
لوکوموتیو توســعه را در این شهر به حرکت درآوریم .وی در پایان تصریح کرد:
باید در فضایی فارغ از حواشــی بی حاصــل و جلوگیری از کارهای بی نتیجه و
روزمره ،امور را پیش ببریم و خدمت را در عالیترین ســطح به شهروندان فهیم
الوند عرضه کنیم.

انتقال آب دریای عمان به مشهد در سال ۱۴۰۴

نگرانی فعاالن محیط زیست از پیامدهای زیست محیطی یک طرح

طبق پیش بینیها کمبود منابع آب خراســان رضوی،
جنوبی و سیستان و بلوچستان با طرح انتقال آب از دریای
عمان برطرف و در ســال  ۱۴۰۴به مشــهد خواهد رسید.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از مشــهد  ،یکی از
مهمتریــن چالشهای امروز و فردای ما بحران آب اســت
و سیاســت گذاران راههای مختلفــی را در چند دهه اخیر
بررســی کرده اند ،بسیاری از روستاهای واقع در سه استان
شرقی کشورمان که شامل سیستان و بلوچستان ،خراسان
رضوی و جنوبی هستند ،از نعمت آب بی بهره اند و کمبود
آب بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی و مصرف شرب
آنان را تحت تأثیر قرار داده اســت .در برخی از روستاهای
خراسان رضوی نیز شوری مضاعف آب شرب و وجود آهک
در آن سالمتی آنان را به خطر انداخته است لذا مدتی است
طرحی با عنــوان انتقال آب از دریای عمان که تنها آبراهه
ایران به سمت اقیانوس هند و دریاهای بین المللی است به
این سه استان کشورمان بر سر زبان هاست.
به طور کلی  ۴۲۰روستا با مشکل کمبود کیفی و کمی
آب رو به رو هســتند و  ۱۵درصد روســتاها و  ۲۰درصد
شهرهای خراسان رضوی دچار کمبود آب هستند که رفع
این مشکل کاهش آبهای زیرزمینی دشتهای این استان
را در پی داشته است ۱۴۰۰ ,حلقه چاه غیر مجاز در استان
فعالند و فروش آب زیر ســایه تبصرههــای قانونی صورت
میگیرد به طوری که ساالنه  ۶۰۰میلیون متر مکعب بیش
از پروانهها آب برداشت میکنیم.
در شهریور  ۱۳۹۴اســتانداران سابق خراسان جنوبی و
رضوی و سیســتان وبلوچستان پیامی به معاون اول رئیس
جمهور فرســتادند که مضمون آن مطالبات مردمی برای
انتقال آب به این اســتانها بود  .در این مکاتبه گفته شده
بود که توســعه سواحل مکران و شــرق کشور مورد تأیید
مقام معظم رهبری است؛ تعداد زیادی از ساکنان منطقه و
مرزنشینان به دلیل تغییر اقلیم ناشی از خشکسالی طوالنی
مــدت و ناتوانی در تأمین نیازهــای اولیه خود ازجمله آب
مجبور به مهاجرت از این مناطق شــده اند وشــاهد رشد
منفی جمعیت روســتاها و شهرهای کوچک مرزی در این
سه اســتان بودیم ،این امر در آینده مشکالت امنیتی را به
دنبال خواهد داشــت و تنها راه توسعه پایدار در این حوزه
مرزی ،تأمین پایدار و ثابت آب است.
مطالعات تأمین آب فالت مرکزی به وسیله وزارت نیرو
و از طریق شیرین ســازی آب دریای عمان و خلیج فارس
برای رسیدن به ســه استان شرقی از سال  ۹۳آغاز شده و
تأمین آب این مناطق را تا افق بلند مدت  ۱۴۵۰در برنامه
دارد .متأسفانه کســری مخزن ساالنه بیش از  9.1میلیارد
متر مکعب را در این اســتانها شاهد هستیم به طوری که
بسیاری از منابع آب آن خشک شده و با چالش بزرگی روبه
روست و باید نیازهای آنی و فوری این مناطق برای تأمین
آب شــرب هر چه زودتر بر طرف گــردد تا ضمن پایداری
جمعیت ،توســعه اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی رادر این
اســتانها ببینیم .در انتهای این نامه از معاون اول رئیس

جمهور درخواست شده بود تا دستورات به وزارت نیرو صادر
گردد تا حداکثر پایان مهر  ۹۴مطالعات سیمای طرح انتقال
آب به تصویب برســد و با دریافت مجوز ماده  ۲۱۵برنامه
پنجم توسعه پروژه مربوطه ردیف بودجه مطالعات و اجرای
این پروژه را در اعتبارات ســال  ۹۵و برنامه توســعه پایدار
بگنجاند .طبق اطالعات بدســت آمده این طرح در مدت ۷
سال با بودجه اختصاص یافته حدود  9.3میلیارد دالر انجام
میشود و در سال  ۱۴۰۴به مشهد خواهد رسید.
محمد عالئی مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضــوی در گفتگو با خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه
خبرنگاران جوان از مشهد  ،با بیان اینکه انتقال آب در  ۳فاز
انجام میشود ،می گوید ۳:فاز انتقال آب در نظر گرفته شده
است که در فاز اول  ۷۰میلیون آب شیرین سازی شده و به
سیستان و بلوچستان منتقل میشود و نیز  ۷۰میلیون آب
شیرین سازی میشود و به خراسان جنوبی و  ۱۱۰میلیون
آب شــیرین شده به خراسان رضوی راه مییابد که ۱۸۰۰
کیلومتر خط انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی
است؛ به عبارتی  ۲۵۰میلیون متر مکعب درهر سال آب به
این سه شهر انتقال مییابد و با محاسبه  ۳فاز ،در مجموع
 ۷۵۰میلیون متر مکعب میزان آب انتقالی است.او میگوید:
فرآیند شیرین سازی آب در چابهار انجام میگیرد که پیش
بینی میشود از سال  ۱۴۰۴تا  ۱۴۱۰به مشهد برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای خراســان رضوی با
اشاره به تأمین آب شــرب در داخل استان تأکید میکند:
به دلیل هزینههــای باالی این پــروژه ،آب انتقالی صرف
بخشهای خدمات و صنعت میگردد و آب شرب در داخل
استان تامین میشود .طرح انتقال آب دریای عمان به شرق
کشور بوسیله بخش خصوصی اجرایی میشود وبدون هزینه
کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی انجام می شــود و دولت

تنهــا زمین مربوطه را به صورت رایــگان در اختیار بخش
خصوصی قرار میدهد.
ابوالفضل ذبیحی ســرمایه گــذار بخش خصوصی طرح
در گفتگو با خبرنگار گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران
جوان از مشهد  ،با اشاره به تبدیل خراسان رضوی به بخش
نوظهور صنعت فوالد کشور می گوید :ما در خراسان رضوی
در بخش کنســانتره تا آهن اســفنجی و فوالد سازی ۲۴
میلیون تن تولید داریم که تا ســال  ۱۴۰۱به  ۲۵میلیون
تن خواهد رسید و در سال  ۱۴۰۴پیش بینی میشود ۶۱
میلیون تن تولید فوالد داشته باشیم لذا این افزایش تولید
در زمینه ساخت فوالد نیازمند  ۵۰میلیون متر مکعب آب
است.
او تصریح میکند :دولت باید زمین را مجانی در اختیار
بخــش خصوصی قرار دهد تا آب با پایینترین قیمت تمام
شده دست مردم برسد و مردم هزینه زیادی متقبل نشوند.
ذبیحی با اشــاره به استفاده کشورهای اطراف خلیج فارس
از ظرفیــت آب منطقه میگوید :در حوزه خلیج فارس ۲۴
میلیون متر مکعب آب شــیرین بوسیله کشورهای حاشیه
شــیرین میگردد که اکثر آنها از ظرفیتهای خود برای
بخشهای مختلف صنعت و کشــاورزی استفاده کرده اند
و ایران ســهمی معــادل  ۳۰۰هزار متر مکعــب در روز را
داراست که هنوز استفاده نکرده است.حدود  ۲۰سال است
که بحران آب مطرح میشود و مدام آوای خطر کم آبی به
گوشمان میرسد؛ متأسفانه این موضوع به دلیل تکرارمکرر
برای شهروندان بی اثر شده است و آن را جدی نمیگیرند
و بد مصرفی همچنان ادامه دارد.
باید تمامی نهادها از جمله جهاد کشــاورزی و سازمان
محیط زیســت و وزارت راه و شهرســازی و سایر ارگانها
درمبارزه با کمبود آب منطقه مشارکت نمایند و تنها نباید

به یک سازمان بســنده کرد .حال با دانستنن این موضوع
آیا بهرهوری و اصالح الگو مصرف مشــکل را حل میکند یا
انتقال آب به شهرهای شرقی؟
عادل سپهری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
در گفتگو با خبرنگار گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران
جوان از مشــهد ،در رابطه با تفاوت نیاز و تقاضا میگوید:
هر فردی نیازهای اساسی ثابتی دارد ،اما تقاضای او ممکن
است بسیار با نیاز هایش در تضاد باشد مثال کودکی را تصور
کنید که نیاز به غذا و خوراک و پوشاک نیازی اساسی برای
اوســت ،ولی این کودک شاید انواع تقاضا را از والدین خود
داشته باشــد ،مثال تقاضای دوچرخه ،تبلت یا گوشی مدل
باال داشته باشــد ،اما والدین نمیتوانند هم ه تقاضای او را
فراهــم نمایند .او تصریح میکند :انتقال آب به شــهرهای
شرقی پاسخ به تقاضای کاذب است لذا اگر مطالعات زیست
محیطی ،اکوسیستم و تأثیرات اجتماعی حاصل از پدیده در
نظر گرفته نشود ،امکان دارد مشکل کم آبی را تشدید کند.
سپهری با اشــاره به هزینه باال این طرح و نقش جایگزین
ضایعات بخش کشاورزی تاکید میکند :انتقال  ۲۵۰میلیون
متر مکعب در فاز اول نیازمند حدود  ۴میلیارد دالر و یا ۶۰
هزار میلیارد تومان سرمایه است که این مبلغ بسیار باالیی
اســت؛ طبق آمار  ۶۰۰تا  ۷۰۰میلیون آب تلف شده برای
ضایعات کشاورزی وجود دارد که نقش به سزایی در کمبود
آب دارد و میتوان بابرنامه ریزی این ســهم را ازمیان برد و
جایگزین هزینههای اضافی انتقال آب کرد.
هم اکنون عربستان سعودی به میزان باالیی از آب دریا
بهــره برداری میکند و آب مــازاد خود را که چندین برابر
شــور است به دریا بر می گرداند که این محیط زیست آبی
آن منطقه را دچار مشــکل خواهد کرد.به عالوه نمونههای
ناســازگار اســتفاده از دریاچهها و منابع آبی از جمله سد
ســازی و انتقال آب در حوزه کوچــک ارومیه ،گاوخونی و
زاینده رود برای مصارف دیگر که منجر به خشــک شدن
آنها گردید جای بســی تأمل دارد و متولیان آب کشور فکر
میکنند خطوط انتقال راهکاری جدا از سد سازی است.
آیا مصرف معقول بوم شناختی نمیتواند جایگزین این
طرح غول آسا باشــد؟ با نگاه به شیوه مصرف آب مردم تا
صد سال پیش میفهمیم سبک زندگی تقلیدی ،مصرف آب
و منابع را در این سرزمین بسیار باال برده است .در گذشته
مردم با قناعت بسیار آب و منابع دیگر را مصرف میکردند
و منابع را بارها به کار میگرفتند؛ سرمایه گذاری کمتر در
بازچرخانــی آب اقتصادیتر از طرح عظیم هزینه بر انتقال
آب اســت.اصالح سبک زندگی تقلیدی و اقتصاد مقاومتی،
ما را از غرق شدن در دهکده جهانی رها میسازد لذا به نظر
میرســد احیای منابع محلی تامین آب از جمله قناتها و
دیگر شیوههای بومی تامین آب راهکار کارآمد تری از این
طرح غول آسا باشد که پیامدهای آن ممکن است مشکالت
زیست شناختی ،اقتصادی واجتماعی در پی داشته باشد که
این امر نیازمند ایجاد یک اتاق فکر برای بررسی آثار مختلف
این پروژه است.

نقش رسانه در افزایش رونق تولید در صنعت فوالد مبارکه
گروه شهرســتانها – عصمت صادقیان :معاون تکنولوژی فوالد مبارکه
اصفهان بیان داشت :رسانهها به واسطه تاثیر در بعد اجتماعی ،ميتوانند بر جامعه
هدف صنعت فوالد مبارکه تاثیر گذار باشند و سبب رونق چرخه تولید و فروش
در داخل و خارج از کشور شوند.
منوچهر نیکفر در نشست نقش رسانهها در رونق تولید که با رونمایی از پایگاه
خبری ایراسین(پایگاه خبری فوالد مبارکه اصفهان)همراه بود با اشاره به ابزارهای
ارتباطی اذعان داشت :این شرکت از همان ابتدا تالش کرده از ابزارهای ارتباطی
مانند رســانه و رادیو و خبرنامه برای برقراری ارتباط و اطالع رســانی با جامعه
هدف و مشــتریان و کارکنان خود بهره ببرد ،با این حال نســبت به کشورهای
پیشــرفته هنوز از خأل خبرنگار تخصصــی در حوزه صنعت فوالد رنج ميبریم و
امیدواریم پایگاه خبری ایراســین بتواند این خأل را پوشــش دهد .وی افزود :در
رســانههای خارجی شاهد تحلیل و ارزیابی ،بررسی فرصتها و چالشهای بازار
و صنعت فوالد هستیم و رســانهها به چرخه تولید و عرضه این محصول کمک
شایانی ميکنند و توانسته اند به دلیل نفوذ در بعد اجتماعی ،بر مردم و بازارهای
هدف تاثیر بگذارند .در حالی که ما در فوالد مبارکه به چنین فرایندی نیاز مبرم
داریم و از نبود آن متضرر ميشــویم .معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان با
اشاره به اینکه فوالد مبارکه اصفهان در ارزیابی  AFKموفق به دریافت تندیس
طالیی شد گفت :ما از میان  1400شرکت حاضر در این ارزیابی موفق به کسب
این افتخار شدیم و توانستیم در بین پنج شرکت برتر با بیش از  600امتیاز قرار
بگیریم.
نیکفر افزود :ظرفیت تولید فوالد مبارکه به  35میلیون تن در ســال رسیده و
در افق  1404باید به ظرفیت  55میلیون تن برسیم که در این شرایط در ردیف
کشورهای بزرگ تولید کننده فوالد قرارخواهیم گرفت .البته برای تحقق این مهم
نیازمند حمایت و همراهی رسانهها ومعرفی هرچه بهتر و بیشتر فوالدمبارکه در
داخل و خارج کشور هستیم.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه حدود بیست هزار نفر به
صورت ســه شیفت در فوالد مبارکه مشغول به کارهستند تصریح کرد :تولیدات
بیش از نهصد شــرکت صنعتی وابســته به صنعت فوالد مبارکه است و بیش از
سه هزار شرکت به صورت مستقیم با کارخانه ما کار ميکنند که ميتوان گفت

فرماندار شهرستان اسالمشهر تاکید کرد

 50درصد جرائم خرد و کالن درشهرستان
ناشی از عملکرد ضعیف مسئولین است
گروه شهرستانها  -سحر عمروانی :جلسه شورای اداری شهرستان
اسالمشهر با حضور مرسلپور فرماندار و مسئولین شهرستان اسالمشهر در
محل فرمانداری برگزار شد.
فرماندار شهرستان اسالمشهر درجلسه شورای اداری با بیان اینکه اگر
مدیران وفادار به نظام جمهوری اســامی و تابع سیاستهای دولت تدبیر
وامید باشــند کار مردم به ســرعت پیگیری و به سرانجام میرسد ،اظهار
داشت50 :درصد جرائم خرد وکالن درشهرستان ناشی از عملکرد ضعیف
مسئولین در دستگاههای اجرایی است و درصورتی که مسئولین به وظایف
خود عمل کننــد این جرائم به کمتر از 10درصــد کاهش مییابد .ولی
میبینیم که برخیها با شیوههای مختلف مردم را از دولت و نظام دلسرد
میکنند  .مرسلپور درادامه خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط فعلی کشور،
عملکرد مدیران در جلب رضایت مردم بســیار مهم اســت و تنها اجرای
بروکراســی اداری کارایی ندارد .مرســلپور تصریح کــرد :البته اگر تنها 5
درصد نامه نگاریها در شهرســتان اسالمشــهر کارایی داشته باشد برای
مردم کفایت میکند.
فرماندار شهرستان اسالمشــهر درادامه به شرایط خاص کشور بعداز
انقالب اسالمی اشــاره کرد وگفت :در ادوار مختلف نیز انقالب اسالمی با
ژرف اندیشــی و راهبرد اسالمی به ظلم ســتیزی برخواست و در نهایت
وحــدت ملی را برای ملت ایران به ارمغان آورد .مرســلپور گفت :طرف
مقابل ما نه قابل محاســبه است ونه عقل محاسبه گردارد .اما نکته مثبت
این است که آمریکا به انزوای سیاسی رسیده است و اختالف عمیقی برسر
موضوع ایران با کشورهای دیگر دارد که البته کفه ترازوبه نفع ایران است.
فرماندار شهرســتان اسالمشــهر تاکید کرد :بخش عظیمی از اقتدار
کشــورمان برای ملت ایران است وبخشــی دیگر وحدت عمل مسئولین
و توانمندی واحد دیپلماســی کشور است .مرســلپور به تحریم وزیر امور
خارجه کشورمان اشاره کرد و گفت :یکی از دالیل تحریم دکتر ظریف این
است که به خوبی پیام ملت ایران را به جهانیان میرساند.

سیصد و پنجاه هزار نفر (مستقیم و غیر مستقیم) در این زنجیره اشتغال مشغول
به کار هســتند .مدیر خانه مطبوعات اصفهان نیز در ادامه نشست نقش رسانهها
در رونق تولید بیان داشت :برای رسیدن به جامعه توسعه یافته نیازمند توجه به
رسانهها هستیم؛ جامعه توسعه یافته جامعهای است که مطبوعات در آن قوی و
خبرنگارانش مورد توجه و عنایت مسئوالن و مردم باشند.
امیر احمد زندآور ادامه داد  :اصحاب رســانه برای داشــتن سادهترین حق و
حقوق خود با مشــکالت عدیده ای مانند مشکل مســکن ،بیمه ،حقوق و عدم
امنیت شغلی دست به گریبان هستند.وی اظهار داشت  :بیش از  200سال است
که در ایران رسانه و مطبوعات وجود دارد ،ولی همچنان به قشر زحمت کش در
این حوزه آن طور که شایسته است توجه نشده و نميشود.
زندآور خاطر نشــان کرد :اصفهان در بعد کمی و کیفی وضعیت مناسبی در

حوزه رســانه دارد ،اما به خوبی از این ظرفیت در ســطح وسیع استفاده نشده
است؛ به طوریکه با گذشت بیست سال از فعالیت خانه مطبوعات همچنان شاهد
کاستیهایی هستیم .وی با اشاره به اینکه مسیر موفقیت در جامعه طی نخواهد
شــد مگر با کمک رســانههای قوی ،تاکید کرد :جوامع با کمک رسانهها رشد و
ترقی پیدا ميکنند والزم است مسئوالن از اهالی رسانه حمایت بیشتری داشته
باشند تا مسیر جامعه در حال توسعه را سریع تر طی کنیم.
مدیــر خانه مطبوعات اصفهــان افزود :یکی از فعالیتهــای خانه مطبوعات
در دوســال گذشــته تخصیص خانه امیرقلی امینی به عنوان محل دائمی خانه
مطبوعات اصفهان بود و در ادامه با همکاری شــورای اسالمی شهر و شهرداری
بودجهای برای تاســیس موزه رســانه در این محل نیز مصوب شــده اســت و
بخشهایی از این کار در بودجه امسال نیز دیده شده است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139860306271001316مورخ  98/04/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم وظیفه دان فرزند حســین بشــماره شناســنامه  6294صادره از زابل در
ششــدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  81/73مترمربع قســمتی از پالک  68اصلی بخش  9مشهد واقع در
سیسآباد رسالت  97کوچه دوم سمت چپ اولین کوچه سمت راست شهید صالحی اعیان متعلق به خود متقاضی
و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م الف408 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/05/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/06/07 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شــماره  139860306271001452مورخ  98/04/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن تشت زرین فرزند اسماعیل بشــماره شناسنامه  901صادره از زاوه در
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  94/76مترمربع قسمتی از پالک  451فرعی از  24فرعی از  70اصلی بخش
 9مشــهد واقع در طبرســی  60فتاح  32پالک  59خریداری از فهیمه کدیور محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادرخواهد شد.م الف410 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/05/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/06/07 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شــماره  139860306271001085مورخ  98/03/27هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا تقی شــیخی فرزند محمد بشــماره شناسنامه  183صادره از مشهد در
ششــدانگ یک باب منزل به مساحت  71/50مترمربع قســمتی از پالک  1670فرعی از  82اصلی بخش  9مشهد
واقع خواجه ربیه مهر مادر  16پالک  3خریداری از علی اکبر پیله وران محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شد.م الف414 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/05/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/06/07 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139860306271001147مورخ  98/03/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقلیما کاظمی راد فرزند حسن به شماره شناسنامه  5صادره از تربت حیدریه در
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  105/40مترمربع قسمتی از پالک  71اصلی بخش  9مشهد واقع در خیابان
مســلم جنوبی  8فضه  5پالک  112اعیان متعلق به خود متقاضــی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م الف348 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/05/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/23 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شــماره  139860306271001150مورخ  98/03/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحســین شکوهی راد فرزند علی به شماره شناسنامه  159صادره از بیرجند
در ششــدانگ اعیان یک باب خانه به مســاحت  125/47مترمربع قسمتی از پالک  71اصلی بخش  9مشهد واقع
در خیابان مســلم شمالی  9پالک  617اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م الف350 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/05/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/23 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابــر رای شــماره  139860306271000798هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مهدی ریاحی مشهد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  7050صادره از مشهد در ششدانگ اعیان
یک باب خانه به مســاحت  71/50مترمربع قسمتی از پالک  67اصلی بخش  9مشهد واقع در انتهای رسالت 57
خیابان شهید بهرام خزانهداری  18کوچه اول سمت چپ یک درب مانده به آخر اعیان متعلق به خود متقاضی و
عرصه موقوفه خزانهداری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م الف352 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/05/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/23 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
(نوبت اول)
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 در روزنامه کثیراالنتشار
و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 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 دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده 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 شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست
 –1ششدانگ یک باب ساختمان بنام بهاره فیروزی فرزند عبداله شماره شناسنامه  1504صادره آبادان کدملی 1818547155
تحت پالک  2049فرعی از  2748اصلی بخش  3به مســاحت  60/93مترمربع به آدرس ســنندج – نایســر – خیابان امام
شافعی –کوچه تابان  .7م الف10009 :
تاریخ نوبت اول1398/5/8 :
تاریخ نوبت دوم1398/5/23 :
بهنام قباد– رئیس ثبت منطقه یک سنندج

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســعید صالحی با تسلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر
دفترخانــه  ۸۸همدان برابــر وارده  ۹۸/۵/۱۷ _ ۹۸ / ۱۰۱۲۰۴۲مدعی
است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک  ۱/۱۹۳۴۹واقع در حومه
بخش سه که به نامش ذیل ثبت  ۴۲۷۳۳صفحه  ۲۴۹دفتر  ۲۸۴سابقه
ثبت دارد برابر ســند رهنــی  ۹۰/۴/۱۸ _ ۱۰۱۸۹۱دفترخانه  ۷همدان
نزد بانک مســکن وثیقه قرار دارد و به علــت نامعلوم مفقود گردیده .لذا
به استناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله
آگهی میشود تا هرکسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت
اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله
اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید و در صــورت انقضا مدت واخواهی و
نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه
نگردد سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.مالف۷۴۸/
علی زیوری حبیبی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ۱شهرستان همدان

