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نگاه

فوالد در خدمت اقتصاد ملی
حمیدرضاعظیمیان*

اقتصاد ایران در سال  99بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز
دارد .فشار تحریمها ،موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق
نیاز اساســی کشور ،یعنی جهش تولید بایستد .اقتصاد ایران با برخورداری از
نیروهای جوان و تحصیلکرده ،دسترسی به بازار  400میلیون نفری منطقه،
وجود پتانســیلهای درونی ،مانند معادن و وجود راههای اســتراتژیک نباید
در دام رکود قرار گیرد .البته فشــارهای خصمانه آمریکا در ســه سال اخیر
ســبب شد رشــد اقتصادی در کارنامه اقتصادی ایران منفی شود ،ولی بدنه
تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و به راهش ادامه میدهد و اتفاقا
همین ایســتادگی نماد میزان زیاد تابآوری اقتصاد ایران است .اگر مسئله
امروز جامعه ایران ،اشتغال و معیشت مردم است ،باید برای رفع دغدغههای
عمومی ،مسیر توسعه اقتصاد ملی را تسهیل کرد.
هیچ کشــوری بدون افزایش قدرت ،در رشــد یا افزایــش تولید ناخالص
داخلی موفق نمیشــود و خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود،
در اقتصاد ایران نیز شعار «جهش تولید» در پیشانی استراتژیهای اقتصادی
و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

صنایع کشور به کدام سمت میروند؟

«جهش تولید» اســتراتژی اصلی پیش روی کشــور است و با این شعار،
بخشهــای صنعتی و تولیدی میدانند که باید مســیری رو به توســعه را
طــی کنند .البته وضعیت کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد .متاســفانه در
ســه سال گذشته ،رشــد بخش واقعی اقتصاد کشــور منفی بوده و صندوق
بینالمللی پول پیشبینی کرده این روند تا پایان ســال  99در اقتصاد ایران
ادامه یابد و رشــد اقتصادی به  -5درصد برسد .از منظر علمی ،اقتصاد ایران
در دوره رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دوره زمانی نیاز کشــور است
ســرمایهگذاریهای جدید و توســعه صنایع مولد و باالدستی است .البته با
توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشــار ناشی از تحریمها ،دولت احتماال با
 140هزار میلیارد تومان کســری بودجه مواجه خواهد بود .پیشبینی مرکز
پژوهشهای مجلس برای کسری بودجه عدد  185هزار میلیارد تومان است.
در کنار آن ،تورم هم در بخش تولید به  36/7درصد رســیده و این رقم اثر
تسهیالت پرداختی بانکها را نیز کم کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزی ،طی 12ماهه ســال  1398معادل  975هزار
میلیارد تومان تســهیالت از ســوی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی
تخصیص دادهشــده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 26 ،درصد رشد
داشــته است؛ درحالیکه رشــد نقدینگی در این ســال بیش از  31درصد،
تــورم تولیدکننده معــادل  36/7درصد و تــورم مصرفکننده معادل 36/5
درصد اعال م شــده؛ بنابراین میزان پرداخت تســهیالت مالی بانکها به نرخ
ثابت ،نســبت به ســال قبل حدود  10/5درصد کاهش یافته است .علیرغم
کاهش رشــد  7درصدی تولید ناخالص ملی در ســال  ،98نسبت تسهیالت
پرداختی بانکها به تولید ناخالص ملی از حدود  40/8درصد در ســال قبل
به  39/6درصد تولید ناخالص ملی در ســال مذکور نیز کاهشیافته اســت.
این وضعیت نشان میدهد صنعت کشــور ،باوجود پتانسیلهای قابلتوجه،
ل تأمل در مورد
نیــاز به حمایتهای جدی و اساســی دارد .البته نکتــه قاب 
وضعیت تولید و صنایع کشــور مربوط به تابآوری صنایع اســت .صنایع با
وجود تحریمها و فشــارهای مالی طی دو ســال گذشته ایستادگی کردهاند
و اجازه ندادهاند وضعیت اشــتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز
میتوان به افقهای جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید برای فوالد و صنایع باالدستی

شــاید یکی از مهمترین موضوعاتی که در یک دهه گذشــته در اقتصاد
ایران مطرح شده موضوع شــیوه حمایت از صنایع است .برخی اقتصاددانان
معتقدند حمایت از صنایع بهمعنای تزریق منابع به آنهاست؛ یعنی حمایت
از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی میدانند .گروه دوم بر این اعتقادند
کــه صنایع بیش از منابع مالی ،به رفع موانع تولیدی نیازمندند .شــاید یک
دهه قبل هرکدام از این راهکارها میتوانســت بهصورت جداگانه موثر باشد،
ولی امــروز و در میانه تحریمها ،صنایع نیازمند حمایت مالی و ســاختاری
شــدهاند .البته رفع انواع موانع تولید ،مانند تسهیل شرایط تأمین اجتماعی،
مالیاتی ،گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغال بیشتر برای کشور ،مقدم بر
هر عملی اســت .دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریمها
بر دوش صنایع ســنگینی میکند ،باید به تغییر روندها و رویهها بیندیشد؛
مخصوصاً اینکه تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط
آنسوی مرزها و تحریمها وابستگی دارد .نمونه آشکار این موضوع کاهش 48
درصدی میزان صادرات کاالیی کشــور در فصل بهار است .کرونا و تحریمها
دلیل غالب بوده ،ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشــته اســت .در این
موقعیت ،جهش تولید ،ایجاد اشــتغال و کمک به معیشت مردم درگرو رفع
موانع تولید قرار دارد .از منظر اقتصاد کالن ،موقعیت صنعت فوالد با موقعیت
دیگر صنایع کشور متفاوت نیست .البته فشار تحریمها بر این صنایع بهشدت
سنگین شده و یک نمونه آن اقدامات خزانهداری آمریکاست که میکوشد با
شناسایی روندهای مالی ،هر شخص و شرکتی را که با صنعت فوالد ایران در
ارتباط اســت زمینگیر کند .بااینحال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف
شــده و نه میتوان آن را متوقف کرد .رســالت صنعت فوالد امروز کمک به
افزایش رشد اقتصادی ،حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخهای اقتصاد
ملی است و از این منظر ،دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

فوالد چه کرد و چه میکند؟

توســعه صنعت فوالد کشــور در دورانی صورت میگیــرد که از هر نظر
موقعیت اقتصاد ملی حســاس اســت؛ هم کرونا روندهــا و رفتارها را تغییر
داده و هــم تحریمها مدام رویهم تلنبار میشــود .اما در این مقطع زمانی
ت شده است .یکی
چندین دستاورد بزرگ در کارنامه صنعت فوالد کشور ثب 
از مهمترین و اســتراتژیکترین آنها مشارکت قابلتحسین صنعت فوالد در
راهاندازی خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک است .برای اولین بار در تاریخ
اقتصاد کشــور ،لولههای فوالدی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به
کمک فوالد مبارکه و فوالد اکســین تولید شــده است .همین اقدام موجب
صرفهجویی چندین میلیون دالری در کشــور شــده و عالوه بر آن ،صنعت
فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربه ساخت ،چندین گام به پیش رانده
اســت .همزمان ،راهاندازی ابر پروژه نورد گرم شــماره  2نیز موفقیت بزرگ
دیگری است که در کارنامه فوالد مبارکه و اساساً صنعت فوالد کشور به ثبت
رسیده است .این اقدام «پویش تولید ،تداوم و امید» برای فوالد مبارکه است.
با راهاندازی ابر پروژه نورد گرم شــماره  2ظرفیت تولید کالف گرم در فوالد
مبارکه به  7.2میلیون تن خواهد رســید و بر این اســاس نهتنها از واردات
بینیاز خواهیم شــد ،بلکه امکان صادرات نیز خواهیــم یافت .همین امروز
نیز بخشــی از ورقهای موردنیاز صنایع خودروســازی ،صنایع نفت و گاز و
لولهسازی و لوازمخانگی در داخل تولید میشود.
همچنین همزمان با افتتاح نورد گرم شماره  ،2اشتغال قابلتوجهی برای
جوانان کشــور ایجاد میشود .خوشــبختانه صنعت فوالد ،بهخصوص فوالد
مبارکه ،با قدرت مســیر توســعه را ادامه میدهد و نمونه بارز آن رشد سود
عملیاتی فوالد مبارکه اســت که در سال گذشته به رقم قابلتوجه  62درصد
رسید .سال گذشــته فروش صادراتی فوالد هم رشد  146درصدی داشت و
میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد  5درصدی همراه بود و به رقم  6میلیون
و  130هزار تن رســید .در فرودین ماه امســال هم میزان فروش فوالد 11
درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی بیش از 240درصدی
در سال جاری همراه بوده است.
امــروز اقتصاد ،رونق تولید و بهبود وضعیــت صنایع به یکی از مهمترین
موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف باالدستی و
دستیابی به جهش تولید رعایت شود .اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج
یَشود که صنایع مهمی مانند فوالد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و
م
بهعنوان پیشران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.
* مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

معاون استاندار لرستان:

وعدههای نوبخت برای تأمین اعتبارات سیالب عملی نشد

معاون عمرانی اســتانداری لرســتان ،گفــت :قولهای
نوبخــت در بحث تأمین ماشــینآالت ،اعتبــارات راهها،
ساماندهی رودخانهها ،پلها و… بعد از وقوع سیالب عملی
نشد.گودرز امیری در گفت و گو با مهر در سخنانی با اشاره
به آزاد راه خرم آباد  -اراک ،اظهار داشت :اجرای این پروژه
در قالب مشــارکت عمومی و خصوصی اســت و اگر سهم
دولت تخصیص پیدا کند قســمت خرم آبــاد  -بروجرد تا
شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به بحث اعتبارات سیالب استان ،بیان داشت:
در سیالب فروردین ماه خسارتهای زیادی به لرستان وارد
شد.معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در این
رابطه اعتباراتی اختصاص پیدا کرد و کار شروع شده اما به
دلیل اینکه نیمه تمام بود دوباره بخشــی از آنها در سیالب
اسفندماه از بین رفت ،افزود :دوباره کار در این رابطه شروع
شــده ،اما اگر اعتبارات اختصاص پیدا نکند و این پروژهها
به نتیجه نرســد ممکن است این پروژهها در آینده با وجود
سرمایه گذاریهایی که صورت گرفته دچار آسیب شوند.
امیری با بیان اینکه در ســفری که نوبخت به اســتان
داشــتند قولهای خوبی دادند اما ایــن قولها تحقق پیدا
نکردنــد ،گفت :این قولها در بحث تأمین ماشــین آالت،

راهها ،ساماندهی رودخانه و پلها و… بود که عملی نشدند.
وی در ادامه با اشــاره به ساختمان استانداری لرستان،

عنوان کرد :قرار بود که ردیف اعتباری برای این ساختمان
در نظر گرفته شــود ،اما به دلیل اینکه اشتباه ثبت شد ما

نتوانســتیم از این اعتبارات اســتفاده کنیم.معاون عمرانی
استانداری لرستان ،تاکید کرد :امیدواریم پیگیریها در این
رابطه در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی به نتیجه برسد.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت راههای
روستایی لرستان اشاره کرد و گفت :در حال حاضر در بخش
پیمانکاری راههای روســتایی بیشتر از  ۱۰۰میلیارد تومان
بدهکار هستیم و هیچ اعتباری هم نداریم.وی با بیان اینکه
 ۹میلیارد تومان امســال در بخش آسفالت به ما پرداخت
شــد ،گفت :دو هزار و  ۵۰۰کیلومتر راه روســتایی خاکی
در لرستان داریم که زیرسازی شده و آماده آسفالت است،
حدود دو هزار کیلومتر راه روســتایی داریم که نیاز به راه
شکافی ،راهسازی و ابنیه فنی دارد.
معاون عمرانی اســتانداری لرستان ،تصریح کرد :با این
اعــداد و ارقام ناچیز مــا به جایی در حوزه راه روســتایی
نخواهیــم رســید.امیری همچنین در بخــش دیگری از
ســخنان خود با اشــاره به اینکه کریدور غرب در خرم آباد
قطع میشــود ،گفت :اجرای این کریــدور به ماده  ۲۳نیاز
دارد و این امر در قالب اصالحیه عملی میشود.وی ،گفت:
این کریدور که از ابتدای خرم آباد که وارد میشــود باید به
جنوب و غرب وصل شود.

بهرهبرداری از مکمل زیرگذر هاشمیرفسنجانی کرج با اعتبار  ۲۰۰میلیارد ریال
گروه شهرستانها :شــهردار کالنشهر کرج گفت :این
طرح به ارزش  20میلیارد تومان برای تســهیل در رفت و
آمد شهروندان از امروز به بهرهبرداری رسید.
کمالیزاده افزود :با افتتاح این پروژه؛ گره ترافیکی این
محدوده رفع شــد و کاهش زمان و مصرف ســوخت را به
دنبــال دارد .کلیددار کرج تاکید کــرد بهرهبرداری از این
طرح مطالبات جدی مردم کرج بوده و در بهبود دسترسی
شــهروندان به میدان ســپاه و میدان والفجر بسیار حائز
اهمیت است.
کمالــیزاده گفت :اتصــال جنوبی تریــن نقطه کرج

(فرودگاه پیــام) و عبور از محلههای مهرشــهر ،مهرویال،
دهقان ویال و رجایی شهر و در نهایت اتصال آن به بزرگراه
شــمالی از طریق بلوار شــهید ناصربخت و بلوار ظفر ،این
معبر را تبدیل به شــریانی مهم میکند که نه تنها از نظر
ترافیکی بلکه از دیدگاه پدافند غیر عامل و امداد رسانی در
مواقع بحران نیز حائز اهمیت است.
شهردار کرج همچنین افزود :برای تسهیل عبور و مرور
در کالنشهر کرج  2طرح ســاخت بزرگراه شمالی و قطار
شهری نیز با جدیت در حال پیگیری است .رئیس شورای
شــهر کرج نیز در این مراسم از اصحاب رسانه و صاحبان

تریبونها در شــهر خواست :به دور از گروه گرایی مردم را
در جریان اقدامات انجام شــده بگذارند ،سلیم نژاد افزود:
درآمدزایی و تعریف پروژههای عمرانی در شــرایط تحریم
و تورم کار ســختی است و چنانچه مردم را از خدماتی که
به آنها ارائه میشود ،آگاه سازیم ،توطئههای دشمنان برای
ایجاد فاصله بین مردم و مسئوالن را خنثی میسازیم.
وی افزود :از حمایتهای استاندار محترم برای پیشبرد
پروژههای عمرانی به ویژه پروژههای قطار شهری و بزرگراه
شــمالی قدردانی میکنم و با تصویــب و تخصیص اعتبار
 ۵هزار میلیارد ریالی از ســوی دولت شــاهد اتصال قطعه

دوم اتوبان همت به بزرگراه ســردار سلیمانی و ایجاد یک
کمربنــدی با اســتاندارد آزادراهی برای تردد مســافرین
استانهای غربی و شرقی خواهیم بود.
بــه گفته ســلیم نــژاد ،در حال حاضر شــاهد اجرای
نهضت آسفالت و ســاماندهی معابر اصلی و فرعی هستیم
کــه عملیات گســترده عمرانی با هزینه کــرد میلیاردها
تومان اعتبار را شامل میشــود ،این کارها در کنار افتتاح
پروژههای عمرانی در روزهای شــنبه هــر هفته اقدامات
ارزشمندی است که باید در راســتای ایجاد امیدواری در
جامعه به اطالع افکار عمومی رسانده شود.

وضعیت آبرسانی روستاهای تنگستان بهبود یافت
گروه شهرســتانها :غالمحســین کرمی در نشست بررســی وضعیت آب
شهرســتانهای تنگســتان و دشــتی با بیان اینکه فعالیتهــای خوبی در حل
مشکالت آب روستاهای تنگستان انجام شده اظهار داشت :جلسه سه هفته قبل،
مصوبات خوبی در پی داشت و پس از آن فعالیتهای مهمی در حل مشکالت آب
روستاهای بخش ساحلی تنگستان توسط شرکت آب و فاضالب انجام شده است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر افزایش
میزان آبدهی از خط آبرســانی محرم به روســتاهای تنگستان گفت :با توجه به
وضعیت آبرســانی روستاهای تنگســتان تســریع در اجرای طرحهای آبرسانی
روستاهای تنگستان امری مهم و ضروری است.
کرمی خدمات شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر و شهرستان تنگستان را
ستودنی دانست و بیان کرد :هرچند دغدغه مسئوالن شرکت آب و فاضالب حل
مشکالت آبرسانی روستاها است ولی دست مسئوالن خالی است که نیاز به کمک
رسانی دارند .وی ،وضعیت آبرسانی به روستاهای بخش ساحلی تنگستان ،بادوله،
کبگان و روستاهای انتهای خط آبرسانی دشتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و
تاکید کرد :انشعابات آب خانه باغهای تنگستان بدون اغماض قطع شوند تا بتوان
بخشی از آب اهالی روستاهای تنگستان را تامین کرد.
فرماندار تنگســتان هم از تالش شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر در حل
مشــکالت آبرسانی روستاهای تنگستان قدردانی کرد و افزود :هر چند بخشی از
مشــکالت آبرسانی روستاها برطرف شده ولی نیاز به تسریع در اجرای طرحهای
آبرسانی است .عبدالحسن رفیعیپور از قطع انشعابات خانه باغها در تنگستان خبر
داد و بیان کرد :برای حل مشکالت آبرسانی  ۲حلقه چاه آب در اهرم حفر ،تجهیز و
وارد مدار شده است .وی ،با بیان اینکه امسال بیشترین اعتبارات عمرانی تنگستان
به حوزه تامین آب اختصاص یافته اســت گفــت ۵۵ :میلیارد ریال به طرحهای
آبرســانی تنگستان اختصاص یافته که  ۱۶درصد کل اعتبارات عمرانی تنگستان
است .فرماندار تنگســتان با اشاره به اینکه این اعتبارات به کاهش هدررفت آب،
بازسازی شبکه آبرسانی و ترمیم خط انتقال اختصاص یافته است افزود :هدررفت
آب از شــبکههای آبرسانی بسیار باال اســت که ترمیم این مهم میتواند در حل
بخشــی از مشکالت موثر باشد .رفیعیپور از ســاخت مخزن ذخیره آب در دلوار
تنگستان خبر داد و بیان کرد :برای این مهم امسال  ۲۰میلیارد ریال مصوب شده
و با تکمیل آن در بهبود وضعیت توزیع آب موثر است.
وی ،خواســتار اجرای خط انتقال آب از عالیشهر به بنه گز شد و گفت :اکنون
مخزن یکهزار متر مکعبی بنهگز در دست ساخت است.
فرماندار تنگســتان خواســتار تعییــن تکلیف پروژه آب شــیرینکن ۷۵۰۰
مترمکعبی دلوار شــد و خاطر نشــان کــرد :با تکمیل این پــروژه و اجرای آب
شیرینکن  ۵هزار مترمکعبی بندر رستمی مشکل آب روستاهای تنگستان برای
همیشه برطرف میشود .رفیعیپور افزود :مردم شهر و روستاهای بخش ساحلی
دلوار حداقل  ۱۵سال است با مشکل کم آبی دستوپنجه نرم میکنند.
اجرای  ۱۰مجتمع آبرسانی روستایی در قالب اعتبارات ملی در استان بوشهر
نماینده مجری طرح مجتمعهای آبرســانی روســتایی کشــور هم توجه به
مجتمعهای ابرسانی روستایی را در اولویت برنامهها دانست و بیان کرد :در استان
بوشــهر  ۱۰مجتمع آبرسانی در قالب اعتبارات ملی اجرایی شد که  ۴مجتمع آن
در حال تکمیل است .علی کرمپور با بیان اینکه  ۸۰درصد این مجتمعها در دشتی
و تنگستان قرار دارد تصریح کرد :تکمیل این مجتمعها در اولویت قرار دارد ولی
برای نوسازی شبکه آبرسانی  ۴۴روستای تنگستان و دشتی به  ۱۵۰میلیارد تومان
اعتبار نیاز است .وی ،از بهبودی وضعیت آبرسانی روستاهای تنگستان نسبت به
گذشته خبر داد و افزود :از محل صندوق توسعه ملی  ۲هزار میلیارد تومان اعتبار
برای طرحهای آبرســانی مصوب شده که ســهمیه استان بوشهر  ۲درصد از این
اعتبار است.

شرایط آبرسانی به روستاهای تنگستان باید بهبود یابد

مدیرنظارت بر بهرهبرداری آب شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور با
قدردانی از تالش همکاران در شــرکت آبفای استان بوشهر خاطرنشان کرد :هر
چند اقداماتی در طرحهای آبرســانی روســتاهای بخش ساحلی انجام شده ولی
باید شرایط مطلوبتر شود .سید علیرضا طباطبایی با تاکید برتسریع طرحهای
آبرسانی گفت :باید طرحهای بلند مدت از جمله اجرای طرحهای آب شیرینکن
و مجتمعهای آبرسانی روستایی تسریع و تکمیل شود.
وی ،تکمیل آب شیرینکن  ۷۵۰۰مترمکعبی دلوار و ۶مجتمع آبرسانی را مورد
تاکید قرار داد و تصریح کرد :آب شــیرینکن  ۶۰۰متر مکعبی الور ساحلی تا ۲
ماه دیگر وارد مدار تولید میشود که نقش مهمی در بهبود آبرسانی روستاها دارد.
مدیرنظارت بر بهرهبرداری آب شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از ابالغ
اعتبــارات خرید تضمینــی آب برای کاهش هدررفت آب خبــر داد و بیان کرد:
اعتبارات خرید تضمینی آب در اســتان بوشهر به کاهش هدررفت آب اختصاص
یافته است .طباطبایی با تاکید بر همکاری مشترکان آب در گذر از شرایط سخت
در تابستان گفت :مصرف بهینه آب باید در دستور کار همه مشترکان قرار بگیرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر با اشاره به تسریع در اجرای
طرحهای آبرســانی گفت :برای بهبود وضعیت آبرسانی بخش ساحلی تنگستان
اقدامات مهمی اجرایی شده و ادامه دارد.

قطع  ۴۰۰انشعابات آب خانه باغهای تنگستان

عبالحمید حمزهپور از قطع انشــعابات آب خانه باغهای تنگستان خبر داد و
افزود :تاکنون افزون بر  ۴۰۰انشعاب آب خانه باغها در تنگستان قطع شده که بر
ظرفیت آب روستاهای تنگستان افزوده است.
وی با تاکید بر تســریع در اجرای طرحهای آب شیرینکن خاطر نشان کرد:
پروژه آب شــیرینکن  ۷۵۰۰متر مکعبی بخش ساحلی دلوار تعیین تکلیف و در
اجرای آن تســریع میشــود .عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه  ۲ردیف خاص
اعتباری برای اجرای طرحهای آبرســانی تعیین شده اظهار داشت :اعتبارات ملی
از محل تنش آبی سال گذشته تخصیص مطلوبی داشت و اعتبارات مجتمعهای

روستایی هم نقش مهمی در اجرای طرحهای آبرسانی دارد.
وی به طرحهای آب شــیرینکن پرداخت و بیان کــرد :اعتبارات این بخش
از محل خرید تضمینی آب و از ردیف اعتبارات ملی مجوزهای آب شــیرینکن
و تخصیص اعتبارات را به خود اختصاص داده اســت .مدیرعامل شــرکت آب و
فاضالب استان بوشهر جمعیت روستایی تنگستان را افزون بر  ۶۰هزار نفر دانست
و بیان کرد:این جمعیت روستاییدر  ۱۲۰روستا ساکن هستند و شهرستان دشتی
هم از پراکندگی روســتاها و از وضعیت خاصی در تامین آب آشامیدنی برخوردار
اســت .حمزهپور با اشــاره به اجرای طرح مجتمع آب روستایی در دشتی گفت:
در مجتمع آبرســانی تنگسدر اعتبارات الزم از محل سفر رئیس جمهور مصوب
و تخصیص یافت و در فاز نخســت با اعتبــار  11/5میلیارد تومان قرارداد اجرای
طرحها منعقد شده است.
وی ،با بیــان اینکه پیمانکار دوم این طرح هم بــهزودی فعالیت خود را آغاز
میکند تصریح کرد :در مجموع بیش از  ۳۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح
آبرسانی مجتمعهای روستایی دشتی مصوب شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود :تکمیل مجتمعهای آب
روستایی میتواند خیلی از مشکالت روستاهای دشتی را برطرف کند.
حمزهپور ،با اشاره به آب شیرینکن روستایی الور ساحلی در دشتی خاطرنشان
کرد :بهره برداری از این آب شــیرینکن  ۶۰۰مترمکعبی ،مشکل آب آشامیدنی
شــش روستای دشتی را برطرف میکند که پیش بینی میشود تا یک ماه آینده
وارد مدار تولید شود.
وی ،با بیان اینکه نخســتین آبشیرینکن روستایی اســتان بوشهر در الور
ساحلی دشتی با مشارکت بخش خصوصی وارد مدار تولید میشود گفت :افتتاح
این پروژه کمک بزرگی در حل مشکالت تامین آب آشامیدنی روستاهای دشتی
میکند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر از حفر و تجهیز  ۲حلقه چاه
در اهرم خبر داد و تصریح کرد :ســاخت محزن ذخیره آب در روستای چاووشی
و گلســتان مورد توجه قرار دارد و نوسازی شبکه آبرسانی الور هم در دستور کار
است و برای حل مشکالت آبرسانی تنگستان طرحهای مهمی اجرایی شده است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13996030627100208هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم
هفت رنگ فرزند محمدعلی بشــماره شناسنامه  19249صادره از مشهد در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134/80
مترمربع قســمتی از پالک  83فرعی از  155اصلی بخش  9مشهد واقع در جاده سیمان علی آباد الله  1هنرستان حضرت
زهرا (ص) جنب ســوپر مارکت خریداری از مالک رســمی آقای عباس رمضان زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 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:210 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول99/03/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/10 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960306271000206هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حوا
تیلونتن فرزند قربان بشماره شناسنامه  17660صادره از نجف در ششدانگ اعیان قسمتی از باب ساختمان به مساحت 10
مترمربع قســمت دیگر ســاختمان به مســاحت  79مترمربع (که قبال تحت پالک  2161فرعی از  14اصلی بخش  9سند
ششــدانگ صادر شده است) از پالک  14اصلی بخش  9مشهد واقع در خیابان صالب کوی مهدی – عالمه طباطبایی 29
پالک  101خریداری اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه عبداله رضوی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 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:218 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول99/03/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/10 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960306271000475هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت
بیدل زاک فرزند رحیم بشــماره شناسنامه  168صادره از مشهد در ششــدانگ اعیان یک دربند مغازه به مساحت 43/22
مترمربع قســمتی از پالک  55فرعی از  76اصلی بخش  9مشهد واقع در خیابان خواجه ربیع بهمن  26/11پالک  1اعیان
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه اوالدی خانم کوچک محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود 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 :214 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول99/03/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/10 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960306271000473هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت
بیدل زاک فرزند رحیم بشــماره شناسنامه  168صادره از مشهد در ششــدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 134/90
مترمربع قسمتی از پالک  55فرعی از  76اصلی بخش  9مشهد واقع در بهمن  26/11نبش حجت پالک  3اعیان متعلق به
خود متقاضی و عرصه موقوفه خانم کوچک محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود 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:212 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول99/03/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/10 :

حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی مرحله سوم سال (1399منطقه یک کرمان)

اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»
در اجرای مواد مذکور بدین وســیله امالکی که برابر آراء هيأتهای حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک كرمان تقاضای ثبت آنها
پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است ،به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و
بخش محل وقوع ملک و مشخصات مالک یا مالکین (متقاضیان ثبت) واقع در بخشهای ( )8-4-1ثبتی شهرستان
کرمان به شــرح ذیل آگهی میشــود تا در صورتی كه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان
اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .شایان ذکر
است صدور و تسلیم سند مالکیت براساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  1کرمان
 1فرعی از  576اصلی  -خانم عشرت شمس الدینی فرزند احمد به شناسنامه شماره  1191صادره از بردسیر
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  171/89متر مربع به آدرس کرمان خیابان سادات خوشرو کوچه سادات 6
ف 1092
خریداری از محل مالکیت محمد و فاطمه بقولی  -ردی 
 16580فرعی از  4776اصلی مجزی شــده از  126فرعی از  4776اصلی  -آقای محمدرضا نخعی ســرودانی
فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره  4صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  170/27متر مربع به
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه  29کوچه علی ابن ابی طالب آخر کوچه سمت چپ خریداری از محل
ف 0942
مالکیت سید جالل عمرانی  -ردی 
 16581فرعی از  4776اصلی مجزی شــده از  31فرعی از  4776اصلی  -آقای اکبر علیزاده ده میالنی فرزند
علی به شناسنامه شماره  5صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  279/53متر مربع به آدرس کرمان
ف 0943
بزرگراه امام رضا کوچه  13خریداری از محل مالکیت شاهپور کیانیان  -ردی 
 16595فرعی از  4776اصلی مجزی شــده از  227فرعی از  4776اصلی  -خانم ام البنین رشیدی کوه بنانی
فرزند مهدی به شناسنامه شماره  43صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  137/05متر مربع به
آدرس کرمان بزرگراه امام رضا انتهای کوچه  3فرعی ســمت راست خریداری از محل مالکیت سید نصراله عمرانی
ف 0931
فرزند سید عباس  -ردی 
 16672فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  119فرعی از  4776اصلی  -خانم زهرا جباری شاهزاده محمدی
فرزند عباس به شناسنامه شماره  2صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  176متر مربع به آدرس
کرمان بلوار آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه  21خریداری از محل مالکیت محمد رشید فرخی  -ردیف
1286
 16865فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  33فرعی از  4776اصلی  -آقای مهدی آقازاده فرزند غالمحسین
به شناســنامه شــماره  601صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  165/30متر مربع به آدرس
کرمان بلوار آیت اله خامنه ای کوچه  29امام ســجاد  17روبروی تیربرق دهم خریداری از محل مالکیت شــاپور
ف 1139
کیانیان  -ردی 
 16871فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  227فرعی از  4776اصلی  -آقای فرهاد عبداللهی مزارعی فرزند
عباس به شناسنامه شماره  2980065498صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  141/25متر مربع
ف 1430
به آدرس کرمان بلوار امام رضا  -امام رضا  3کوچه  11خریداری از محل مالکیت سیدنصراله عمرانی  -ردی 
 16876فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  203فرعی از  4776اصلی  -خانم طیبه جهانشاهی کوه جفتانی
فرزند ماشــااهلل به شناسنامه شماره  2صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  227/50متر مربع به
آدرس کرمان بلوار امام رضا کوچه  11سمت چپ وسط کوچه خریداری از محل مالکیت رضا رشید فرخی  -ردیف
1376
 16882فرعی از  4776اصلی مجزی شــده از  227فرعی از  4776اصلی  -آقای حسن میرزائی زاده کوهپایه
فرزند علی به شناسنامه شماره  1صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  172/70متر مربع به آدرس
کرمان بلوار امام رضا کوچه  3فرعی  9خریداری از محل مالکیت سید نصراله و سید عباس و سید سلیمان و سید
ف 1389
جالل همگی عمرانی  -ردی 
 4446فرعی از  4809اصلی  -آقای روح اله بذرکار فرزند محمد به شناسنامه شماره  1221صادره از کرمان در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  271متر مربع به آدرس کرمان خیابان سده کوچه  25شمالی  2سمت چپ بن
ف 0483
بست اول خریداری از محل مالکیت کیاندخت کیانیان  -ردی 
 3040فرعی از  5209اصلی  -آقای علی حسینی بیدوئی فرزند حسین به شناسنامه شماره  5صادره از کرمان
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  200متر مربع که موازی  35متر مربع از ششدانگ
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف میباشد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه  30سمت چپ درب 26
ف 1054
خریداری از محل مالکیت محمدمهدی ساالرکالنتری  -ردی 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  4کرمان

 834فرعی از  2اصلی  -آقای عبدالرضا خدادادپور فرزند ماشاءاله به شناسنامه شماره  934صادره از کرمان در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  467/60متر مربع که موازی  248/41متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرفآباد بلوار قائم  20متری مطهری چهارراه اول سمت
ف 1535
راست خریداری از محل مالکیت علی سبزه مو  -ردی 
 835فرعی از  2اصلی  -خانم بهجت شیخ شعاعی اختیارآبادی فرزند احمد به شناسنامه شماره  19صادره از
کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  149متر مربع که موازی  79/16متر مربع از ششدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شــرف آباد بلوار قائم کوچه  46خریداری از محل
ف 0978
مالکیت حسن ایرانمنش و حسن بالنده و بهرام نوذری و سهراب بختیاری  -ردی 
 838فرعــی از  2اصلی  -آقای علی پورابولی فرزند غالمرضا به شناســنامه شــماره  988صادره از کرمان در
ششدانگ یکباب انبار (سوله) به مساحت  394/20متر مربع که موازی  209/42متر مربع از ششدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد خیابان  20متری مطهری بعد از چهارراه
ف 1314
اول قطعه دوم سمت چپ خریداری از محل مالکیت سهراب بختیاری  -ردی 
 840فرعی از  2اصلی  -آقای علی اکبر احمدی افزادی فرزند حسن به شناسنامه شماره  5صادره از کوهبنان
در ششــدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  196/30متر مربع که موازی  104/30متر مربع از
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد انتهای کوچه 18
ف 1149
خریداری از محل مالکیت احمد سبزه مو  -ردی 
 841فرعی از  2اصلی  -آقای عباس خوشحالی فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره  188صادره از رفسنجان در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  410/70متر مربع که موازی  218/18متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد آخر کوچه  31سمت راست خریداری از محل
ف 0730
مالکیت ماشااله رستمی  -ردی 
 5540فرعی از  5اصلی  -خانم فرح ناز گلســتانی نیا فرزند احمد به شناســنامه شماره  832صادره از کرمان
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  78/85متر مربع به آدرس کرمان جاده تهران کوچه شهید صدوقی 9
ف 0977
خریداری از محل مالکیت محمدحسین نظریان  -ردی 
 10336فرعی از  6اصلی  -آقای حسن خوش باطن فرزند براتعلی به شناسنامه شماره  113صادره از میمه در
ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت  565متر مربع به آدرس کرمان خیابان امام جمعه کوچه
ف 1248
 21ساختمان سوم سمت راست خریداری از محل مالکیت فاطمه آیت الهی موسوی  -ردی 
 5808فرعی از  10اصلی  -آقای هادی ذهاب ناظوری فرزند حسین به شناسنامه شماره  507صادره از کرمان
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  170متر مربع که موازی  29/35متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلــق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حســن کوچه  23خریداری از محل مالکیت
ف 1144
حسن ذهاب ناظوری  -ردی 
 3992فرعی از  13اصلی  -خانم فاطمه عراقی زاده فرزند محمد به شناســنامه شماره  9707صادره از تهران
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  206متر مربع که موازی  51/5متر مربع از ششدانگ
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شیروانی کوچه
ف 0786
 18مقابل کوچه کشوری  6خریداری از محل مالکیت غالمحسین ایالقی  -ردی 
 3997فرعی از  13اصلی  -آقای رضا ابراهیمی فرزند حیدر به شناسنامه شماره  733صادره از رابر در ششدانگ
زمین نیمه محصور جهت الحاق به پالک  1628فرعی از  13اصلی به مســاحت  30/89متر مربع که موازی 7/72
متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری
ف 1584
کوچه  55نبش غربی  - 5ردی 
 7425فرعی از  15اصلی  -آقای محســن کاشانی فرزند ماشاءاهلل به شناسنامه شماره  169صادره از بافت در
ششــدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مســاحت  275متر مربع به آدرس کرمان شهرک الغدیر بلوار
ف 0711
غدیر  1شقایق  7آخر کوچه سمت راست خریداری از محل مالکیت حاج مختار و محمد ایرانمنش  -ردی 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  8کرمان
 1458فرعی از  1اصلی مجزی شده از  848فرعی از  1اصلی  -خانم پروین وزیری نسب فرزند اکبر به شناسنامه
شماره  51صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  286/55متر مربع به آدرس کرمان چترود خیابان
ف 0883
ولیعصر ضلع جنوبی کوچه بهداری خریداری از محل مالکیت علیه سهیلی ابراهیمی  -ردی 
 1460فرعی از  1اصلی مجزی شــده از  881فرعی از  1اصلی  -خانم زهرا جعفری چترودی فرزند عباس به
شناسنامه شماره  9صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  293/3متر مربع به آدرس کرمان چترود
ف 1262
کوچه امام حسن خریداری از محل مالکیت رضا سلطانی  -ردی 
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