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اخبـــــــــــــــــار

 ۶۸۴دستگاه خودرو
از ورودیهای مشهد
برگردانده شد
رییــس پلیــس راه خراســانرضوی گفــت که ۶۸۴

دســتگاه خودرو دارای پالک غیربومی در راســتای منع

اجرای  ۱۰۰کیلومتر توسعه شبکه آب و فاضالب
در جنوب شرق استان تهران
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب جنوب

ورود خودروهــای بــا پالک غیربومی به مشــهد طی ۲۴

شــرقی اســتان تهــران گفــت کــه ۱۰کیلومتــر

به گزارش ایرنا ،ســرهنگ حسین میشمست روز

محدده خدماترســانی این شرکت از ابتدای

ساعت گذشته از ورودیهای مشهد برگردانده شد.

شــنبه در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنــا افزود :همچنین

طی  ۲۴ســاعت گذشــته رانندگان  ۲۵۹دستگاه خودرو

در ورودی مشهد جریمه پنج میلیون ریالی شدند.

وی ادامــه داد :راننــدگان  ۵۷۴دســتگاه خودرو نیز

در ورودی مشــهد طــی ایــن مــدت پیامک تذکــر دریافت
کردند.

امسال تا پایان دی ماه اجرا شدهاست.

پزشــکی،تا ظهــر دیــروز اول اســفند مــاه ،یــک میلیــون

و  ۵۵۸هــزار و  ۱۵۹نفــر در کشــور بــه طــور قطعــی
بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده و بــا فــوت  ۷۷تــن از

بیمــاران مبتــا به کرونا طی  ۲۴ســاعت گذشــته ،تعداد
جــان باختــگان کرونــا در کشــور به  ۵۹هــزار و  ۳۴۱نفر

رسیده است.

همچنین بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،

هشــت هــزار و  ۱۷بیمــار جدیــد مبتــا بــه کوویــد ۱۹در

استانداردســازی

فــاز اول طــرح اقــدام ملــی مســکن بــرای شــهرهای زیر

فعالیتهــای اثــر بخــش در کاهــش هدررفت

محمودآباد و بیدستان با تأمین زمین از سوی اداره راه

مدیرعامــل آبفــای جنوب شــرقی اســتان

به گزارش ایرنا ،اصغر گونجی افزود :بنیاد مسکن

و روســتایی تصریــح کــرد :اجــرای توســعه

در فــاز اول طــرح اقــدام ملــی مســکن اســت کــه در این

و ســاخت مجتمعهــای مســکونی جدیــد در

سال  ۱۴۰۰به بهره برداری میرسد.

تخصیــص اعتبــارات الزم انجام میشــود و در

قزویــن اعــام کــرد :تاکنون یک هزار و  ۴۸۰نفر در این

شــبکه انجــام شــد و نزدیــک بــه چهــار هــزار

گرفته  ۲۰۰نفر واجد شــرایط شــناخته شدند و مبلغ ۴۰

 ۴۱۳۰رشــته انشــعاب فرســوده را از جملــه

 ۱۰۰هزار نفر قزوین همچون آبیک ،اقبالیه ،تاکستان،

آب برشمرد.

و شهرسازی کلید خورده است.

به گزارش ایرنا از شرکت آب و فاضاب

در بخــش آبرســانی بــه مناطــق زیر پوشــش

شــبکه آبرســانی بــا توجــه بــه رشــد جمعیت

راستا  ۲۰۰واحد مسکونی در دست ساخت است و در

مناطــق زیر پوشــش ســاالنه مطابــق برنامه و

مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان

این زمینه امسال بیش از ۱۳کیلومتر توسعه

طــرح ثبــت نام کردند که بر اســاس پاالیشهای صورت

رشــته انشــعاب جدید برای مشترکان نصب و

میلیون تومان ،پرداخت کردند.

اســتان تهران ،حمیدرضا نامــداری اظهار کرد:

بــا اجــرای  ۱۰کیلومتــر خطــوط انتقــال آب از

تصفیهخانــه هفتــم آب تهــران بــه شهرســتان

 ۲۰هــزار و  ۵۷۵کیلومتــر جــاده دارد کــه  ۶هزار و ۴۲۳
روستایی است.

آبرســانی انجــام شــد کــه در کل بــا تجمیــع
شــبکه آب و فاضــاب از ابتدای ســال تاکنون

اجرا شده است.

راهاندازی شد.

یک میلیون و  ۵۵۸هزار و  ۱۵۹نفر رسید.

 ۲۰واحد صنفی متخلف
در شادگان پلمپ شد
رییــس اداره صنعــت معــدن و تجارت شــادگان با

اعالم پلمب  ۲۰واحد صنفی متخلف در این شهرستان

گفــت :ایــن واحدهــای صنفــی به علــت رعایــت نکردن

پروتکلهای بهداشتی تعطیل شدند.

حســن خنافره شــنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا

اظهــار کــرد :با توجه به اســتمرار وضعیت قرمز کرونایی

در شهرســتان شــادگان نظارت بر اجــرای پروتکلهــای

طــرح

و روســتایی گفــت :بــا تحویلگیــری روســتاها

فاضــاب شــهری بهمنظــور ارتقــای بهداشــت

در سامانه طرح ملی مسکن اقدام کنند.

مدیریت مصرف آب افزود :با اجرای این مهم

آبخــوان دشــت ورامیــن بســیار حائــز اهمیت

شــهرک مهــرگان نیز فــاز بعدی طرح اقدام ملی مســکن

قدیمــی و فرســوده از مدار بهرهبــرداری خارج

قــرار دارد و در همیــن زمینــه بــرای توســعه

در سه نقطه از شهرک مهرگان اجرا خواهد شد.

 ۴۳کیلومتر لولهگذاری انجام شد.

افتتــاح و کلنــگ زنــی ،ایــن پــروژه در اســفند مــاه ســال

وی بــا

بــه

اشــاره

اجــرای

فاضــاب خاطرنشــان کــرد :اجــرای طــرح

و روســتایی بــا هــدف کاهــش هدررفــت و

عمومــی منطقــه و جلوگیــری از آلودگیهــای

ایــن مســئول ادامه داد :پــروژه هزار و  ۳۰۰واحدی

عــاوه بــر تحقــق اهــداف مــورد نظــر ،خطــوط

اســت و در اولویــت برنامــه کاری شــرکت

است که طراحی و آماده سازی آن توسط بنیاد مسکن

و لولههایــی جدید با جنس و قطر مناســب و

شــبکه فاضاب شهرســتانهای زیر پوشــش

گونجــی تصریــح کــرد :تاشهــا بــر ایــن اســت که

یکپارچهســازی خدمــات آبرســانی شــهری
(هفــت حلقــه در بخــش شــهری و پنــج حلقه

بیــش از  ۷۰درصــد حجــم فعالیتهــا و

در بخش روستایی) حفر و تجهیز شد و مدار

طرحهــای آبرســانی ایــن شــرکت در حــوزه

بهرهبــرداری قــرار گرفــت و ۱۵کیلومتر خطوط

روستایی انجام شد.

انتقال و جمعآوری اجرا شد.

وی افــزود :در چارچــوب تامیــن و توزیــع

این مقــام با اشــاره به اجــرای نزدیک به

پایدار آب شرب مردم شهرستانهای ورامین،

 ۲۰کیلومتر نوســازی شبکه آبرسانی شهری

پاکدشــت ،پیشــوا و قرچــک  ۱۲حلقــه چــاه

گستردگی و سختگیری بیشتری در حال انجام است.

مغــازه پوشــاک ۲ ،آرایشــگاه زنانــه و  ۲قهــوه خانه بــه

دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی پلمب شدند.
رییس اداره صمت شادگان گفت :بر اساس اباغ

ســتاد ملی مبارزه با کرونا تمامی واحدهای صنفی باید

بــرای پیشــگیری از بیمــاری کووید  ۱۹نکات بهداشــتی را
رعایت کنند.

وی افزود :در حال حاضر تنها مشــاغل ســطح یک

حــق فعالیــت دارند و با توجه به وضعیت قرمز کرونایی

مطابق با استانداردهای الزم جایگزین شدند.

جاری کلید بخورد.

وی اظهــار کــرد :متقاضیــان واجد شــرایط برای این

تردد مسافر از مرزهای استان کرمانشاه ممنوع شد
ســخنگوی ســتاد مدیریــت و مقابلــه بــا

کرونــا کرمانشــاه گفــت کــه تــردد مســافر از
مرزهــای اســتان به منظور مقابلــه با کرونای

مرزی پرویزخان ،خســروی ،شوشــمی ،سومار

ورودی و خروجی مسدود می شود.

آزمایــش تشــخیصی قطعــی کرونــا (رپیــد

کشور عراق و داشتن  ۶مرز رسمی و بازارچه

و راننــدگان خودروهــای ترانزیت بــا انجــام

وی اظهــار کــرد :مســافران عراقــی کــه

بــه گــزارش ایرنــا ،مســعود بهــرام نــژاد

بــا مراجعــه بــه مرز و با همراه داشــتن تســت

منفــی شــدن نتیجــه آزمایــش ،مــی توانند به

کرونا با توجه به تهدیدات بهداشــتی و شــیوع

ســخنگوی ســتاد مدیریــت و مقابلــه بــا

اکنــون داخــل کشــورمان هســتند مــی تواننــد

افزود :براساس تصمیم ستاد استانی مدیریت

کرونا از مرز خارج شوند.

واریانــت جدیــد ویــروس کرونــا موســوم بــه

کرونــا اســتان کرمانشــاه گفــت :ترانزیــت و

کرونای انگلیســی در کشــور عــراق ،پایانههای

 ۸۰۰هزار تا سه میلیون تومان ،بر اساس تورم ،صاحب

تدابیــر بهداشــتی در مرزهــا انجــام مــی شــود

تســت یــا پی ســی آر) تحت نظــارت نیروهای

انگلیسی ممنوع است.

مســکن و آوردههــای خــود ،با قیمت متــری  ۲میلیون و

اســتان کرمانشــاه بــا  ۳۷۱کیلومتــر

و شــیخ صله تا اطاع بعدی به روی مســافران

شــنبه ســوم اســفندماه تــا اطــالع بعــدی از

پروژه ،با استفاده از تسهیات  ۱۰۰میلیون تومانی بانک

فعالیــت تجــاری همچــون روال گذشــته و بــا

بهداشــتی مســتقر در نقطــه صفــر مــرزی و
فعالیت خود ادامه دهند.

بهرام نژاد افزود :تاکنون هیچ موردی از

ســرایت ویروس کرونای انگلیســی در اســتان

کرمانشاه مشاهده و ثبت نشده است.

مــرز مشــترک بــا  ۲بخــش کُرد و عرب نشــین

فعــال ،ســاالنه حــدود نیمــی از کل صــادرات

کاالهــای غیرنفتــی کشــورمان بــه عــراق را بــه

خود اختصاص می دهد .ساالنه بیش از سه
میلیــارد دالر کاال از اســتان کرمانشــاه صــادر

مــی شــود .اســتان کرمانشــاه بــا  ۲میلیــون

نفــر جمعیــت دارای  ۳۲شــهر و  ۲هــزار و
 ۵۹۵روستا است.

تجاوز از محدودیتهای کرونایی محسوب میشود.

خنافــره گفــت ۱۰ :تیــم بازرســی بــه صورت شــبانه

روزی بــازار و اماکــن عمومــی شهرســتان شــادگان را زیر

نظــر دارنــد و بــا هــر گونــه تخلــف از دســتورالعملهای
بهداشتی برخورد قانونی می کنند.

شهرســتان شــادگان زیــر نظــر دانشــکده علــوم

پزشــکی آبــادان قــرار دارد و اهالــی آن از خدمــات

بهداشتی و درمانی این دانشکده بهرهمند هستند.

شهرســتان شــادگان بــا  ۱۵۰هزار نفــر جمعیت در

کــه ایــن تصمیم برای کاهش مشــکات برج نشــینی در

این شهرک اتخاذ شده است.

ایــن مســوول همچنیــن از افتتاح پــروژه  ۱۶واحدی

اللــه ،در شهرســتان آوج در هفتــه گذشــته خبــر داد و
افــزود :متقاضیــان ایــن پــروژه از ســوی کمیته امــداد به

بنیاد مسکن معرفی شدند.

وی تصریــح کــرد :ســاخت ایــن پــروژه از ســال ۹۷

فرمانــدار آبــاده گفــت کــه مطالبه مردم

– اصفهان از مناطق عشایرنشــین قرار اســت

برخــوردار اســت و میتــوان بــا بهرهگیــری از

ســاخت شــیراز  -اصفهــان از طریــق محــور

در کنــار این آزادراه در منطقه خسروشــیرین

اصفهان به اعتای اقتصاد منطقه کمک کرد.

آبــاده مبنــی بــر اتصــال بــه آزاد راه در حــال

شــهرکهای عشــایری ،دامــداری و کشــاورزی

آباده -صغاد -بهمن محقق خواهد شد.

آباده ایجاد شود.

وی افزود :شهرستان آباده از ظرفیتهای باال

بــه گــزارش ایرنــا ،زیــن العابدیــن نیــک

در حوزههای گردشگری،کشــاورزی و صنعتی

مــرام افــزود :بــا توجه بــه عبور آزادراه شــیراز

کلــی ایــن پروژه یک میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون تومان بوده
اســت کــه متقاضیــان آن بــا بهــره گیــری از تســهیات

کــه نزدیــک بــه یــک دهــه از عملیات ســاخت
پایانــی را طــی می کند و احتمال بهره برداری

 ۳۵هکتار جنگلکاری
در قیامدشت شهرستان ری
اجرا شد

ظرفیــت آزادراه در حــال ســاخت شــیراز-
شهرســتان آباده در فاصله  ۲۷۶کیلومتری از

از آن اوایــل ســال  ۱۴۰۰وجــود دارد و بــا

شمال شهر شیراز قرار گرفته است.

آزادراه در حال ســاخت شیراز -اصفهان

ساعت محدودیت رفت و آمد
کرونایی در هرمزگان تغییر کرد

ســاخت آن نخســتین آزادراه نصیــب فــارس
خواهد شد.

 ۱۶۴۲سایت مخابراتی در خوزستان
توسعه مییابد

ســاعت رفــت و آمــد کرونایــی در هرمــزگان بــا تصمیم اعضا ســتاد اســتانی کرونا این

مدیــر مخابرات منطقه خوزســتان گفت

اســتاندار هرمزگان روز شــنبه در نشســت ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا اظهار

هــزار و  ۶۴۲ســایت مخابراتــی در اســتان در

استان از ساعت  ۲۱به  ۲۲تا  ۳بامداد تغییر یافت.

کــه توســعه و پایــداری شــبکه ارتباطــات یک

شــدن فعالیتهــای مختلــف مخابــرات پهنای
بانــد اینترنــت همــراه اول را تــا  ۲.۵برابــر
افزایش داده است.

کرد :با توجه به تایید وجود بیماری کرونا در کشور و استان خوزستان ،لزوم جدیتر گرفتن

قالــب طرح «فازهشــت توســعه» در دســت

است .فریدون همتی ادامه داد :به همین منظور مسافرانی که از مبدا این استان و با پرواز

بــه گــزارش ایرنــا ،رحیم فــاح زاده بیان

دارد و تاکنــون بــا مشــکلی برای تامین شــبکه

باشــند و همچنین مســافران اتوبوسهایی که از مبدا اهواز و از طریق شهرســتان پارســیان

پارســال تــا بهمــن مــاه امســال در دهــه فجــر

ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت

در حال حاضر  ۱۱شهرستان خوزستان در وضعیت

به هرمزگان سفر میکنند باید نتیجه آزمایش منفی ابتای به بیماری کرونا را همراه داشته

کــرد :یــک هــزار و  ۹۸ســایت از بهمــن مــاه

در غرب وارد میشوند ،مورد کنترل قرار میگیرند.

بستک قرنطینه کرونایی شد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای باسـم صلواتی بعنوان نماینده شـرکت مواد غذایی چمن گل سـهامی خاص با

رییس ستاد کرونای هرمزگان بیان کرد :همچنین با توجه به بیشتر

توســعه و ارتقا یافته اند و باقی ســایتها نیز تا

خرداد ماه سال آینده وارد مدار خواهند شد.
وی گفت :این سایتها به تکنولوژیهای

بودن موارد ابتا به بیماری کرونا در شهرســتان بســتک به نســبت ســایر

روز مجهــز مــی شــوند و توســعه مــی یابنــد تا

هفتــه در قرنطینــه کامــل قــرار میگیــرد .همتــی افــزود :ورودی و خروجی

اپراتور استفاده کنند.

انتظامی ،جمعیت هال احمر و دانشگاه علوم پزشکی به دقت رصد شده

داد :در کل کشور  ۱۵هزار سایت برای ارتقا و

شهرســتانها ،مبادی ورودی و خروجی آن کنترل میشــود و به مدت یک

مشترکان همراه اول با بهترین کیفیت از این

 59دهـگان تصدیـق گردیـده اسـت مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک

این شهرســتان به ســمت اســتان فارس و به داخل هرمزگان توسط نیروی

مدیرمخابــرات منطقــه خوزســتان ادامــه

کـه سـند مالکیـت آن بنـام مشـارالیه صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت .بـه علـت سـهل

و منع رفت و آمد برقرار میشود.

تسـلیم یک برگ استشـهادیه محلی که هویت شـهود در دفتر اسـناد رسـمی شـماره
قطعـه زمیـن پـاک  68فرعـی از  95اصلـی واقـع در بخـش  4شهرسـتان دهـگان

توســعه در نظر گرفته شدند که از این تعداد

انگاری مفقود گردیده و خواسـتار صدور سـند مالکیت المثنی گردیده اسـت .لذا به
اسـتناد مـاده  120اییـن نامـه قانـون ثبـت و تبصـره الحاقـی آن بدینوسـیله آگهـی مـی
شـود تا در صورتی که کسـی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند مالکیت مشـروحه
فـوق در نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی تـا مـدت ده روز بـه اداره ثبـت
اسـناد و امـاک دهـگان مراجعـه و مـدارک خـود را تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت و
عـدم مراجعـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی
بنـام مشـارالیه اقـدام خواهـد شـد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دهگالن -سید زاهد دست گشاده –
م/الف 99/166
آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه انـرژی بصیـر سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت
 475529و شناسـه ملـی  14005082771بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/10/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت گروه
توسـعه اقتصـادی بصیـر بـا شناسـه ملـی  14003980270بـا نمایندگـی آقای سـیّدعلی
آقامیـری بـه شـماره ملـی  0060275571بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و شـرکت
گـروه توسـعه بازرگانـی بصیـر بـا شناسـه ملـی  14004162429بـا نمایندگـی خانم رقیه
دانشـیار با شـماره ملی  4284298143به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره و شـرکت
گـروه توسـعه عمـران بصیـر بـا شناسـه ملـی  14004156603بـا نمایندگـی آقـای مظفـر
سـهرابی بـا شـماره ملـی  3781832902بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره وخانـم آزاده
صادقـی بـه شـماره ملـی  1930800835بـه سـمت مدیرعامل ( خـارج از اعضای هیئت
مدیـره ) بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد .کلیـه چکهـا ،بـروات ،سـفتهها و
اسـناد و اوراق تعهـدآور و بهـادار بانکـی و غیـر بانکـی بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و
مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل ،بـا امضـاء رئیـس هیأت مدیره همراه با مهر شـرکت
معتبر خواهد بود و سـایر نامههای اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس
هیـأت مدیـره و یـا جانشـین تعییـن شـده از طـرف مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیـره
بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد .روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصاد جهـت درج آگهی
هـای شـرکت تعییـن شـد .سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و
موسسـات غیرتجـاری تهـران ()1097706

سهم استان یکهزار و  ۶۴۲سایت است.

مفقودی
برگ سـبز کامیون کشـنده سیسـتم دانگ فنگ تیپ  A39996*4مدل
1391بـه شـماره پـاک  677ع  91ایـران 14و شـماره موتـور 87708576
و شـماره شاسـی  NADG4DV31CH607261بـه نـام عبدالنبـی سـلیمی
مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

 ۲.۵برابر شدن پهنای باند
اینترنت همراه اول
در دوران کرونا

مدیرمخابــرات منطقــه خوزســتان در

ادامــه بیــان کــرد :بــا شــیوع ویــروس کرونــا و

افزایــش اســتفاده از اینترنــت و غیرحضــوری

روســتایی ،آوردههــای خــود و کمکهــای مالــی کمیتــه

امداد و بنیاد مسکن صاحب خانه شدند.

آن مــی گذرد به گفته مقامات مربوط مراحل

فاصله  ۷۰کیلومتری اهواز مرکز اســتان خوزســتان قرار

ممنوع است.

مســکن ،با ارتفاع ســه طبقه و  ۶واحد ســاخته میشود

هــزار تومــان بــه پایان رســید .گونجی اظهار کــرد :اعتبار

آباده به آزادراه شیراز -اصفهان متصل میشود

کنترلها و محدودیتهای کرونایی ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نظارت نمایانتر کرده

قرمــز کرونــا قــرار دارنــد و ورود و خــروج به ایــن مناطق

متفاوت از مسکن مهر هستند؛ افزود :پروژه اقدام ملی

 ۷۵مترمربــع بــا ســازه بتنــی و قیمــت تمــام شــده ۹۰۰

انجام است.

دارد.

خانــه خواهند شــد .گونجی با بیان اینکــه ،این پروژهها

کلیــد خــورد و طــی  ۲۴ماه عملیات ســاخت آن به متراژ

بــه فروشــگاههای بــزرگ هــم تذکــر الزم داده شــد تا بــا
نیمــی از ظرفیــت فعالیت کنند چــرا که تجمع به معنای

مســکن ،بــرای شــهرهای زیــر  ۱۰۰هــزار نفر ،آغاز شــده
است و شهروندان واجد شرایط میتوانند برای ثبت نام

بهداشــتی افزایــش یافــت و بازرســی از مراکــز تجمع بــا
وی بیــان کــرد :در ایــن راســتا یــک داروخانــه۱۵ ،

گونجــی افــزود :ثبت نام فاز دوم طــرح اقدام ملی

نامــداری بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح

کشــور شناســایی و  ۶۷۸نفر از آنها بســتری شــدند .با
ایــن حســاب ،مجمــوع بیمــاران کووید  ۱۹در کشــور به

مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان قزویــن گفــت که

تهران در خصوص توســعه شــبکه آب شــهری

بخــش فاضــاب بیش از ۱۰۰کیلومتر توســعه

طبــق اعــام وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش

همچنیــن

فاز اول طرح اقدام ملی
مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰
هزار نفر قزوین کلید خورد

یکــی از متولیــان تأمین مســکن برای دهکهــای میانی،

اســتان  ۶میلیــون و  ۸۷۰هــزار نفــری خراســان

کیلومتر آن بینشهری و  ۱۴هزار و  ۱۵۲کیلومتر آن راه

نامــداری

توســعه شــبکه و خطــوط آب و فاضــالب در

پیشــوا ۶۰کیلومتــر توســعه شــبکه در بخــش

رضوی با گسترهای معادل هفت درصد مساحت کشور

اخبـــــــــــــــــار

وی گفــت :مخابــرات اســتان در صــورت

نیــاز آمادگــی افزایــش پهنــای بانــد اینترنت را

اینترنت مواجه نبودیم.

برای مخابرات زیان آور است
فــاح زاده افــزود :هزینــه ای کــه بــرای

تلفــن ثابــت از ســوی مخابــرات انجــام مــی
شــود از درآمد آن بســیار بیشتر است ،تعرفه
تلفــن ثابــت سالهاســت که ثابــت مانده و با

وجــود افزایش قیمت تجهیزات ،هزینه کردن
در بحــث تلفــن ثابت بــرای مخابــرات زیانده
اســت .مدیرمخابــرات منطقــه خوزســتان

بیــان کــرد :یــک میلیــون مشــترک تلفــن ثبت

زیرپوشــش مخابــرات اســتان هســتند کــه
هزینههای رســیدگی به این شبکه بسیار باال
اســت و بــرای ســودده بــودن ایــن شــبکه باید

تعرفههای تلفن ثابت تغییر کند.

 ۵میلیــون مشــترک همــراه اول و یــک

میلیــون مشــترک تلفــن ثابــت زیــر پوشــش
مخابرات خوزستان هستند.

شــهردار قیامدشــت از توابــع شهرســتان ری گفــت کــه
عملیات جنگلکاری به وسعت  ۳۵هکتار طی یک سال

گذشته در قسمتهای مختلف این شهر انجام شد.

حسین ترکاشوند اظهار کرد :کاشت  ۱۰هزار اصله

درخــت در  ۲۲هکتــار از اراضــی ضلــع غربــی دانشــگاه
آزاد و کاشــت هفــت هــزار اصلــه درخــت در  ۱۳هکتــار
از اراضی شــهرک صنفی قیامدشــت طی یک ســال اخیر

انجام شده است.

وی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح جنــگل کاری بــا

اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۵میلیــارد ریــال اجــرا شده اســت،
افزود :با اجرای این جنگل کاری و احداث بوســتانهای

مختلــف هــم اکنــون ســرانه فضــای ســبز قیامدشــت به
 ۱۵متــر مربــع رســیده اســت .ترکاشــوند اضافــه کــرد:
ســرانه فضای سبز شــهر قیامدشت در ابتدای تاسیس

شــهرداری این شــهر در حدود ســه متر مربع بود که هم
اکنون رشد پنج برابری داشته است.

وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری قیامدشــت بــرای

نگهداشــت و آبیــاری اراضــی جنــگل کاری شــده و فضــای
ســبز برنامــه ریــزی ویژه داشــته اســت ،خاطرنشــان کرد:

آبیــاری فضای ســبز این شــهر کاما به صــورت مکانیزه و
قطره ای انجام می شود .ترکاشوند یادآور شد :یک حلقه
چــاه عمیــق بــا یک مخزن یکهزار متــر مکعبی در کوههای

چهل قز به همراه  ۲۰کیلومتر شبکه آبیاری اصلی و ۱۰۰

کیلومتر شبکه آبرسانی فرعی وظیفه آبیاری تحت فشار
فضای ســبز قیامدشت را بر عهده دارند.

وی بــا اشــاره بــه صنعتی بودن منطقه قیامدشــت

و عبــور جــاده ترانزیتــی امام رضا (ع) از کنار این شــهر،

یادآور شد :ایجاد و توسعه فضای سبز در جهت تلطیف
هــوا و مقابلــه بــا آلودگــی هوا یکــی از مطالبــات به حق

مردم و اولویتهای اصلی شهرداری است.

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای باسم صلواتی بعنوان نماینده شرکت مواد غذایی چمن گل سهامی خاص با

آقـای باسـم صلواتـی بعنـوان نماینـده شـرکت مـواد غذایـی چمـن گل سـهامی خـاص

آقای باسـم صلواتی بعنوان نماینده شـرکت مواد غذایی چمن گل سـهامی خاص با

تسـلیم یک برگ استشـهادیه محلی که هویت شـهود در دفتر اسـناد رسـمی شـماره

بـا تسـلیم یـک بـرگ استشـهادیه محلـی کـه هویـت شـهود در دفتـر اسـناد رسـمی

 59دهـگان تصدیـق گردیـده اسـت مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک

شـماره  59دهگان تصدیق گردیده اسـت مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ

قطعـه زمیـن پـاک  69فرعـی از  95اصلـی واقـع در بخـش  4شهرسـتان دهـگان

یـک قطعـه زمیـن پـاک  9فرعـی از  95اصلـی واقـع در بخـش  4شهرسـتان دهـگان

قطعـه زمیـن پـاک  55فرعـی از  95اصلـی واقـع در بخـش  4شهرسـتان دهـگان

کـه سـند مالکیـت آن بنـام مشـارالیه صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت .بـه علـت سـهل

کـه سـند مالکیـت آن بنـام مشـارالیه صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت .بـه علـت سـهل

انـگاری مفقـود گردیـده و خواسـتار صـدور سـند مالکیـت المثنـی گردیـده اسـت .لـذا

انـگاری مفقـود گردیـده و خواسـتار صـدور سـند مالکیـت المثنـی گردیـده اسـت .لـذا

کـه سـند مالکیـت آن بنـام مشـارالیه صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت .بـه علـت سـهل

بـه اسـتناد مـاده  120اییـن نامـه قانـون ثبـت و تبصـره الحاقـی آن بدینوسـیله آگهـی

بـه اسـتناد مـاده  120اییـن نامـه قانـون ثبـت و تبصـره الحاقـی آن بدینوسـیله آگهـی

مـی شـود تـا در صورتـی کـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت

مـی شـود تـا در صورتـی کـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت

مشـروحه فـوق در نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی تـا مـدت ده روز بـه

مشـروحه فـوق در نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی تـا مـدت ده روز بـه

اداره ثبـت اسـناد و امـاک دهـگان مراجعـه و مـدارک خـود را تسـلیم دارد در غیـر

اداره ثبـت اسـناد و امـاک دهـگان مراجعـه و مـدارک خـود را تسـلیم دارد در غیـر

اینصـورت و عـدم مراجعـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند

اینصـورت و عـدم مراجعـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند

مالکیـت المثنـی بنـام مشـارالیه اقـدام خواهـد شـد.

مالکیـت المثنـی بنـام مشـارالیه اقـدام خواهـد شـد.
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تسـلیم یک برگ استشـهادیه محلی که هویت شـهود در دفتر اسـناد رسـمی شـماره
 59دهـگان تصدیـق گردیـده اسـت مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک

انـگاری مفقـود گردیـده و خواسـتار صـدور سـند مالکیـت المثنـی گردیـده اسـت .لـذا
بـه اسـتناد مـاده  120اییـن نامـه قانـون ثبـت و تبصـره الحاقـی آن بدینوسـیله آگهـی
مـی شـود تـا در صورتـی کـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت
مشـروحه فـوق در نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی تـا مـدت ده روز بـه
اداره ثبـت اسـناد و امـاک دهـگان مراجعـه و مـدارک خـود را تسـلیم دارد در غیـر
اینصـورت و عـدم مراجعـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند
مالکیـت المثنـی بنـام مشـارالیه اقـدام خواهـد شـد.
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