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آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه وراث مرحـوم علـی دبالـه برابـر درخواسـت وارده بشـماره 10034237-

1399/11/15 اعـالم داشـته کـه سـند ششـدانگ یکبابخانـه ق19 بشـماره 4686 فرعـی 
از باقیمانـده 116 از 33 اصلـی در بخـش 3 اردبیـل کـه در صفحـه 320 دفتـر 528 و 
برابـر سـند 404-1378/07/12 دفترخانـه 15 اردبیـل بنـام وی انتقـال قطعـی یافتـه و 
بنام وی ثبت و سـند صادر شـده ، بعلت نامعلومی مفقود و پس از جسـتجوی کامل 
پیـدا نشـده و تقاضـای سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا مراتب طبق بخشـنامه شـماره 
140080003144000001 مورخـه 1400/01/08 بدفاتـر اسـناد رسـمی ابـالغ سـپس در 
اجـرای تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی قانـون ثبـت موضـوع یکبـار در روزنامـه آگهـی 
گردیـده کـه هـر کـس ادعائـی بوجـود سـند یـا اسـناد مالکیـت معاملـه بنام خود داشـته 
باشـند ظـرف مـدت 10 روز پـس از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی دالیـل قانونـی و یـا اصـل 
سـند یا اسـناد مالکیت را با اخذ رسـید تسـلیم این اداره نمایند. بدیهی اسـت پس از 
انقضای مدت مقرره و طی تشریقات قانونی سندالمثنی بنام نامبرده صادر و تسلیم 

خواهـد شـد و سـند اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط خواهـد شـد.
تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/02/21

رحمان حسنی قابل  - رییس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود فیدار گسـتر سـامان درتاریخ 1400/02/18 به 
شماره ثبت 577246 به شناسه ملی 14010004777 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع 
فعالیـت :ارائـه کلیـه فعالیـت هـای تجـاری و خدمات بازرگانـی در زمینه خرید، فروش 
و خدمـات پـس از فـروش کلیـه کاالهـای مجـاز، تولیـد، سـاخت، مونتـاژ، تجهیـز و راه 
انـدازی خطـوط تولیـد، کارگاه هـای تولیـدی و کارخانجـات، تهیـه، بسـته بنـدی، توزیـع 
و پخـش کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، انتقـال تکنولـوژی از خـارج بـه داخـل کشـور، 
صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، گشـایش حسـاب نـزد کلیـه بانـک 
هـای داخلـی و خارجـی، گشـایش اعتبـارات و ال سـی ارزی و ریالـی بـرای شـرکت 
از گمـرکات داخلـی،  بانـک هـای داخلـی و خارجـی، ترخیـص کاالهـای شـرکت  نـزد 
اخـذ و اعطـای نمایندگـی شـرکت هـای داخلـی و خارجـی، برپایـی غرفـه و شـرکت در 
نمایشـگاه هـای داخلـی و بیـن المللـی، انعقـاد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی اعـم از خصوصـی، تعاونـی و دولتـی، خریـد سـهام سـایر شـرکت هـا، اخـذ 
ضمانـت نامـه بانکـی، اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی بـه صـورت ارزی و ریالـی از کلیـه 
بانـک هـای داخلـی و خارجـی و موسسـات مالـی و اعتبـاری مجـاز، شـرکت در کلیـه 
مناقصـات، پیمـان هـا و مزایـدات دولتـی و خصوصـی و سـایر فعالیـت هـای مجـاز 
بازرگانی.َ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه امجدیه-خاقانـی ، خیابـان ملـک الشـعراء بهـار ، خیابـان 
آیـت الـه طالقانـی ، پـالک 153 ، پاسـاژ دانـش ، طبقـه چهـارم ، واحـد 16 کدپسـتی 
1571716461 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000,000 ریـال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهناز صفائی مقدم به شماره ملی 
0071295755 دارنده 500000000 ریال سـهم الشـرکه آقای حامد مرادی به شـماره 
ملـی 0082494940 دارنـده 100000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای عـادل طـراز منفـرد 
بـه شـماره ملـی 4720851797 دارنـده 100000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای علـی 
طـراز منفـرد بـه شـماره ملـی 4720851835 دارنـده 300000000 ریـال سـهم الشـرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره خانـم مهنـاز صفائـی مقـدم بـه شـماره ملـی 0071295755 و بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای حامـد مـرادی بـه شـماره ملـی 
آقـای  بـه مـدت نامحـدود  نایـب رئیـس هیئـت مدیـره  بـه سـمت  0082494940 و 
عـادل طـراز منفـرد بـه شـماره ملـی 4720851797 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت 
مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای علـی طراز منفرد به شـماره ملـی 4720851835 و به 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و به سـمت مدیرعامـل به مدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، 
سـفته، بـروات، قراردادهـا و عقـود اسـالمی بـا امضـای مدیرعامـل و یکـی از اعضـای 
هیئـت مدیـره و در غیـاب مدیرعامـل، بـا امضـای دو عضـو هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت و نیـز کلیـه نامـه هـای هـای عـادی و اداری شـرکت بـا امضـای مدیرعامـل و در 
غیـاب مدیرعامـل، بـا امضـای هـر یـک از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر اسـت. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر 
اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور 

بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1133798(

خـاص  سـهامی  شـرکت  داریـوش  سـبدگردان  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
اسـتناد  بـه  ملـی 14009543818  و شناسـه   567680 ثبـت  بـه شـماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1400/01/18  و اجازه مجمع عمومی فوق 
العـاده مـورخ99/11/23 و مجـوز شـماره 81398/122 مورخ 1400/01/28 
سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت 
از مبلـغ 40000000000ریـال بـه مبلـغ 100000000000ریـال منقسـم بـه 
100000000سـهم 1000ریالـی بـا نـام از محـل پرداخـت نقـدی کـه بموجـب 
مـورخ1400/01/28    209  / ص   1400  /  77 شـماره  بـه  بانکـی  گواهـی 
بانـک پاسـارگاد شـعبه خیابـان الونـد واریـز گردیـده افزایـش یافـت و مـاده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح و ذیـل ثبـت در تاریـخ فـوق الذکـر از لحـاظ 

افزایـش سـرمایه تکمیـل امضـاء گردیـد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1133803(

آگهی تغییرات شـرکت آریا ایمن آوات شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره ثبت 
568077 و شناسـه ملـی 14009563665 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1400/01/28 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محـل شـرکت در واحـد 
ثبتـی تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر 
تهـران شـهرک راه آهـن خیابـان دریـا خیابـان امیـری صفـت پالک 0 سـاختمان تجاری 
دانشـگاه تهـران )پارامیـس ( طبقـه اول واحـد آ47 کـد پسـتی1493867300 تغییـر 

یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـالح گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1133821(

آگهی فراخوان عمومی
سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری گـرگان در نظـر دارد 
پارکینـگ واقـع در پایانـه انقـالب را از طریـق فراخـوان عمومـی بصـورت اجـاره 
ماهیانه به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید 
از تاریخ 1400/2/22 تا تاریخ 1400/2/30 اعالم آمادگی و درخواست خود را 
به سـازمان مذکور واقع در میدان مفتح – سـاختمان فرهنگسـرای شـهرداری 
طبقـه اول – واحـد امـور قراردادهـا تحویـل و در صـورت تمایـل بـا در دسـت 

داشـتن فیـش سـپرده واریـزی و اصـل کارت ملـی در حـراج شـرکت نماینـد.
تلفن تماس: 017-32421440

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان 

مفقودی
 1386 مـدل  پیـکان   وانـت   ) سـبز  )بـرگ  مالکیـت  شناسـنامه 
بشـماره پالك ایران 78-767 ط 31 شـماره موتور 11486049736 
کـد  بـه  حیـدری  کمـال  بـه  متعلـق   31644233 شاسـی  شـماره 
 ملـی 4283449512  مفقـود گردیـده  و از درجـه اعتبـار سـاقط 

می باشد

مفقودی
اینجانب طاهره جورقانی مالک خودرو سواری پژو آر دی مدل 80 به شماره پالک 672 
ج 53 ایران 18 و شـماره موتور 22328011031 و شـماره شاسـی 80710593  به علت 
فقـدان اسـناد فـروش )سـند کمپانـی و بـرگ سـبز و کارت خـودرو( تقاضـای رونوشـت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور 
دارد ظـرف مهلـت ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتـر 14 
جـاده تهـران کـرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقـه 1 مراجعـه نماینـد. بدیهـی 

اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقدام خواهد شـد. 
همدان

رونوشت آگهی حصروراثت
بـه  دادخواسـت  شـرح  بـه   2013 شـماره  شناسـنامه  دارای  ئـی  نـوده  مجیـد  آقـای 
کالسـه 1400-38-111 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن 
توضیـح داده کـه شـادروان عبادالـه نـوده ئـی فرزنـد اسـداله متولـد 1317/9/5  بـه 
شناسـنامه شـماره 18 در تاریـخ 1400/1/18 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی 
گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- زهـرا نـوده ئـی بـه ش.ش 
722 دختـر متوفـی 2- زهـره نـوده ئـی بـه ش.ش 20019 دختـر متوفـی 3- هـادی 
نـوده ئـی بـه ش.ش 2 پسـر متوفـی 4- اکـرم نـوده ئی بـه ش.ش 1566 دختر متوفی 
5- فاطمـه نـوده ئـی بـه ش.ش 1764 دختـر متوفـی 6- مجیـد نـوده ئـی بـه ش.ش 
2013 پسـر متوفـی 7- حمدالـه نـوده ئـی بـه ش.ش 1343 پسـر متوفـی 8- مهـدی 
نـوده ئـی بـه ش.ش 1308 پسـر متوفـی 9- گل قـدم حاجیلوئـی ف عروجعلـی بـه 
ش.ش 6390 همسـر متوفی والغیراینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت 
مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه 
از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند

اخبـــــــــــــــــار

و  نمیــن  نیــر،  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
ســرعین در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
اردبیــل در مســیر توســعه صنعتــی ایــن بــار 

صاحب کارخانه تولید فوالد خواهد شد. 
بــا جمعــی از  علــی نیکــزاد در نشســت 
ســرمایه گذاران در اردبیــل اظهار کــرد: احداث 
کارخانــه فــوالد بــا ظرفیت یک میلیــون تن در 
ســال در اســتان اردبیــل بــا همــکاری و کمــک 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصی نویــد تحولی 

جدی در این منطقه می دهد.
وی فرصت اشــتغال ایجاد شده در سایه 
راه اندازی این کارخانه را 200 نفر اعالم کرد و 
گفت: با افتتاح و راه اندازی این کارخانه در دو 
ســال آینده زمینه اشتغال یک هزار نفر نیز به 

صورت غیرمستقیم به وجود می آید.

و  نمیــن  نیــر،  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  ســرعین 
مــورد تأمیــن مــواد اولیــه بــرای ایــن کارخانــه 
عظیــم تولیــد فوالد گفــت: وزارت صمت قول 
مساعد در تأمین مواد اولیه از معادن یزد را 
بــه ســرمایه گذار داده اســت تا ضمــن انتقال 
مــواد اولیــه بــه اســتان، فــرآوری مــواد اولیــه 
و تولیــد شــمش فــوالد و میلگــرد بــه انجــام 

برسد.
نیکــزاد افزود: در ســال تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی هــا وزارت صمت در کنار پشــتیبانی 
ســعی  تولیــد،  عرصــه  فعــاالن  از  حمایــت  و 
می کنــد تــا به واســطه اخــذ مجوزهــای قانونی 
خــأ احتمالــی در مســیر صدور مجوزهــا را نیز 
رفع کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود 

خاطر نشان کرد: مجلس در یک طرح اساسی 
به دنبال شناسایی و اصالح قوانین و مقررات 
مزاحــم و مانــع زدا در مســیر تولیــد اســت تــا 
بــه فرمایــش مقــام معظم رهبــری لبیک گفته 
و بیــش از هــر زمــان دیگــر پشــتیبان فعــاالن 

اقتصادی و صنعتی باشد.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
اســتان اردبیل را محروم از سرمایه گذاری های 
بزرگ دولتی و نهادهای شبه دولتی اعالم کرد 

و ادامه داد: ما از مجموعه های شستا و گروه 
تولیــد فــوالد، مــس و همچنیــن شــرکت های 
ایــدرو و ایمیــدرو بــه ویــژه در بخــش معــدن 
توســعه  و  ســرمایه گذاری ها  تــا  خواســته ایم 
صنایــع معادن را در اســتان به عنــوان رویکرد 

اصلی مورد توجه قرار دهند.
ایــن نماینــده  ایــن در حالــی اســت کــه 
مجلس اطالعاتی از نحوه تامین آب مورد نیاز 

کارخانه مذکور ارائه نداده است.

عــاوه بــر قطعــی مکــرر آب در ایــام، 
بی کیفیتی و وجود جلبک ها در زمان جریان 
داشتن آب  شهروندان ایامی را آزرده خاطر 

کرده است. 
بــه گــزارش تســنیم، ســال ها اســت کــه 
مشــکل آب ُشــرب در ایــالم زبانــزده خــاص و 
عــام اســت و در فصــول مختلف ســال هر بار 
بــه بهانــه، بارندگــی، وجود ریزگردها و ســایر 
اتفاقــات ریــز و درشــت شــهروندان ایالمی با 

قطعی مکرر آب مواجه می شوند.
عالوه بر این موارد بی کیفیت بودن آب 
ُشرب شهر ایالم نیز بر آن اضافه شده است 
و شــهروندان ســاکن در محله هانیــون شــهر 
ایــالم بــا انتشــار کلیپــی ار بــی کیفیــت بودن 
آب و وجــود موجــودات ریــز در آب ُشــرب و 
جلبرگ نیز در فضای مجازی منتشر کرده اند 
و از مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان و 
مدیران ارشــد اســتان درخواست رسیدگی به 

موضوع را داشته اند.
در  ســاکن  شــهروندان  از  فرهــی 
منطقه هانیــوان ایــالم به  خبرنگار تســنیم در 
ایــالم گفت: عــالوه بــر قطعــی مکــرر آب در 
ایــالم، بی کیفیتــی و وجــود جلبک ها در زمان 
جریــان داشــتن آب نیــز در منطقه هانیــوان 
اظهــر مــن الشــمس اســت و نیــاز بــه اثبــات 
نــدارد و در کلیــپ بــه وضــوح قابــل روئیــت 

است .
این شهروند ایالمی از مسئوالن استانی 
در خواســت رســیدگی و بررســی موضــوع را 

آب  شــرکت  مســئوالن  از  افــزود:  و  داشــت 
بــا  کــه  را داریــم  و فاضــالب درخواســت آن 
ســالمت مــردم بــازی نکننــد و حداقــل امکان 
تامیــن آب ســالم قابــل ُشــرب را بــرای اهالی 
این منطقه و سایر مناطق ایالم فراهم کنند.
محبــی از دیگــر شــهروندان ایالمــی کــه 
از کم آبــی، قطــع مکــررآب و بــی کیفیتــی آب 
ُشــرب منطقه هانیــوان   آزرده خاطر و منتقد 
اســت بــه خبرنــگار تســنیم در ایــالم گفــت: 
ســکوت  بــا  ایــالم  اســتان  ارشــد  مســئوالن 
خــود بــه کــم کاری و بی توجهــی شــرکت آب و 
فاضالب به مطالبات مردمی و انتقادات آنان 
صحه می گذارند و مردم را مستاصل و ناامید 

کرده اند.
مجــازی  فضــای  در  کلیپــی  تازگــی  بــه 
منتشــر شــده کــه در آن کیفیــت آب ایــالم با 
حالتــی نامناســب بــرای مصــرف نمایش داده 

می شود.
روابــط عمومــی آب و فاضــالب اســتان 
عنــوان  موضــوع  ایــن  بــه  واکنــش  در  ایــالم 
دســت  در  منتشــره  کلیــپ  کرد: موضــوع 
پیگیــری اســت و جهــت تنویــر افــکار عمومــی 
چنــد نکتــه را به اســتحضار می رســانیم و آن 
اینکــه؛ آب شــهر ایــالم یکــی از ســالم ترین و 
استانداردترین آب در سطح کشور بوده و به 
صــورت شــبانه روزی کلرریــزی می شــود، که 
این موضوع اجازه رشد هر گونه جلبک و هر 
گونه باکتری یا میکروبی را به صفر می رساند 
که دانشــگاه علوم پزشــکی ناظر شبانه روزی 

این موضوع می باشد.
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان ایــالم در ادامــه بیــان کــرده اســت: یا 
شــهروند محترم مشــترک این شرکت نیست 
و از منابــع خــارج از منابــع تحــت نظارت این 
برداشــت  آب  غیرمجــاز  صــورت  بــه  شــرکت 
می کنــد و یا  ایــن شــهروند محتــرم اقــدام به 
ذخیره ســازی و عدم استفاده از این آب بعد 
از چنــد مــاه نمــوده، کــه باعــث رشــد جلبــک 
گردیــده کــه این موضوع در اثر ســهل انگاری 
این شــهروند محترم بوده و هیچ ارتباطی به 

شرکت آب و فاضالب استان ایالم ندارد.
به گزارش تســنیم؛ پاســخ شرکت آب و 
فاضــالب و انــکار موضــوع در حالی اســت که 
اکثــر شــهروندان ایالمــی از بــی کیفیت بودن 
آب شــهر ایــالم، قطــع مکرر و افت فشــار آن 

گله مند و ناراضی هستند . 

شهروندان اصفهانی مطمئن 
باشندآب آشامیدنی کاماً 

سالم است
مدیــر مرکــز پایــش و نظارت بــر کیفیت 
آب و فاضالب شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
گفــت: مدتــی اســت برخــی افــراد ســودجو با 
انجام آزمایش های ساختگی و انتشار نتایج، 
سالمت آب شرب را زیر سوال برده و موجب 

تشویش اذهان عمومی می شوند. 
گونــه  ایــن  رد  ضمــن  امیــری  فهیمــه 

شــایعات عنــوان کرد: افراد ســود جــو با ورود 
الکترودهــای فلزی به داخل آب شــرب حاوی 
امالح معدنی، موجب اکسیده شدن و تغییر 
رنگ آب شرب می شوند، در حالی که هنگام  
ورود الکتــرود بــه آب مقطــر کــه فاقــد امــالح  
اســت، هیچ واکنشی ایجاد نشده و رنگ آب 

تغییری نمی کند. 
مدیــر مرکــز پایــش و نظارت بــر کیفیت 
آب و فاضالب آبفای استان اصفهان با اشاره 
بــه غیرعلمــی بــودن فیلم های  منتشــر شــده 
در فضــای مجــازی عنــوان کــرد: در فیلم هــای 
را  آب  در  محلــول  جامــدات  شــده،  منتشــر 
معادل سختی آب معرفی می کنند در حالی 

که این امر اشتباه است.
وی بــه توضیــح ســختی آب پرداخــت و 
عنــوان کــرد: ســختی آب بــر اثــر وجــود بیش 
از انــدازه نمک های محلول کلســیم و منیزیم 
و تــا انــدازه ای آهــن و منگنز در آب به وجود 
مــی آید کــه اســتاندارد آن 500 میلی گرم بر 

لیتر است.
اســتاندارد  اســاس  بــر  افــزود:  امیــری 
1053 حداکثــر مجــاز جامــدات محلول درآب 

1500 میلی گرم بر لیتر است.
وی با تاکید بر پایش روزانه ی میکروبی، 
در  آلــی  و  معدنــی  آالینده هــای  شــیمیایی، 
مناطــق شــهری و روســتایی اســتان اصفهــان 
افــزود: روزانــه  27 آزمایشــگاه تخصصــی آب 
با بهره گیری از نیروهای متخصص، سنجش 

سالمت و کیفیت آب را بر عهده دارند.

رئیس پلیس راهور خوزســتان گفت: محدودیت های 
ترافیکــی ویــژه تعطیات عید ســعید فطر از روز سه شــنبه 
تا روز شــنبه در تمامی مبادی ورودی و خروجی شــهرهای 
اســتان بــدون توجــه بــه وضعیــت رنگ بنــدی کرونایــی آنها 

صورت می گیرد. 
 گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، رضا دولتشاهی در 
نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اعمال محدودیت های 
ترافیکی استان در ایام عید سعید فطر اظهار داشت: بنا بر 
این مصوبه اخیر ستاد کرونای خوزستان و همچنین دستور 
اســتانداری، در جهت مدیریت بیماری کرونا و جلوگیری از 
بــروز پیــک جدیــدی از کرونــا بر اثــر تجمعات مــردم در ایام 
عید سعید فطر، در سراسر استان محدودیت های ترافیکی 

اعمال می شود.
وی دربــاره ایــن محدودیت ها افــزود: محدودیت ها به 
وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرهای استان مربوط نیست 

و در تمام شهرهای استان اجرا می شود.
ایــن مقام مســئول گفــت: بنا بر مصوبه ســتاد کرونا 
ایــن محدودیت هــا شــامل منــع ترددهای بین شــهری و یا 
ورود و خــارج اســتان اســت بــه گونه ای کــه خودروهای با 
پــالک بومــی حــق خروج از شــهرهای اســتان خوزســتان را 
ندارنــد و خودروهــای بــا پالک غیر بومــی نیز حق ورود به 

شهرها را ندارند.
بیــان کــرد:  رئیــس پلیــس راهــور اســتان خوزســتان 
محدودیت هــای ترافیکــی ویــژه تعطیــالت عیــد ســعید فطر 
از ســاعت 14 روز ســه شــنبه 21 اردیبهشــت لغایت ساعت 
12 روز شــنبه 25 اردیبهشــت ماه در تمامــی مبــادی ورود و 
خروجی شهرهای استان بدون توجه به وضعیت رنگ بندی 

کرونایی آنها اعمال می شود.
جریمــه   اعمــال  خصــوص  در  دولتشــاهی  ســرهنگ 
خودروهایی که محدودیت های جدید را نقض کنند تصریح 
کــرد: همــکاران مــا در پلیــس راهــور ناجــا و دیگــر ارگانهــای 
انتظامی، بســیج ســپاه و ارتش با اعمال محدودیت و تذکر 
تــا حد امــکان از ترددهای غیر مجاز جلوگیری می کنند ولی 
در صــورت اصــرار افراد به این موضــوع با جریمه 500 هزار 

تا یک میلیون تومانی مواجه خواهند شد.
ترافیکــی  کــرد: محدودیت هــای  بیــان  ادامــه  در  وی 
و کلیــه تصمیمــات ســتاد اســتانی کرونــا همــه در جهــت 
ســالمت  و  هســتند  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  از  جلوگیــری 
شــهروندان و هم اســتانی های عزیز اســت تا بــه همکاری 
مــردم فهیــم خوزســتان بتوان هرچه ســریع تر از شــر این 
ویــروس منحــوس رهایــی یابیــم و بــا آزادی بیشــتری بــه 

دیــدن و بازدید عزیزانمان برویم.

مدیرعامل شــرکت گاز فــارس از آغاز عملیات تکمیل 
گازرســانی بــه ۱۴ روســتای صعــب العبــور شهرســتان های 

سپیدان و مرودشت خبر داد. 
بــه گزارش ایرنا،  غالمعباس حســینی گفت: این طرح 
گازرســانی در بخــش مرکــزی شهرســتان ســپیدان و بخــش 
کامفیروز شمالی شهرستان مرودشت در دو فاز با اعتباری 

بیش از 45۹ میلیارد ریال انجام می شود.
او افــزود: در فــاز نخســت بــا اجرای 21 هــزار و ۹۸2 
متر شــبکه شــامل خطوط توزیع و فشــار متوسط و نصب 
ســه واحد ایســتگاه تقلیل فشارگاز ، هزار و 235 خانوار 
روســتاهای کربالیی محمدحســین، پلنگی، شیرمحمدی، 
شــول بــزی، شــول بــزرگ، کوئیــن، قلعه عبــدا.. و دلخان 
از نعمــت گاز بهــره منــد می شــوند. برای اجــرای ایــن فــاز 
145 میلیــارد و ۶74 میلیــون ریــال اعتبــار در نظــر گرفته 

شده است.
به گفته مدیرعامل شــرکت گاز فارس در فاز دوم این 

طرح،  تا پایان ســال، گاز میهمان  521 خانه  روســتایی در 
انگــره، گــردن داســی، بهشــت مکان، ســاران علیا و ســاران 
ســفلی و حســین آباد می شــود. برای تکمیل این مرحله نیز 
۹3 میلیــارد و ۶00 میلیــون ریــال اعتبار و 2۸ کیلومتر لوله 

گذاری پیش بینی شده است.
حسینی با بیان این که گازرسانی به نقاط روستایی  با 
هدف محرومیت زدایی و گسترش عدالت اجتماعی یکی از 
اهــداف شــرکت ملــی گاز ایران بوده اســت، گفت: با تالش 
و همت صنعتگران گاز استان و اجرای طرح های گازرسانی 
در مناطــق ســخت گــذر اســتان، تاکنــون بیــش از 2 هــزار 
و 207  روســتا در فــارس از مزایــای گاز طبیعــی برخــوردار 

شده اند.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان فــارس، 371 
هــزار و ۹۹1 خانــوار روســتایی از  ایــن موهبــت خــدادادی 
خانه هــای  گرمابخــش  طبیعــی،  گاز  و  هســتند  بهره منــد 

۹2.44 درصد روستاهای فارس شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی گیان گفت: برگزاری هیچ تور گردشگری 
در گیــان مجــاز نیســت ؛مردم دل به گردشــگری هولناک 

نسپارند. 
بــه گــزارش ایرنــا، حمیدرضــا آذرپــور اظهــار کــرد: بــر 
اســاس اعــالم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و نیــز وضعیت 
کنونی اســتان گیالن هیچگونه مجوزی برای اجرای تورهای 

سیاحتی و طبیعت گردی صادر نخواهد شد.
و  گردشــگری  تورهــای  اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت  ممنــوع  فطــر  عیــد  تعطیــالت  در  گــردی  طبیعــت 
در  اخیــر  روزهــای  در  کــه  تبلیغاتــی  همــه  داد:  ادامــه 
از  شــده  منتشــر  گردشــگری  تورهــای  اجــرای  خصــوص 
ســوی افــراد ســودجو انجــام گرفتــه اســت و از مــردم مــی 
خواهیــم در صــورت مشــاهده برگــزاری چنیــن تبلیغاتــی 

دهنــد. اطــالع  کل  اداره  گردشــگری  معاونــت   بــه 

اداره کل میــراث  فرهنگــی، گردشــگری   وی اضافــه کــرد: 
ســتاد  تصمیمــات  تابــع  گیــالن  اســتان  صنایع دســتی  و 
ملــی و اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــوده و حفــظ ســالمت 
اداره کل  ایــن  اصلــی  اولویــت  گردشــگران  و  هموطنــان 
بشــمار می آیــد و در ایــن راســتا بــا افــراد و گروه هایــی که 
برخــالف پروتکل هــای اعالمی نســبت به برگــزاری تورهای 
 گردشگری اقدام نمایند بدون اغماض برخورد خواهد شد.

از  گردشــگران  داریــم،  تقاضــا  کــرد:  خاطرنشــان  آذرپــور 
هرگونــه ســفر بــا گروه هــای غیــر مجــاز گردشــگری پرهیــز 
کننــد زیــرا در صــورت بــروز حادثــه هیــچ گونــه پوشــش 
از حادثــه وجــود  ناشــی  بــرای جبــران خســارات  بیمــه ای 
نداشــته و مســئوالن ایــن گروه هــا تعهد عرفــی، اخالقی و 

قانونی نســبت به مســافران و حوادث  ندارند.

نیکزاد: اردبیل 
صاحب کارخانه 

بزرگ فوالد می شود

وجود جلبک در آب ایام؛ از مردم اصرار از آبفا انکار

خوزستان دوباره قرنطینه کامل شد

وعده تکمیل گازرسانی به ۱۴ روستا در فارس تا پایان سال

برگزاری هیچ تور گردشگری در گیالن مجاز نیست


