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آگهی فقدان سند مالکیت
بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر  آقـای علـی اصغـر بختیـاری 
مدعـی   1400/02/09 مورخـه   001872 شـماره  وارده  برابـر  همـدان   30 دفترخانـه 
اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 2257 فرعـی 35 اصلـی واقـع در بخـش 
4 همـدان بـه شـماره مسلسـل 176985 ذیـل ثبـت 24746 دفتـر 35 صفحـه 192 
بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و برابـر سـند 254314 مورخـه 86/07/19 
دفترخانـه 5 همـدان بیـع شـرط اسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی می شـود تا هرکسـی مدعـی انجام معامله 
و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 
10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهی 
و نرسـیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سـند مالکیت ارائه نگردد 
بـر  مراتـب  تسـلیم خواهـد شـد.  و  نـام متقاضـی صـادر  بـه  المثنـی  مالکیـت  سـند 

اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. 
م.الف: 382

موسی حنیفه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان همدان  

مفقودی
اینجانـب یـزدان رسـتمی  مالـک خـودرو سـواری پـژو PARS XU7 مـدل 93 رنـگ سـفید 
  NAAN01CA5ER170856 روغنی به شماره پاک 364 ق 65 ایران 19 به شماره شاسی
و شماره موتور124K 0504355 به علت فقدان برگ کمپانی،  اسناد فروش تقاضای 
رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت . لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مورد 
خـودروی مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایـران 
خـودرو واقـع در پیـکان شـهر سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد. بدیهـی اسـت پـس از 

انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه پرونده 9802418 

بـه موجـب پرونـده اجرایـی کاسـه 9802418 ششـدانگ پـاک های ثبتی : طبق سـند رهنـی 52092 مـورخ 1395/09/30 
در رهـن بانـک رفـاه کارگـران قرار گرفته اسـت .

1( پـاک شـماره 228 فرعـی از 336- اصلـی ناحیـه 2 حومـه کرمانشـاه بـه حـروف پـاک ثبتـی شـماره  دویسـت و بیسـت و 
هشـت فرعـی از سـیصد و سـی و شـش اصلـی بـه آدرس: کرمانشـاه – شـهرک صنعتـی فرامـان ، بلـوار امیـر کبیـر، انتهـای 
خیابـان ایثـار 4 کدپسـتی 67146/49136 بـه نـام شـرکت شـهرک هـای صنعتـی کرمانشـاه بـه شـماره ثبـت 2156 و شناسـه 

ملـی 10660035133 صفحـه 79 دفتـر امـاک جلـد71 ذیـل شـماره 29286 ثبـت گردیـده اسـت.
ً : در 2قسـمت کـه قسـمت اول آن غربـی اسـت . اول بـه طـول )36/00( سـی و شـش متـر بـه  محـدود بـه حـدود : شـماال
خیابـان 20متـری ، شـرقاً : فاقـد حـد، جنوبـاً فاقـد حـد، غربـاً : در 3قسـمت کـه قسـمت اول آن شـمالی قسـمت دوم آن 
شـرقی قسـمت سـوم آن جنوبـی اسـت. اول بـه طـول)55/99( پنجـاه و پنـج متـر و نـود و نـه  سـانتی متـر بـه خیابـان دوم 
بـه طـول ) 36/16( سـی و شـش متـر و شـانزده سـانتی متـر بـه پـاک 237 فرعـی سـوم بـه طـول )56/00( پنجـاه و شـش 
متـر بـه پـاک 229 فرعـی . طبـق نظـر کارشناسـان هیـات 3نفره رسـمی به مبلـغ 41/858/240/000 ریـال به حروف چهل 
و یـک میلیـارد و هشـتصد و پنجـاه و هشـت میلیـون و دویسـت و چهـل هزارریـال ارزیابـی شـده و پـاک فـوق دارای سـند 
تـک بـرگ بـه شـماره سـریال 346392د/91 مـورخ 1392/07/22 بـوده و 1-( عرصـه محـل اجـرای طـرح بـا کاربـری صنعتـی و 
موقعیت مناسب مکانی از بر بزرگراه ، دارای سند ششدانگ در داخل شهرک صنعتی به مساحت 2/020/53 متر مربع 
: بهـای واحـد 8/000/000 بهـای ارزیابـی بـه ریـال: 16/164/240/000ریـال   2-( اعیـان سـوله سـالن اصلـی بـا اسـکلت فلـزی 
صنعتـی، بـا ابعـاد زیربنـای 42*18 متـر و مسـاحت زیربنـای 756متـر مربـع ، بـا ارتفـاع کنـج حدود 6 متر و ارتفـاع تاج حدود 
7/60 متر، دارای شـناژ بندی و فندانسـیون ، کرسـی چینی سـنگی ، دیوار چینی پیرامون آجری 35 سـانتی متری با نمای 
آجـری بندکشـی شـده در بیـرون و پاسـتر سـیمانی در داخـل سـوله ، پوشـش سـقف ورق گالوانیـزه فلـزی بـا عایـق پشـم 
شیشـه ، کـف بتـن ، درب ماشـین رو فلـزی ، دارای 2 اتـاق و یـک انبـار 12متـری در شـرق سـالن : بهـای واحـد 20/000/000 
وبهـای ارزیابـی بـه ریـال 15/120/000/000 ریـال 3-( اعیـان آزمایشـگاه و اتـاق مدیریـت شـامل 2 اتـاق در طبقـه اول داخـل 
سـوله سـالن اصلی دارای سـقف کاذب ، با کف سـرامیک و دیوارها با پوشـش سـیمانی ، دیوار قسـمت آزمایشـگاه تا زیر 
سـقف کاشـی، بـه مسـاحت زیربنـای کل 108 متـر مربـع : بهـای واحـد 10/000/000 و بهـای ارزیابـی 1/080/000/000 ریـال ، 
4-( اعیان مدیریت واحد در یک طبقه با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی ، کف موزائیک ، پنجره ها آلومینیوم ، نمای 
شـمالی آجـر نمـا و  نمـای شـرقی سـیمانی ، دارای 2 اتـاق ، آبدارخانـه، حمـام و سـرویس بهداشـتی بـه مسـاحت زیربنـای 
76متـر مربـع: بهـای واحـد 14/000/000 بهـای ارزیابـی1/064/000/000 ریـال 5-( بچـه سـوله جانبـی شـمالی بـا سـقف بـا 
شاسـی سـقف پروفیل قوطی و پوشـش سـقف ورق گالوانیزه و شـیب یکطرفه و عایق پشـم شیشـه به مسـاحت زیربنای 
240متـر مربـع بهـای واحـد8/000/000 بهـای ارزیابـی 1/920/000/000 ریـال  6-( بچـه سـوله جانبـی جنوبـی بـا سـقف  بـا 
شاسـی سـقف پروفیل قوطی و پوشـش سـقف ورق گالوانیزه و شـیب یکطرفه و عایق پشـم شیشـه به مسـاحت زیربنای 
185متـر مربـع بهـای واحـد 8/000/000 بهـای ارزیابـی 1/480/000/000 ریـال   7-( سـوله واقـع در شـرق سـالن اصلـی بـا 
شاسی سقف پروفیل قوطی و پوشش سقف ورق گالوانیزه و عایق پشم شیشه کف بتن به مساحت زیربنای 129متر 
مربـع بهـای واحـد 8/000/000 بهـای ارزیابـی 1/032/000/000 ریـال   8-( اعیـان سـاختمان رفاهـی کارگـران 2طبقـه در 
گوشـه جنـوب شـرقی محوطـه چسـبیده بـه سـوله جانبـی شـرقی ، بـا دیـوار بلوکـی و نمـای پاسـتر سـیمانی ، طبقـه هـم 
کـف دارای یـک اتـاق و انبـار و سـرویس هـای بهداشـتی و حمـام اسـت و طبقـه اول دارای 2 اتـاق بـه مسـاحت زیربنـای کل 
96متـر مربـع بهـای واحـد 8/000/000 بهـای ارزیابـی 768/000/000 ریـال   9-( سـالن رنـگ واقـع در ضلـع غربـی سـاختمان 
کارگـران در 2 قسـمت بـا سـقف سـبک ورق گالوانیـزه و شـیب یکطرفـه بـا عایـق پشـم شیشـه ، کـف بتـن بـه مسـاحت 
زیربنـای کل 110متـر مربـع بهـای واحـد5/000/000 بهـای ارزیابـی 550/000/000  ریـال   10-( زیـر زمیـن واقـع در زیـر بچـه 
سـوله جنوبـی بـرای نگهـداری روغـن و آب خنـک کننـده دسـتگاه هـا ، بـا دریچـه فلـزی ورودی و نردبـان فلـزی بـه مسـاحت 
زیربنـای 40متـر مربـع بهـای واحـد 8/000/000 بهـای ارزیابـی 320/000/000 ریـال    11-( اعیـان دفتـر فـروش در 2طبقـه در 
گوشـه شـمال غربـی محوطـه چسـبیده بـه سـوله جانبـی شـمالی ، کـف سـرامیک و ارتفـاع مفیـد طبقـات حـدود 2/25 متر 
، بـه مسـاحت زیربنـای کل 70متـر مربـع بهـای واحـد 8/000/000 بهـای ارزیابـی 560/000/000 ریـال   12-( انشـعابات بـرق 
3فـاز صنعتـی بـا ترانـس اختصاصـی ، انشـعاب آب و گاز و 4خـط تلفـن شـهرک ، محوطـه بتـن و دیوارهـا با نمای آجر نمای 
سـه سـانتی بجـز قسـمتی از دیـوار ضلـع جنوبـی محوطـه کـه بلوکـی بـدون نماسـازی مـی باشـد: بهـای واحـد مقطـوع بهـای 

ارزیابـی 1/800/000/0000 ریـال.
2( ششدانگ پاک ثبتی شماره 9 فرعی از 2727 و 2732- اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور به حروف 
نـه فرعـی از دوهـزار و هفتصـد و بیسـت و هفـت و دوهـزار و هفتصـد سـی و دو اصلـی بـه آدرس : کرمانشـاه – میـدان 

شـهرداری خیابـان معلـم غربـی ، مجتمـع سـپهر بـه نـام خانـم سـهیا رشـیدی مقـدم فرزنـد علـی اصغـر بـه شـماره ملـی 
 : ً 3256199178 در صفحه 576 دفتر اماک جلد 101 ذیل شـماره 16078 ثبت گردیده اسـت . محدود به حدود : شـماال
به طول 14/10 دیوار مشـترک با قطعه 7 مورد تفکیک پاک 8 شـرقاً در سـه قسـمت اول به طول 1/95 متر درب و دیوار 
بـه راه رو  راه اشـتراکی پلـه دوم بـه طـول 3/60 متـر دیـوار مشـترک بـا قطعـه 9مـورد تفکیکـی پـاک 10 فرعـی سـوم به طول 
8/10 متـر مشـترک بـه قطـع 9 مـورد تفکیکـی ، جنوبـاً بـه طـول 10/90 متـر دیـوار بـه پنجـره بـه فضای حیاط اشـتراکی ، غرباً 
: در 4قسـمت اول بـه طـول 2/75 متـر دوم بـه طـول 2/95 متـر سـوم بـه طـول 4/75 متـر چهـارم بـه طـول 3/60 متر دیوار 
بـه فضـای پـاک 2728 و 3 فرعـی . طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 11/023/200/000 ریـال بـه حـروف 
یـازده میلیـارد و بیسـت و سـه میلیـون و  دویسـت هـزار ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت و سـند مالکیـت ششـدانگ یـک بـاب 
آپارتمـان در طبقـه اول  واحـد جنوبـی قطعـه هشـتم پـاک 9 فرعـی از 2727 و 2732 – اصلـی بـه مسـاحت 122/48 متـر 
مربـع بـا حـدود و مشـخصات منـدرج در سـند مالکیـت بـه نـام خانـم سـهیا رشـیدی مقـدم ذیـل صفحـه 576 جلـد 2/101 
صـادر گردیـده اسـت. مجتمـع مشـتمل بـر 3طبقـه و هـر طبقـه 3واحـد مسـکونی و یـک واحـد در طبقـه همکف احـداث که 
سند مالکیت هر واحد جداگانه صادر گردیده است. قدمت بنای احداثی حدود 19 سال و مجتمع فاقد آسانسوربوده  و 
از حیاط که در ضلع جنوبی قرار دارد به عنوان پارکینگ اسـتفاده می شـود. واحد مشـتمل بر دو خواب و هال و پذیرایی 
و آشـپزخانه سـنتی بـا کابینـت فلـزی و سـرویس بهداشـتی و حمـام بـا روکار کاشـی و کـف واحـد موزائیـک و واحـد اداری 

کمدهـای چوبـی و دیوارهـا نقاشـی شـده اسـت. واحـد دارای آب مشـترک و بـرق و گاز مجـزی اسـت . 
3( ششدانگ پاک ثبتی شماره 2226 فرعی از 366 -  اصلی مفروز و مجزا شده از 340فرعی از اصلی مذکور به حروف 
پاک شـماره دوهزار و دویسـت و بیسـت و شـش فرعی از سـیصد و شـصت و شـش اصلی به آدرس: کرمانشـاه : شـهرک 
کیهانشـهر – کوچـه 8 پـاک 20 کدپسـتی 6715694847 اشـتراک آب 80485 بـه نـام آقـای باباجـان احمدیـان فرزنـد 
محمدجـان بـه شـماره ملـی 6419777615 در صفحـه 87 دفتـر امـاک جلـد 180 ذیـل شـماره 36327 ثبـت گردیـده اسـت. 
ً : 9/90 متـر دیـوار بـه دیـوار پـاک باقـی مانـده  340فرعـی از 366- اصلـی شـرقاً : 20متـر دیـوار بـه  محـدود بـه حـدود شـماال
دیـوار پـاک باقیمانـده 340فرعـی از 366 – اصلـی جنوبـاً: 9/90 متـر درب و دیـوار بـه کوچـه غربـاً: 20متـر دیـوار بـه دیـوار 
پاک باقیمانده 340 فرعی از 366 – اصلی . طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ 6/742/000/000 ریال به 
حروف شش میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون ریال ارزیابی شده است . سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به 
مسـاحت 198متـر مربـع پـاک 2226 فرعـی از 340فرعـی از366 – اصلـی بـه نـام آقای باباجان احمدیان فرزند محمد جان 
بـه شـماره ملـی 6419777615 در صفحـه 87 دفتـر امـاک جلـد 180 ذیـل شـماره 36327 ثبـت گردیـده اسـت. در عرصـه 
فـوق یـک بـاب خانـه مسـکونی در 2 طبقـه و یـک بـاب زیرزمیـن و پارکینـگ احـداث گردیـده اسـت . بنـا از آجـر و سـیمان و 
طاق ضربی و بدون نمای بیرونی احداث. طبقه اول به مساحت 133 مترمربع و مشتمل بر 2 خواب و هال و پذیرایی و 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی  و طبقه هم کف به مساحت 119 مترمربع مشتمل بر 2اتاق هال و پذیرایی و آشپزخانه 
و سرویس بهداشتی و در زیرزمین یک باب انباری به مساحت 19متر مربع و یک باب پارکینگ به مساحت 14متر مربع 
احـداث. بنـای احداثـی بـه قدمـت حـدود 25سـال و در اختیـار خـود مالـک اسـت. بنـا دارای اشـتراکات آب و بـرق و گاز بوده 
و حیـاط در ضلـع جنوبـی بنـا احـداث گردیـده اسـت . عرصـه بـه مسـاحت 198 متـر مربـع از قرار هر متر مربـع 25/000/000 
ریـال بـه مبلـغ 4/950/000/000 و اعیـان طبقـات هـم کـف  و اول جمعـاً  بـه مسـاحت 252متـر مربـع از قـرار هـر متـر 
مربـع 5/000/000 ریـال بـه مبلـغ 1/260/000/000 ریـال . پارکینـگ و زیـر زمیـن جمعـاً 33متـر مربـع از قـرار هـر متـر مربـع 
4/000/000 ریـال بـه مبلـغ 132/000/000 ریـال . ارزش اشـتراکات آب و بـرق و گاز و دیـوار حیـاط و محوطـه سـازی حیـاط 
جمعاً به مبلغ 400/000/000 ریال احداث گردیده اند. وپاک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 1400/03/31 در 
اداره اجرای ثبت شهرسـتان کرمانشـاه واقع در کرمانشـاه – فرهنگیان فاز یک – بلوار شـهید مطاعی – اداره اجرای ثبت 
کرمانشـاه از طریق مزایده به فروش می رسـد. مزایده از مبلغ ارزیابی شـروع به باالترین قیمت پیشـنهادی نقداً فروخته 
می شـود . الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا  تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل  مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
. شـرکت در مزایده منوط به پرداخت 10% از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده 
قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت . برنـده مزایـده مکلـف اسـت مـا بـه التفـاوت  مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حسـاب سـپرده واریز 
نکنـد ، مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهدشـد در ایـن صـورت عملیـات فـروش از درجـه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمناً اماک فوق فاقد بیمه می باشند و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایـده روز اداری بعـد تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد. 600 /م الف/12
تاریخ انتشار: 1400/03/19

اداره اجراء  -  ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه

بخشی از خط 2 قطار شهری 
کرج به زودی افتتاح می شود 

شــهردار کرج  با اعالم اینکه بخشــی از این طرح 
در مراحــل پایانــی قــرار دارد، اظهــار امیــدواری کــرد تــا 
پیش از پایان عمر خدمت رسانی شورای پنجم، تست 

گرم ایستگاه f تا k انجام شود.
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران 
جــوان از البرز،کمالــی زاده، شــهردار کــرج در خصــوص 
آخریــن وضعیــت طــرح قطــار شــهری کــرج گفــت: طرح 
قطــار شــهری طرحی اســت کــه مدعیان خدمتگــزاری به 
مردم در دوره های قبل آن را به تعطیلی کشانده بودند.
شهردار کرج افزود: اجرای این طرح با آغاز شورای 
پنجم مجددا از ســرگرفته شــد و خوشــبختانه پیشــرفت 

قابل توجهی نیز داشته است.
او ادامه داد: این طرح در خطوط و ایستگاه های مختلف 
 k تا f تعریــف شــده، ولــی بــا توجه به ایــن که ایســتگاه
از خط دوی قطار شــهری بیشــترین پیشرفت را داشت، 
بنا شد اولویت بر تکمیل این ایستگاه ها گذاشته شود.
شــهردار کــرج گفــت: هــر یــک از ایســتگاه های f تا 
k تــا کنــون بیــش از ۹۷.۶ درصد پیشــرفت داشــته و در 
مراحــل پایانــی قرار دارند. او افزود: با اتمام ریل گذاری 
و تکمیــل پســت بــرق آن، ایــن دو ایســتگاه بــرای انجام 

تست گرم آماده می شوند.
کمالی زاده گفت: ایستگاه i )سه راه رجایی شهر( 
هــم تاکنــون ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و در 
حال پیگیری هستیم تا دو ماه آینده به سرانجام برسد.
شــهردار کرج با اشــاره به اهداف اجرای طرح قطار 
شــهری گفت: پاســخگویی به مطالبه به حق شهروندان 
برای تردد ایمن، آســان و ســریع در ســطح شــهر اولین 
هــدف اجــرای این طرح اســت و دومین هدف هم ایجاد 
حــس مطالبــه گــری مســتمر بــرای تکمیــل خطــوط باقی 

مانده است.
کمالــی زاده افــزود: شــهروندان بایــد از مدیریــت 
شهری دوره بعد بخواهند که طبق برنامه جامع حمل و 
نقل کرج، راه اندازی سایر ایستگاه ها را در برنامه کاری 
خــود قــرار دهند. او گفــت: اکثریت اعضا شــورای پنجم 
حامی تسریع در فرآیند تکمیل طرح قطار شهری بودند 
و الیحه ای در خصوص این طرح  نبود که توســط شــورا 

رد شود و به تصویب نرسد.
شــهردار کــرج  بــا اشــاره به ایــن که در اجــرای این 
طرح ســعی شده شــهروندان کمترین درگیری و مشکل 
را داشــته باشــند، افــزود: شــهروندان کرجــی بــر خــاف 
شــهروندان ســایر کانشــهر هایی که دارای خطوط مترو 
هســتند، در طــول اجرای این طرح بــا کمترین مواجه با 
تبعــات اجــرا مواجــه بودنــد و کمتــر در محــدوده احداث 
ایستگاه ها مسائلی مثل ترافیک و بسته شدن مسیر و 

... را تجربه کردند.
کمالــی زاده گفــت: خط متروی کرج در زیر خیابان 
شهید بهشتی به عنوان پرتردد ترین مسیر شهر ساخته 
شده و مردم کمترین ترافیک و انحراف مسیر را تجربه 
کــرده انــد. او افزود: طرح قطار شــهری کــرج در بدترین 
شــرایط اقتصادی در طول ۴۰ ســال اخیر به پیش برده 
شــده و بــه مرحلــه بهره برداری رســیده اســت. شــهردار 
کــرج گفــت: حتی در شــرایط جنگ هم فشــار اقتصادی 
سال ۹۷ و ۹۸ را تجربه نکردیم و به همه این مشکات 

باید اعمال تحریم را هم اضافه کنیم.

خبـــــــــــــــــر

 ۱۱ هزار تن گندم مازاد
 بر نیاز از کشاورزان

در اردبیل خریداری شد
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان اردبیل 
گفت که امسال تاکنون ۱۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز 

از کشاورزان این استان خریداری شده است.
بــه گــزارش ایرنا، علی نوبخت اظهارکرد: برداشــت 
و خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ۱۱ خردادماه در 
مراکــز خریــد دولتــی شــمال اســتان آغــاز و بــرای خریــد 

گندم ۴۴ مرکز خرید پیش بینی شده است.
او  افزود: تاکنون ۱۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از 

کشاورزان خریداری شده است. 
اطاعــات  ثبــت  و  خریــد  محــض  گفت: بــه  وی 
کشــاورزان در ســامانه پهنه بنــدی داده هــای کشــاورزی 
تــاش مــی شــود بهــای گنــدم خریــداری شــده از طریق 
بانــک عامــل بــه حســاب اعامی از ســوی کشــاورزان در 

اسرع وقت پرداخت شود.
او بیــان کــرد: بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
صف هــای  از تشــکیل  جلوگیــری  و  جامعــه  در  کرونــا 
طوالنی مراکز خرید به صورت شبانه روزی آماده خرید 

گندم کشاورزان استان است.
وی اضافــه کــرد: پارســال در مجمــوع بیش از ۲۱۳ 
هــزار تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان در قالب ۳۷ 
هزار محموله خریداری و پنج هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال 
از بابت خرید گندم به حساب کشاورزان استان اردبیل 

پرداخت شد.
وی با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 
کشــاورزان بــه ۲ برابر در ســال جاری ادامــه داد: قیمت 
مصوب خرید گندم کشــاورزان امســال هر کیلوگرم ۵۰ 
 هــزار ریــال از ســوی دولــت اعــام شــده و پیــش بینــی

مــی شــود به علت خشکســالی و کاهــش میــزان تولیــد 
حــدود ۲۰۰ هــزار تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان 
خریــداری شــود که ایــن میــزان نیــاز اســتان را بــه ایــن 

محصول تامین خواهد کرد.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان اردبیــل 
بــا بیــان اینکــه اداره کل غله تمامی محصــوالت تولیدی 
کشــاورزان را خواهــد خرید، گفــت: کشــاورزان گنــدم 
تولیــدی را بــه موقع برداشــت کنند و رطوبــت گندم نیز 

نباید بیش از ۱۴ درصد باشد.
نوبخــت افزود: بــا توجــه اینکه امــکان خرید گندم 
با رطوبــت بیــش از ۱۴ درصــد وجــود ندارد انتظــار مــی 
رود کشــاورزان بــا صبــر و حوصلــه بیشــتر و بــه دور از 
رطوبت زدگی محصول خود را تحویل مراکز خرید دهند.

استاندار: مسئوالن فکر 
مصرف مازوت در اصفهان 

را از ذهن بیرون کنند 
اســتاندار اصفهان گفت که مســئوالن کشــور باید فکر 
مصرف مازوت در اصفهان را از ذهن خود بیرون کنند. 
بــه گــزارش ایلنــا، عبــاس رضایــی بــا بیــان اینکــه 
ســوخت  تامیــن  بــرای  اکنــون  هــم  از  بایــد  مســووالن 
نیروگاه ها در فصول مختلف ســال پیش بینی های الزم 
را داشــته باشــند،  گفت: این اســتان در شــرایط کنونی 

امکان استفاده از مازوت را ندارد.

وی افــزود: همانطــور کــه ســال گذشــته قــرص و 
محکــم بــرای جلوگیــری از مصرف مازوت در این اســتان 
ایســتادیم، امســال اجــازه مصــرف ایــن ســوخت را در 

نیروگاه های استان نخواهیم داد.   
رضایــی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده بهینــه از 
انرژی گاز برای پیشــگیری از مصرف مازوت، ادامه داد: 
مســووالن کشــور باید فکر مصرف مازوت در اصفهان را 

از ذهن خود بیرون کنند.
اســتاندار اصفهــان اظهــار کــرد: ســازمان صمــت و 
شــرکت شــهرک های صنعتــی ایــن اســتان بایــد نســبت 
ممیزی و استاندارد سازی و مصرف بهینه گاز در صنایع 

بزرگ استان اقدام کنند.
وی اضافــه کــرد: شــرکت گاز اســتان بایــد پیــش از 
هــر گونــه قطع یا کاهش فشــار گاز صنایع و بخش های 
مختلــف مصرفــی، اطــاع رســانی الزم را در ایــن زمینــه 

انجام دهد.
رضایی خاطرنشــان کرد: ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان هم باید نسبت به ساماندهی واحدهای تولیدی 

و گلخانه ای با هدف مصرف بهینه گاز اقدام کند.
وی همچنین با اشــاره به اهمیت استاندارد سازی 
گفــت:  اســتان  شــهرداری های  و  ادارات  موتورخانه هــا 
اســتاندارد ســازی و عایق کاری اتصاالت موتورخانه های 
اداره هــا و شــهرداری ها تاثیــر بســیاری در مصــرف بهینه 

گاز دارد.
جلســه های  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتاندار 
مدیریت بحران انرژی باید به صورت مستمر و هفته ای 

در استانداری برگزار شود.
وی گفــت: برنامــه عملیاتی بــرای مصرف بهینه گاز 
توســط همــه مشــترکان خانگــی، صنعتــی و کشــاورزی 
تدویــن و ابــاغ شــود و اطــاع رســانی و آموزش هــای 
همگانی در این زمینه با استفاده از اصول و شیوه های 

نوین ارائه شود.

اخبـــــــــــــــــار

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

لندفیــل  بزرگ تریــن  نخســت  مرحلــه   
بــا  کشــور  پســماند  بهداشــتی  و  مهندســی 
حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

در مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت کشور در مراســم افتتاح این طرح در 
مشهد گفت: ۴۰ سال پیش سرانه هر ایرانی 
از آب شیرین ۲۳۰۰ مترمکعب بود اکنون به 

یک هزار مترمکعب رسیده است.
 عیســی کانتــری افزود: مشــکل محیط 
زیســت مردم نیستند ارگان های حکومتی اند. 

محیط زیست وسیله نیست هدف است.
روســیه  از  بعــد  ایــران  داد:  ادامــه   وی 
دومین کشــور هدردهنده انرژی در دنیاست، 
مردم آالینده نیســتند آن ها حرفمان را گوش 

می دهند، مشکل مدیران هستند.
کــرد: مــن درخواســت   وی خاطرنشــان 
دارم ایــن طــرح کــه در مشــهد اجــرا شــده در 

دیگر شهر ها انجام شود.
 کانتــری تصریــح کــرد: از شــورای شــهر 
مشــهد و شــهردار پر تاش آن سپاســگزارم تا 
چند ســال پیش این شــهر بســیار آلوده بود و 

حاال از پاکیزه ترین شهرهاست.
شــورای  رئیــس  حیــدری،   محمدرضــا 
شهرمشــهد، نیز در این مراســم گفت: یکی از 
اولویت های شورای شهر پنجم موضوع محیط 
زیست است، فارغ از اینکه وظیفه شهرداری 
هســت یا خیر، ســعی کردیــم کار هایی که در 

دهه های گذشته بر جا مانده انجام شود.
کشــف رود  مثــال  بعنــوان  افــزود:   وی 
کــه  بــوده  مــردم  دهــه  چندیــن  دغدغــه 
ســاماندهی آن با مدیریت شــهرداری در حال 
بــا بیــان اینکــه فاضــاب  انجــام اســت.  وی 
۳۰۰ الــی ۴۰۰ تانکــر روزانه در ســپتاژ تصفیه 
می شــود، افــزود: در ایــن لندفیــل ۱۵ میلیارد 
تومــان در مرحله اول هزینه شــده تا شــیرابه 

خاک را آلوده نکند.

 تورج همتی، مدیر کل سازمان حفاظت 
محیــط زیســت خراســان رضــوی همچنین در 
مراســم افتتــاح بزرگتریــن لندفیــل مهندســی 
و بهداشــتی پســماند کشــور گفــت: در حــوزه 
محیط زیســت با همکاری شهرداری و شورای 
شــهر، راهبــرد خوبــی را تعریــف کردیــم و در 
بحــث زیســت پذیری شــهر توفیقاتــی حاصل 

شده است.
بــه گفتــه وی، تفکیــک زبالــه از مبــدا بــا 
هوشمندســازی و مکانیزه کردن و ساماندهی 
زبالــه ۳هزار مطب شــخصی از دســتاورد های 

همکاری با شهرداری است.
وی با بیان اینکه در زمینه مدیریت سبز 
نیز اقدامات خوبی در کشــف رود انجام شــده 
اســت، افزود: مجموعه این اقدامات می تواند 

الگویی برای دیگر شهر های ایران باشد.
معــاون شــهردار مشــهد هــم دربــاره این 
طرح گفت: عملیات احداث بزرگترین لندفیل 
مهندســی و بهداشــتی دفــن پســماند کشــور 

انجــام مطالعــات  از  پــس  و  در ســال ۱۳۹۸ 
صاحــب  همــکاری  بــا  و  علمــی  و  تخصصــی 
نظران داخل کشــور و موسسه جایکا )آژانس 
همکاری هــای بین المللی ژاپن( در فضایی به 
وســعت ۲۹ هکتار و در ســه مرحله آغاز شد؛ 
تــا بــا بهــره گیــری از بــه روز تریــن روش هــای 
دفــن پســماند در دنیــا بتوانیــم اثــرات مخرب 
زیســت محیطی ناشــی از نشــت شــیرابه های 
پسماند به منابع آبی زیرزمینی و دیگر اثرات 

سوء این موضوع را مدیریت کنیم.
مهــدی یعقوبــی افزود: اقدامــات بســیار 
موثــر مدیریــت شــهری در ســالهای اخیــر در 
زمینه توســعه خدمات زیســت محیطی باعث 
شــده تا شــهر مشــهد به عنوان مرکز آموزشی 
و تحقیقاتی مورد تایید جایکا در منطقه غرب 
آسیا معرفی شود و احداث اولین و بزرگترین 
لندفیل مهندســی و بهداشــتی پسماند کشور 
ایــن  از  الگــوی موفقــی  در مشــهد، نمونــه و 

همکاریهای علمی و بین المللی است.

اســتاندار تهــران گفــت کــه ۲۲۲ واحــد 
برنامه ریزی هــای  و  تدابیــر  بــا  غیرفعــال 
واحدهــای  احیــای  خصــوص  در  انجام شــده 
غیرفعال در سال ۹۹ و سال جاری به چرخه 

تولید بازگشته است. 
بــه گــزارش ایرنــا،  انوشــیروان محســنی 
بندپــی در جریــان بازدید از واحدهای صنعتی 
در شهرستان پاکدشت به خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: یکی از اقدامات ارزنده و اثربخش کشور 
در بی اثــر کــردن تحریم هــا رفــع موانــع، رونق 
و جهــش تولیــد بــود کــه ســرلوحه کار تمــام 

استانداری های کشور قرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه در ســال گذشــته 
بیشــترین آمــار کاهــش نــرخ بیکاری در اســتان 
 ۹۹ ســال  در  گرفت، افــزود:  صــورت  تهــران 
تعهــد شــغلی اســتان تهــران ۹۶ هــزار نیــرو بود 
کــه بــا ایجاد اشــتغال بــرای ۱۱۹ هــزار نفر عاوه 
عهــده  بــر  کــه  تکلیفــی  از  اشــتغال  تعهــد  بــر 
داشتیم، اضافه تر از تعهد نیز  صورت گرفت که 

این امر جز با رفع موانع تولید میسر نشد.
محســنی بندپــی بــا اشــاره بــه مهمترین 
صنعتــی  واحدهــای  و  صنعتگــران  مشــکات 
از مشــکات  اســتان تهــران گفــت: بســیاری 
واحدهــا در حــوزه بیمــه تامیــن اجتماعــی و 
مالیات اســت کــه با برگــزاری تورهای صنعت 
و برگزاری جلســات ستاد تسهیل این مسائل 

مرتفع شد.
حــال  داد: در  ادامــه  تهــران  اســتاندار 
حاضر توســعه شــهرک های صنعتی به عنوان 
یــک راهبــرد واحد مدنظر قرار گرفته اســت تا 
زمینــه بــرای فعالیــت ســرمایه گذاران و تداوم 

پویایی و خاقیت آنان فراهم شود.
دســتگاه های  تمامــی  کــرد:  اضافــه  وی 
از  پشــتیبانی  و  حمایــت  به منظــور  اجرایــی 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی، شــرایطی را در 
راستای رفع مشکات و و تحقق شعار محوری 

ســال فراهــم کرده اند تــا واحدهای تولیدی در 
زمینه تامین آب، برق و گاز و توسعه خدمات 

زیربنایی مشکلی نداشته باشند.
اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه مشــکات 
محیــط زیســتی واحدهــای صنعتی بیــان کرد: 
بــا همــکاری و تفاهــم ســه جانبه اســتانداری، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان 
محیط  زیســت اســتان و تهران، پیش نویســی 
در دستور کار دولت قرار گرفت تا با رفع این 
مهــم و تــداوم جلســات ســتاد تســهیل و رفــع 

موانع و جذب ســرمایه گذار شــدت بخشــیدن 
به رونق کسب و کار فراهم شود.

تورهــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
صنعــت و جلســات ســتاد تســهیل بیــان کرد: 
هــدف از اجــرای ایــن طــرح، آشــنایی نزدیــک 
مســووالن اســتانی و شهرســتانی با مسائل و 
مشــکات صنعتگران در مســیر ارتقا و جهش 
تولید مســتلزم پشــتیبانی و حمایت اســت تا 
ســرمایه گذاران و کارگــران بــا انگیزه بیشــتری 

کار خود را ادامه دهند.

اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان جهــاد کشــاورزی فارس گفت که ســال 
گذشــته و اوایــل امســال بــه دلیــل خشکســالی، 
بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی 

خسارت وارد شده است. 
 بــه گزارش ایســنا از روابط عمومی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس، جعفر صبوری پور 
بــه اســتفاده از امکانــات و ظرفیت های اتحادیه و 

تشــکل ها بــرای مدیریــت خشکســالی گریــزی زد 
و افــزود: جبــران این خســارت عاوه بــر اعتبارات 

استانی نیازمند اعتبارات ملی است.
وی خاطرنشــان کــرد: خســارت خشکســالی 
در زیــر بخــش باغبانی اســتان فــارس بالغ بر ۱۹ 
هــزار و ۴۰۰، زراعــت ۱۲ هــزار و ۲۰۰، زیربخــش 
دامــی ۸۵۰۰ و زیرســاخت ها ۹۰۰ میلیــارد ریــال 

برآورد شده است.

ســطح  اســتان  در  پــور،  گفتــه صبــوری  بــه 
بــرای مقابلــه و کاهــش اثرات خشکســالی از محل 
از  حمایــت  صنــدوق  ظرفیــت  اســتانی،  اعتبــارات 
توســعه ســرمایه گــذاری و تشــکل های بخــش در 
تامین بذر گندم، تامین کودهای آلی و پتاسه برای 
تقویت مزارع، تامین ســوپر جاذب ها، پوشــش ها، 
ســفیدکردن ســاقه و هرس شــدید درختان، تامین 
علوفــه ونهاده هــای دامــی بــرای مقابلــه بــا کم آبی 

برنامه ریزی و  اقدام شده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــه منظــور بازســازی و 
بازتوانــی بهــره بــرداران خســارت دیده و برگشــت به 
چرخــه تولیــد طرح هــای اجرایــی کوتــاه مــدت، میان 
مــدت و بلنــد مــدت تهیــه شــده اســت، بیــان کــرد: 
بــه منظــور تخصیــص اعتبار خســارت وارده بــا تایید 
اســتاندار بــه وزارت جهــاد کشــاورزی و کشــور بــرای 
طرح در هیئت دولت ارسال و درحال پیگیری است.

اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس ابــراز 
کــرد: کاهــش ۴۵ درصدی نزوالت جوی نســبت 
بــه بلنــد مــدت،  عــاوه بــر کاهــش منابــع آب 
ســطحی، باعث افت شــدید منابع آب زیرزمینی 
و عــدم تامیــن نیــاز رطوبتــی محصــوالت باغــی، 
زراعــی و علوفــه ای منجــر بــه بــروز خســارت و 

کاهش تولید شد.

معاون جهاد کشاورزی فارس: خشکسالی ۴۱ هزار میلیارد ریال به کشاورزی استان آسیب زده  است

استاندار تهران: ۲۲۲ واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشت

 بزرگترین لندفیل مهندسی و بهداشتی

دفن پسماند کشور در مشهد افتتاح شد


