
اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه . 19 تیر 1400 . سال هجدهم . شماره 4706 .  

دعـوت بـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت تیبـا ترابـر ارس 
)بامســـــئولیـــــت محـــدود( شمـــــاره ثبـــــت 31957 و شناسـه ملـی 

10980068671
 بدینوسـیله از کلیه شـرکاء شـرکت تیبا ترابر ارس و یا نمایندگان 
قانونـی آنهـا دعـوت مـی گـردد تـا درجلسـه مجمـع عمومـی عـادی 
سـالیانه راس سـاعت 11 در تاریـخ 1400/04/29 واقـع در تبریـز-

واحـد  اول-  راه طالقانـی –روبـروی مصلـی –پاک36-طبقـه  سـه 
بـه کدپسـتی 5137783783 برگـزار مـی گـردد ،حضـور  جنوبـی- 

بهـم رسـانند.
دستور جلسه :

1-اسـتماع گـزارش هئیـت مدیـره و تصویـب ترازنامـه و سـود وزیـان 
منتهـی بـه تاریـخ  1399/12/30 . 

2- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم ازطرف هئیت مدیره.
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت انتشار آگهی های شرکت.
هئیت مدیره شرکت تیبا ترابر ارس

 آگهـی دعـوت به مجمع عمومی عادی سـالیانه 
شـرکت تیبا ترابر ارس

هیـأت حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانه مفروزی 
متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد 

مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
1ـ رأی شـماره 140060330002004745 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002001444 آقـای 
ابوالفضـل عطائـی فرزنـد رضـا در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 364 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2111 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت 
متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 28255 مـورخ 1376/12/20 دفترخانـه 12 قـم. )م الـف 10521( 
2ـ رأی شـماره 140060330002004880 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1400114430002000048 آقـای 
علـی نوبهـاری فرزنـد معصـوم در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 99/12 مترمربع پاک شماره فرعی از 1912/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 
متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 164452 مـورخ 1394/8/24 دفترخانـه 12 قـم.)م الـف 10522( 
 3- رأی شـماره 140060330002004346 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002270 

آقـای محمـد سـلیمان پـور فرزنـد سـلیم در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
شده بمساحت 47/50 مترمربع پاک شماره فرعی از 1957/56 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از لطفعلی زهره وندی صفحه 13 دفتر 158.)10523( 
بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002264  4- رأی شـماره 140060330002004426 مربـوط 
آقـای محمدرضـا زندمنفـرد فرزنـد ولـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
بنـا شـده بمسـاحت 140مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2460 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم 
مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از الهـوردی جیرانـی افـرا صفحـه 315 دفتـر 408.) م 

الـف 10524( 
5- رأی شـماره 140060330002004684 مربوط به پرونده کاسـه 1399114430002001502 آقای 
عزت اله سـلیمی  فرزند علی  در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در آن 
احـداث بنـا شـده بمسـاحت 50/40 مترمربـع پـاک شـماره 62 فرعـی از 2191 اصلـی واقـع در بخـش 
دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از غیبعلی غفاری صفحه 467 دفتر 470.

)م الـف 10525(
6- رأی شماره 140060330002004685 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002001503 خانم 
صفیـه دارابـی فرزنـد حسـن  در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احـداث بنـا شـده بمسـاحت 50/40 مترمربـع پـاک شـماره 62 فرعـی از 2191 اصلـی واقـع در بخـش 
دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از غیبعلی غفاری صفحه 467 دفتر 470.

)م الـف 10526(
7- رأی شـماره 140060330002004541 مربوط به پرونده کاسـه 1399114430002000279 آقای 
محـرم چپـش لـو  فرزنـد رحیـم در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 154 مترمربع پاک شماره فرعی از 1947/127 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از حسـن یـادگار پـور صفحـه 431 دفتـر 374.)م الـف 10527( 
8- رأی شماره 140060330002004625 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002001987 آقای 
ابوالفضل نصیری فرزند سهلعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمسـاحت 142/30 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1939/45/175 اصلـی و 1939/45/174 اصلـی 

واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از ابوالقاسـم میره صفحه 
193 دفتـر 7.)م الـف 10528( 

 1399114430002001173 کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002004597 شـماره  رأی   -9
آقـای رضـا قدسـی فرزنـد مرتضـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 52/81 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی 81 از 1877 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم 
مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از محبوبـه زیـرک و مصطفـی صـادق دفتـر 183 صفحه 

337.)م الـف 10529( 
کاسـه 1398114430002002465  پرونـده  بـه  مربـوط  شـماره 140060330002004619  رأی   -10
آقـای میثـم متقـی فرزنـد عبـاس  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 48/60 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2306 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه 

نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از غریـب رضـا زنـد.)م الـف 10530( 
11- رأی شـماره 140060330002004781 مربوط به پرونده کاسـه 1399114430002002510 آقای 
مهدی اصغری سـتار  فرزند اصغر در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمسـاحت 143 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2185 و 2186 اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان 
بـه پـاک 2186 اصلـی تبدیـل شـده واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی وخریـداری مـع 

الواسـطه از ورثـه رضاخـان بیگدلـی صفحـه 575 دفتـر 25.)م الـف 10531( 
بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002951  12- رأی شـماره 140060330002004556 مربـوط 
آقای جواد محمد ابراهیمی  فرزند غامرضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنـا شـده بمسـاحت 97/64 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2277/2 اصلـی واقـع در بخـش دو 
ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از علـی جوهـری صفحـه 246 دفتـر 162.)م 

الـف 10532( 
13- رأی شماره 140060330002002006 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002001895 آقای 
علـی یعقوبلـو  فرزنـد محمـد در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 100/90 مترمربع پاک شماره فرعی از 2209 مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به 
پاک 3123 اصلی تبدیل شده است واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسـطه از سـید علـی اکبـر تولیتـی صفحـه 116 دفتـر 5.) م الـف 10533( 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقرر 
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 
مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم 
و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه 
و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه 
توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد 

بـود. )گویـه و عصراقتصـاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/04/19

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/05/03
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

براسـاس موجـب رای شـماره 139960301054002586 و 139960301054002587 
و 1399603301054002588 و 139960330054002589 و 139960301054002590 
مـورخ 99/10/15 صـادره از هیئـت حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت 
اسـناد و امـاک جنـوب شـرق تصرفـات مفـروزی مالکانـه 1- حجـت سـروری فرزنـد مهدی 
نسـبت بـه دو سـهم از هفـت سـهم سـه دانـگ 2- میثـم سـروری فرزنـد مهـدی نسـبت 
بـه دو سـهم از هفـت سـهم سـه دانـگ 3- علـی سـروری فرزنـد مهـدی نسـبت بـه دو 
سـهم از هفـت سـهم سـه دانـگ 4- مهدیـه سـروری فرزنـد مهـدی نسـبت بـه یـک سـهم 
از هفـت سـهم سـه دانـگ 5- حسـن اسـحاقی فرزنـد علـی جـان نسـبت بـه سـه دانـگ 
و   1399114401054000159 و   1399114401054000158 کاسـه  پرونـده  متقاضـی 
 139911440054000301 و   1399114401054000161 و   1399114401054000160
نسبت به یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 66/56 مترمربع قسمتی 
از پـاک ثبتـی 4418 اصلـی واقـع در بخـش 7 تهـران مـورد ذیـل ثبـت 77483 صفحـه 
113 دفتـر 520 ثبـت گردیـده. مراتـب از نظـر اطـاع ذوی الحقـوق و شـرکا مشـاعی پـاک 
فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد. طبق قانون فوق االشاره 
کسـانی کـه بـه مالکیـت و تصرفـات مفـروزی متقاضـی فـوق اعتـراض دارنـد مـی توانند از 
تاریخ انتشـار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضائی تسـلیم نماید 
بدیهـی اسـت پـس از انقضـاع مهلـت قانونـی عـدم وصـول واخواهـی نسـبت بـه صـدور 

سـند مالکیـت مفـروزی بـه مسـاحت و حـدود بـاال بـه نـام نامبـرده اقـدام خواهـد شـد.
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک خاوران تهران

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف 11877 / شناسه آگهی 1160469

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

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قندعلی حاجیلو با تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
76 همدان برابر وارده شـماره 004880 مورخه 1400/04/06 مدعی اسـت که سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـاک 408 فرعـی از 18 اصلـی واقـع در حومـه بخـش دو همدان 
بـه شـماره مسلسـل 788834 ذیـل ثبـت 36947 دفتـر 86 صفحـه 223 بـه علـت 
برابـر سـند 10839 مورخـه 95/07/15 دفترخانـه 76  و  نامعلـوم مفقـود گردیـده 
بیـع شـرط مـی باشـد لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون 
ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه 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 واخواهـی و نرسـیدن 
ارائـه نگـردد سـند  اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت  یـا درصـورت  اعتـراض و 
مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بـر اسـاس 
آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع امـاک تهیـه و گـزارش شـده اسـت.م.الف: 539 

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان – ناحیه دو 

توقفموقتفعالیتها
درگمرکاسالمقلعه

عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی حمل ونقــل 
بین المللی خراســان رضــوی از توقف موقت فعالیت ها 

در گمرک اسالم قلعه تا ایجاد ثبات خبر داد.
فیلم هــای  و  خبــری  منابــع  از  برخــی  گــزارش  اســاس  بــر 
نیروهــای  پنجشــنبه  در فضــای مجــازی عصــر  منتشرشــده 
طالبان بعد از پایان درگیری ها و عقب نشینی نیروهای ارتش 
افغانســتان بــه خاک ایــران، کنترل گمرک مرزی اســام قلعه 

در مرز جمهوری اسامی ایران را به دست گرفته اند.
ابراهیم عطایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی حمل ونقل 
بین المللی خراســان رضوی در گفت وگو با ایســنا با توجه به 
این رویداد اظهار کرد: اکنون گمرگ اسام قلعه بسته شده 
اســت و عده ای از ســربازان و ماموران دولتی افغانســتان به 

سمت مرز ایران فرار کرده اند.
بــا این حــال مقامات محلی اســتان هــرات هنوز در 
این بــاره اظهــار نظری نکرده اند. طالبان پنجشــنبه نیز با 
حملــه بــه برخی از شهرســتان های هرات دو شهرســتان 
را در ایــن اســتان تصــرف کرده انــد؛ امــا مقامــات محلــی 
هــرات گفته انــد کــه آن هــا بــه صــورت تاکتیکــی از ایــن 

شهرستان ها عقب نشینی کرده اند.
پیش از این نیز مسئوالن گمرک ایران اعام کردند به دلیل 
تحــوالت اخیــر افغانســتان، تجــارت ایــران با این کشــور در 
مرز دوغارون و ماهیرود متوقف شده است. سید روح هللا 
لطیفــی، ســخنگوی گمــرک ایــران، در این بــاره توضیح داد 
کــه از عصر پنجشــنبه و متاثر از تحــوالت صورت گرفته در 
کشــور افغانستان در اســام قلعه والیت هرات در نزدیکی 
مرز مقابل دوغارون خراسان رضوی و  بندر ابونصر فراهی 
در والیــت فــراه افغانســتان در مقابــل مــرز ماهیــرود در 
خراســان جنوبی روند تجارت کشــور با افغانستان متوقف 
شــد و به همین دلیل  او از تجار ایرانی خواســته اســت که 
به گمرکات مرزی دوغارون و ماهیرود افغانســتان مراجعه 
نکننــد؛ امــا مــرز میلــک در اســتان سیســتان و بلوچســتان 

شامل این محدودیت نیست و فعال است.

افزایش۲۴۱درصدی
صادراتازبازارچههای

مرزیسیستانوبلوچستان
مدیــر بازارچه هــای مرزی سیســتان و بلوچســتان 
اعــالم کــرد کــه میــزان صــادرات از بازارچه هــای مــرزی 
سیســتان و بلوچســتان بــه لحــاظ وزنــی در ســه مــاه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا   امســال در مقایســه 

241 درصد افزایش داشته است.
بــه گزارش ایســنا، مبین علــی  میر بیان کرد: به جز 
کاالهای ممنوعه که مورد نیاز داخل کشور است، باقی 
کاالهــا از بازارچه هــای مــرزی صــادر می شــوند، در ایــن 
مــدت ۳۰ هــزار تــن انبه و ۲۰۰۰ تن نارنگی هم از محل 
تعهــدات ارزی بــا رویــه پیلــه وری از بازارچه هــای مــرزی 

وارد سیستان و بلوچستان شده است.
او عنــوان کرد: در صورتی که قوانین محدودکننده 
حــذف شــود،  مــرزی  بازارچه هــای  از  انحصارگرایانــه  و 
می تــوان از محــل ارز صادرکننــدگان بازارچه هــای مرزی 
سیستان و بلوچستان گوشت، برنج و دیگر اقام مورد 
نیــاز حتــی واردات خــودرو هــم انجــام داد و و انحصــار 
ارزی ایجادشده در تهران را شکست.  میر اظهار کرد: با 
این روش همگام با افزایش صادرات غیرنفتی بازارهای 
هدف بسیاری نیز مملو از کاالهای ایرانی خواهد شد و 
عاوه بر اشــتغال بســیاری از مردم در داخل کشور نیاز 
نیســت، ارز حاصــل از فــروش نفــت و ... را در اختیــار 

تعداد محدودی قرار دهیم تا واردات انجام دهند.

اخبـــــــــــــــــار

پروژههایشهریاصفهان
درفاصلهعیدقربان

تاغدیرافتتاحمیشود
شــهردار اصفهان با توجه به روزهای پایانی دوره 
لــزوم جمع بنــدی اقدامــات  پنجــم مدیریــت شــهری و 
خود از بررســی همه پروژه ها در مناطق مختلف شــهر 
اصفهــان و افتتــاح  ایــن پروژه هــا از عیــد قربــان تا عید 

غدیر خبر داد.
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، قدرت هللا نوروزی در حاشــیه جلســه هفتگی 
بررســی پیشــرفت پروژه  های عمرانی شهرداری اصفهان 
با حضور مدیران شــهری گفت: در منطقه 14 شــهرداری 
اصفهــان، خیابان ۳6 متری ســودان طــی روزهای آینده 
افتتــاح و میــدان امیــد کلنگ زنی می شــود، همچنین در 
منطقه 7 تصویب شد، یک ورزشگاه بزرگ و چند پروژه 

دیگر در اوایل مرداد افتتاح و کلنگ زنی شود.  
شهردار اصفهان ادامه داد: در منطقه 4 شهرداری 
اصفهان 4 پروژه بزرگ تحت عنوان مجموعه پروژه های 
میدان پینارت در دست اقدام است که قرار است، سه 
مورد از این پروژه ها به زودی و در روز عید غدیر افتتاح 
شود، یکی از این پروژه ها با مشکات آزادسازی مواجه 
شده است که امیدواریم بتوانیم آن را هم در کنار سایر 

پروژه ها به مردم تقدیم کنیم.  
ســران  اجــاس  ســالن  پــروژه  وضــع  دربــاره  او 
افــزود: ایــن پــروژه یکــی از پروژه هــای مهــم شــهرداری 
محســوب می شــود. تمــام اقدامــات الزم بــرای افتتــاح 
مرکــز همایش هــای بین المللــی انجــام شــده اســت؛ اما 
دارای نواقــص جزئــی اســت کــه در خصــوص رفــع آن ها 
تصمیم گیری های الزم انجام شــده است. سالن اجاس 
ســران دارای بخش هــای متعــدد و بســیار زیــادی ماننــد 
اســت،   ... و  اطــراف  خیابان ســازی های  ســبز،  فضــای 
آســفالت معابــر ایــن پــروژه از فــردا آغــاز و بــرای ســالن 
اصلــی اقدامات نهایی ماننــد نصب صندلی ها، موکت و 

... در حال انجام است.  
نــوروزی در رابطــه بــا تاسیســات بــرق ایــن پــروژه، 
و  مکانیــکال  موضوعــات  جلســه  ایــن  در  کــرد:  تاکیــد 
الکتریــکال بــرای ســرمایش و گرمایــش این پــروژه مورد 

بررسی قرار گرفت. 
در پایــان شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن 
مالــی همــه پروژه هــا تصمیمــات الزم گرفتــه شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: آزادسازی و زیرساخت های بخش دیگری 
از حلقــه حفاظتــی هــم مــورد بررســی جــدی قــرار گرفت و 
قــرار شــد، به ســرعت کار آســفالت آن آغــاز شــود. ســه تا 
چهارکیلومتر دیگر از این پروژه در آینده نزدیک قرار است 

به بهره برداری برسد و در اختیار مردم قرار بگیرد. 

فرماندارهمدان:۴۳۰تن
مرغمنجمددرهمدان

ذخیرهشدهاست
محمدعلــی محمــدی، فرماندار همــدان، از ذخیره 
مــرغ بــرای اطمینــان خاطــر مــردم در تامیــن مایحتــاج 

عمومی خود خبر داد.
فرمانــدار همــدان در بازدیــد از یــک مرکــز خریــد 
تضمینــی گنــدم، یک واحد تولیــد نهاده های دامی و یک 
واحــد ســردخانه ذخیره ســازی طــرح تنظیــم بــازار اظهار 
کرد: بازدیدها در راستای بررسی وضع برخی از کاالهای 
رفــع  بــرای  الزم  پیگیــری  و  نزدیــک  از  مــردم  ضــروری 
 مشــکل در فرآینــد تولیــد، توزیع و ذخیره ســازی اســت.

 1۹۰ شــامل  منجمــد  مــرغ  تــن   4۳۰ کــرد:  تصریــح  او 
وارداتــی  مــرغ  تــن   ۲4۰ و  داخــل  تولیــد  مــرغ  تــن 
در  تــا  اســت  شــده  ذخیره ســازی  ســردخانه  ایــن  در 
رفــع  و  بــازار  در  تعــادل  ایجــاد  بــرای  مقتضــی  مــوارد 
شــود. توزیــع  بــازار  در  احتمالــی  مقطعــی   کمبودهــای 

او ادامــه داد: اکنــون بــه طور متوســط روزانــه حدود ۸۰ 
تــن مــرغ در بــازار همــدان توزیــع می شــود و ۲ میلیــون 
و 4۰۰ هــزار قطعــه جوجه ریــزی طــی 1۰ روز گذشــته در 
واحدهــای تولیــدی مــرغ گوشــتی شهرســتان داشــتیم و 
همچنان روند ذخیره سازی طرح تنظیم بازار ادامه دارد.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر عامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
خوزســتان اعــالم کــرد که با تدبیــر وزیر نیرو 
و همراهی بخش صنعت و کشــاورزی میزان 
قطــع بــرق در بخــش خانگــی ایــن اســتان به 

صفر رسیده است.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  خــدری  علــی 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد:  بــا تصمیــم وزارت 
نیرو میزان برق صنایع سیمان و فوالد تا سه 
هفتــه آینــده بــه 1۰ درصد کاهــش یافــت کــه 
بــا ایــن تصمیــم بــرق مورد نیــاز خانگــی مردم 
در اســتان خوزســتان تامیــن و از چهارشــنبه 
تاکنون در هیچ یک از شــهرهای اســتان قطع 

برق برنامه ریزی شده به وجود نیامده است.
او اضافــه کــرد: میــزان بــرق مــورد نیــاز 
کانشــهر  جــز  بــه  اســتان  شــهرهای  روزانــه 
اهواز چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات 
است که ۸۰ درصد این برق مربوط به بخش 
خانگــی اســت و  خوشــبختانه بــا اســتفاده از 
بســته های تشویقی توانسته ایم، برق صنعت 

کنیــم  مدیریــت  را  اســتان  در  کشــاورزی  و 
و اولویــت تامیــن بــرق را بــه بخــش خانگــی 
اختصــاص دهیــم. خــدری بــا ابــراز تاســف از 
همکاری نکردن شهروندان در کاهش مصرف 
بــرق خــود در روزهایــی کــه پیک مصــرف برق 
باال رفته است، گفت: از مردم استدعا داریم 
در  احتمالــی  بــرق  قطــع  از  جلوگیــری  بــرای 

کاهش مصرف خود بیشتر مساعدت کنند.

او بــا بیــان اینکه اســتان خوزســتان یکی 
مــردم  و  اســت  کشــور  گــرم  اســتان های  از 
مجبورند از وسایل سرمایشی استفاده کنند، 
تصریــح کرد: به آنان توصیه می کنیم به جای 
اســتفاده از کولرهای متعدد کمترین وســایل 
سرمایشــی را بــه کار ببرنــد تــا میــزان مصــرف 
برق در اســتان مدیریت شــود و فشــار از روی 

سیستم پایین بیاید.

توزیــع  شــرکت  عامــل  مدیــر  پایــان  در 
نیــروی بــرق تاکیــد کــرد کــه علیرغــم تــاش 
ایــن شــرکت بــرای نبود قطعی بــرق در بخش 
خانگــی جدول هــای احتمالــی ایــن قطعــی در 
پایگاه اطاع رســانی شرکت توزیع برق استان 
خوزستان قرار گرفته است تا اگر پیک مصرف 
از نرم آن باال رفت، بر اساس جدول یادشده 

برق شهرهای استان قطع شود.

هرمــزگان  آبفــای  شــرکت  مدیرعامــل 
عنوان کرد که این شــرکت برای جبران تنش 
به وجودآمده در  2۰۰ روســتای اســتان برای 
تامیــن آب مــورد نیازشــان از آبرســانی ســیار 

استفاده می کند.
امیــن قصمی دیــروز در گفت وگو با ایرنا 
ادامه داد: به دلیل از دســت رفتن منابع آبی 
ناشــی از کم بارشــی در هرمزگان، چاره ای جز 
آبرســانی ســیار نداریم و درتاش هســتیم با 
افزایش ناوگان، آبرسانی سیار را را برای گذر 

از بحران تقویت کنیم.

او تشــریح کــرد: نیــاز روزانــه هرمــزگان 
بــه آب هشــت هــزار و ۲۰۰ لیتــر در ثانیــه و 
میــزان آب در دســترس پنج هــزار و ۸۰۰ لیتر 
در ثانیه اســت که بر این مبنا کســری آب در 
اســتان ۲ هــزار و 4۰۰ لیتــر بــر ثانیه )بیش از 

۲۰7میلیون لیتر در شبانه روز( است.
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
هرمزگان اظهار کرد: اکنون از 1۰۰ درصد نیاز 
آبــی اســتان، 4۳ درصــد از طریــق چاه ها، 4۵ 
درصد آب شــیرین کن ها و 1۲ درصد از طریق 

سدها تامین می شود.

اســتان  در  بــارش  قصمی میانگیــن 
هرمــزگان از ابتدای ســال جاری تاکنــون را  ۳4 
میلی متر اعام کرد که با کاهش ۹۰ درصدی در 
هم سنجی با پارسال، نشان دهنده خشکسالی 

بی سابقه طی ۵۰ سال گذشته است.
او اعــام کرد کــه  اکنــون ســد شــمیل و 
نیان بی آب و ذخیره ســد استقال میناب نیز 
ناچیــز اســت و مجموعــه ایــن عوامــل موجــب 
شــده اســت  بندرعبــاس در فهرســت مراکــز 

استان با حساسیت باال قرار گیرد.
بــا  آبفــای هرمــزگان گفــت:  مدیرعامــل 

وجــود ایــن اوضــاع دشــوار و پیچیــده، اجــازه 
ندادیم زندگی روزمره مردم دچار تنش شــود 
و بــه عنــوان مثــال یــک میلیــون نفــر جمعیت 
را  آب  کمبــود  بندرخمیــر،  و  بندرعبــاس 
احســاس نمی کننــد. این مســئول در ادامه از 
اقدامات پیــش روی آب و فاضــاب هرمــزگان 
صحبت کرد و گفت: آبفا برای ظرفیت سازی، 
لحظــه ای تعلل نکرده اســت و هــر آنچه برای 
تامیــن آب مشــترکان نیاز بــوده، برنامه ریزی 
کرده است که در ماه های آینده شاهد به بار 

نشستن این اقدامات خواهیم بود.

آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
چابهــار بــا توجــه بــه اوضــاع بحرانــی کرونــا 
در جنــوب اســتان سیســتان و بلوچســتان و 
ُــران بخشــی از بودجــه فرهنگی و  منطقــه مک
گردشــگری ایــن ســازمان را بــه پشــتیبانی از 
حــوزه بهداشــت و درمــان و بیمارســتان امام 

علی )ع( چابهار اختصاص داد.

عمومــی  روابــط  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
عبدالرحیــم  چابهــار،  آزاد  منطقــه  ســازمان 
کُردی در بازدید از بیمارستان امام علی )ع( 
چابهــار کــه با همراهی اعضــای هیات مدیره 
و مدیــر غــذا و دارو منطقــه آزاد انجام شــد، 
تاکیــد کــرد: برطرف کردن مشــکات و موانع 
مربــوط بــه تجهیــزات مــورد نیــاز بیمــاران در 

اولویــت بخش غذا و داروی ســازمان منطقه 
قیــد  بــا  گیــرد. همچنیــن  قــرار  چابهــار  آزاد 
فوریــت، بخــش دریافت داروهــای مورد نیاز 

بیماران کرونایی راه اندازی شــود.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد چابهار 
در ایــن بازدید بر راه اندازی بخش غربالگری 
طــی یــک هفتــه آینــده بــرای پیش بینی موج 
بعــدی کرونا و برآورد افزایش بیماران تاکید 

کرد.
نیــاز  مــورد  تجهیــزات  تامیــن  بــر  او 
نزدیکــی  در  کرونایــی  بیمــاران  نقاهتــگاه 
بیمارســتان ها تاکیــد کــرد و افــزود: مدیریــت 
غــذا و دارو و معاونــت فرهنگــی، اجتماعــی و 
گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد چابهــار، در 
بحــث همــکاری و پشــتیبانی تیــم بهداشــت  و 
درمان بیمارســتان امام علی )ع( اهتمام ویژه 

داشته باشند.
محمد حســن قوسیان، دبیرکل جمعیت 
در نشســت  روز گذشــته  نیــز  احمــر،  هــال 
هــال  دوســتانه  بشــر  کمک هــای  تحویــل 

احمــر به سیســتان و بلوچســتان کــه در مرکز 
سیســتان  گفــت:  شــد،  برگــزار  اســتان  ایــن 
کیت هــای  و  دارو  زمینــه  در  بلوچســتان  و 
تشــخیص کرونــا کمبــود دارد کــه از همین جا 
از دوســتانمان در سراســر کشــور درخواســت 
می کنیــم ارســال کیــت تشــخیص کرونــا را به 

این استان در اولویت قرار دهند.
بــه گفتــه محمد هاشمی شــهری، رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانــی زاهــدان، بــا افــزوده شــدن یک هزار 
و ۲۹۸ مــورد جدیــد کرونــا طــی ۲4 ســاعت 
شــمار  بلوچســتان  و  سیســتان  در  گذشــته 

ویــروس  ایــن  مبتایــان 
و  هــزار   66 بــه  اســتان  در 
اســت.  رســیده  نفــر   ۳۵4
بــا فــوت ۲4 مــورد جدیــد، 
شــمار فوتی هــای کرونــا در 
بلوچســتان  و  سیســتان 
مــورد   771 و  یک هــزار  بــه 

رسید.

2۰۰ روستای هرمزگان آبرسانی سیار می شود

مدیر عامل توزیع برق استان: قطعی برق خانگی 
در خوزستان به صفر رسید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار: بخشی از بودجه 
فرهنگی به حوزه درمان اختصاص یافت 


