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خبر كوتاه
تقدیر از ماماهای اداره کل بیمه
سالمت به مناسبت روز جهانی ماما

درگراميداشت روز جهاني ماما،کارکنان
مامای شاغل اداره کل بیمه سالمت استان گیالن
با اهداي لوح تقدیروشاخه گل مورد تجليل قرار
گرفتند.دکتر عاطف راد مدیر کل بیمه سالمت از
زحمات همکاران مامای اداره کل بیمه سالمت
قدردانی کرد .وی گفت :اگربخواهیم جامعه سالم
داشته باشیم باید به نقش ماما اهمیت بدهیم
ونامگذاری این روز به نام روزجهانی ماما نشان
از اهمیت ماما ونقش موثرآن در حفظ سالمت
مادر وکودک وجامعه است  .ماما با ایفای نقش
خود می تواند فردای بهتری برای نسل آینده
رقم بزند.وی ضمن مهم خواندن نقش تاثیرگذار
ماما درچرخه نظام سالمت جامعه ،با اهدای لوح
تقدیر از کارکنان مامای این اداره کل تجلیل کرد.
در قسمتی از این لوح آمده است:در قسمتی از
این لوح آمده است 15:اردیبهشت ماه روزجهانی
ماما فرصت مناسبی است برای تقدیروتشکرازاین
قشر زحمتکش وصبورکه نقش مهم وتاثیرگذاری
درچرخه نظام سالمت جامعه ایفا می کنند
،اینجانب روزجهانی ماما رابه شماهمکارارجمند
تبریک وتهنیت عرض نموده  ،از درگاه باریتعالی
توان مضاعف و پیشرفت روزافزون شما را هم
در خدمت رسانی به بیمه شدگان وهمچنین در
عرصه های زندگی ازخداوندمنان خواهانم  .دکتر
عاطف راد مدیر کل بیمه سالمت گیالن
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن خبر داد:

پوشش امدادی مراسم نماز عید فطر
در استان گیالن

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
گیالن گفت :مراسم نماز عید سعید فطر در
سراسر استان به صورت ویژه پوشش امدادی داده
شد.به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر
استان گیالن؛ سیاوش غالمی مدیرعامل جمعیت
هالل احمر استان گیالن گفت :از آنجا که نماز
عید سعید فطر به صورت گسترده و در مصالها
 ،مساجد و خیابان ها با حضور انبوه مسلمانان
برگزار شد ،در مکان های برگزاری نماز نیروهای
امداد و نجات هالل احمر به صورت ویژه متمرکز
بودند تا در صورت نیاز اقدام به خدمات امدادی
کنند  .غالمی افزود :با توجه به تراکم باالی
جمعیت در مصلی رشت ،عالوه بر حضور نیروی
امداد و نجات ،نسبت به تبلیغات محیطی طرح
رفیق خوشبخت ما و پویش چلچراغ در نماز عید
فطر در سراسر استان نیز اقدام شد.مدیرعامل
جمعیت هالل احمر استان گیالن همچنین
با اشاره به تعطیالت همزمان با عید فطر نیز
گفت :از آنجا که چند روز متوالی مردم اقدام
به مسافرت خواهند کرد به همه پایگاه های
ثابت ،سیار و موقت در سراسر استان گیالن برای
خدمات امدادی اعالم آماده باش کرده ایم.غالمی
اظهار داشت :عوامل امدادی جمعیت هالل احمر
در محورهای مواصالتی مناطق حادثه خیز یا
پرحادثه افزایش پیدا می کند تا در کنار پلیس
راه ،سازمان راهداری و اورژانس به هموطنان در
صورت نیاز خدمات امدادی ارائه کنند.مدیرعامل
جمعیت هالل احمر استان گیالن همچنین از
هموطنان خواست در سفرها نکات ایمنی را برای
مسافرتی بهتر و مطمئن تر رعایت کنند و در
صورت لزوم با شماره تلفن  ۱۱۲تماس بگیرند .

انتقال آب خلیج فارس به کرمان با
جدیت پیگیری شود

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره
به خشکسالی بی سابقه در کرمان گفت :پروژه
انتقال آب خلیج فارس به شمال کرمان باید
با جدیت ادامه یابد.محمد مهدی زاهدی در
مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمان خواستار
توجه بیشتر استاندار کرمان برای حل مشکل
خشکسالی و بی آبی در کرمان شد و افزود:
کرمان سالها با خشکسالی مواجه است و طی
 ۱۵سال اخیر خشکسالی تشدید شده و برای
حل این مشکل باید آب خلیج فارس را به کرمان
منتقل کرد.وی عنوان کرد :این موضوع باید با
جدیت دنبال شود چون خشکسالی مشکل
جدی و اساسی استان کرمان است.وی همچنین
به وجود اتباع غیر مجاز در کرمان اشاره کرد و
گفت :افراد غیر مجاز مشکالت زیادی را برای
استان ایجاد میکنند و باید فکری فوری و عاجل
در این زمینه انجام شود .زاهدی افزود :توسعه
صنایع جنبی و زیر بنایی در استان کرمان بسیار
با اهمیت است و باید جلوی فعالیت باندهای
مافیایی و فاسد در کرمان گرفته شود.

رشته های کم متقاضی دانشگاهی
حذف می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری گفت :وزارت علوم سعی دارد
شماری از رشته های کم متقاضی دانشگاهی را
حذف کند.
مرتضی فرخی در آئین تجلیل از اساتید
دانشگاه پیام نور بابل به مناسبت پاسداشت هفته
معلم ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید
مطهری و تجلیل از مقام شامخ معلمان گفت:
وزارت علوم سعی دارد تا رشتههای پرمتقاضی
تقویت وشماری از رشتههای کم متقاضی حذف
شوند.
فرخی با بیان اینکه ،دانشگاه پیام نور در
یک بازه زمانی که کشور با افزایش متقاضیان
برای کسب علم و دانش مواجه بود آنها را
پذیرفت و سبب ارتقا سطح آموزشی کشور
شد افزود :ما هم به پاس این زحمات ،تالش
میکنیم؛ در راستای توسعه و ارتقای جایگاه
دانشگاه پیام نور اقدام کنیم.
فرخی با اشاره به اینکه باید رشتههای
پرمتقاضی دانشگاه پیام نور شناسایی شوند
تصریح کرد :نباید توسعه دانشگاه پیام نور تحت
تأثیر دانشگاههای دیگر قرار گیرد بلکه باید هر
دانشگاه در مسیر مسئولیت خود حرکت کند.
دانشگاه پیام نور دارای زیرساخت مناسب و
ظرفیت خوب برای اساتید توانمند و رشتههای
مهم دارد.

شماره 3426

در نشست مدیرعامل توزیع برق با مدیرکل آموزش و پرورش سمنان؛

راهکارهای آموزش و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در مدارس بررسی شد
در نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
با مدیرکل آموزش و پرورش سمنان ،راهکارهای
فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در مدارس
بررسی شد .مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
سمنان در این نشست هم اندیشی ،با گرامیداشت
یاد و خاطره شهید مطهری و تبریک هفته معلم
گفت :در راستای تفاهم نامه فی مابین ،اقدامات
ارزشمندی صورت پذیرفته و استمرار این مهم،
اهمیت بسیاری برای موضوع آموزش راهکارهای
بهینه سازی مصرف برق در بین دانش آموزان،
خانواده ها و همچنین معلمان در بردارد.سیدمحمد
حسینی نژاد به اجرای طرح یاوران برق در مدارس
اشاره کرد و افزود :با تداوم این طرح در مدارس
و آموزش چهره به چهره روشهای صحیح استفاده
از برق  ،اثرگذاری شایسته ای برای دانش آموزان
خواهد داشت.وی اضافه کرد :در طی سال های
گذشته  11 ،مدرسه در نقاط مختلف استان مجهز
به سلول های خورشیدی شده تا اقدام الگویی برای
بهره مندی از انرژی خورشیدی باشد و آمادگی
داریم با رفع اشکاالت این دستگاه ها ،موضوع نصب
پانل های خورشیدی بر روی پشت بام و سقف
پارکینگ مدارس ،در دستور کار قرار داده شود.
حسینی نژاد با اظهار این که با افزایش یک
درجه ای دمای هوا در کشور ،حدود یک هزار
مگاوات مصرف برق نیز افزایش پیدا می کند یادآور
شد :با آغاز روزها و ماه های گرم سال ،مدیریت
و کنترل مصرف برق می بایست بیشتر مورد
اهتمام واقع شده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا
آموزشگاه هایی که دانش آموز در آن حضور ندارد،
سیستم های سرمایشی خاموش و رفتار مصرفی
بیش از پیش مورد اهتمام واقع شود .وی تصریح

آذربایجانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اصفهان شد

اصغر آذربایجانی به عنوان مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان اصفهان منصوب شد.
آذربایجانی ازعناصر فرهنگی استان اصفهان و از
تهیه کنندگان صدا و سیمای مرکز اصفهان است
که پیش از این نیز قائم مقام شبکه اصفهان بود.وی
در دوران شهرداری مرتضی سقائیان نژاد به عنوان
سردبیر روزنامه اصفهان زیبا و پس از آن به عنوان
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان منصوب
شد .سپس در دور چهارم شورای اسالمی شهر به
پارلمان شهر نصف جهان راه یافت و پس از آن به
صدا وسیما بازگشت .تا پیش از این ،حجت االسالم
والمسلمین رمضانعلی معتمدی مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اصفهان بود.
معاون اول قوه قضاییه:

دستگاه قضایی به هیچ وجه راضی به
تعطیلی کارخانه ها نیست

کرد :به منظور اتخاذ تدابیر و پیش بینی های الزم،
برنامه های امتحانات دانش آموزان برای قبل از
ساعت  10صبح برنامه ریزی شود تا با ساعات
اوج مصرف برق فاصله داشته و مدیریت مصرف
نیز درنظر گرفته شود.در ادامه مدیرکل آموزش و
پرورش استان با بیان این که اعتقاد داریم آموزش
و پرورش یعنی همه جامعه ،گفت :استان سمنان
دارای  130هزار دانش آموز ،یک هزار و 200
مدرسه ،پنج هزار و  600کالس درس و  10هزار
معلم است که همه اینها به صورت مویرگی و شبکه
ای به کلیه خانواده ها متصل هستند.
محمد دستورانی با عنوان این که عناصر اصل

تعلیم و تربیت؛ دانش آموزان ،معلمان ،والدین و
خانواده دانش آموزان هستند اظهار کرد  :هر چه
آموزش و پرورش فاصله خود را با سایر دستگاه ها
و مردم کمتر کند ،قطعاً به توفیقات بیشتری نایل
خواهد شد .وی با اشاره به این که در منظومه تعلیم
و تربیت ،ارتباط با کلیه دستگاه های اجرایی یک
ارتباط منطقی و الزم است که باید وجود داشته
باشد تصریح کرد :یک دانش آموز عالوه بر این
که باید سواد خواندن ،نوشتن و حساب کردن را
دارد ،می باید سواد انرژی ،سواد عاطفی ،بصری،
رسانه ای ،تحلیلی و سواد زیستی هم داشته باشد.
دستورانی خاطر نشان کرد :طرح یاوران برق را

می توان در سال تحصیلی پیش رو برای مصرف
بهینه و فرهنگ سازی برای مقاطع پیش دبستانی
و ابتدائی اجرایی کرد.وی با اظهار این که آمادگی
داریم تا از ظرفیت شبکه شاد برای فرهنگ سازی با
هدف مصرف بهینه استفاده شود گفت :برای زمان
برگزاری امتحانات می بایست به یک اقدام مشترک
برسیم تا امتحانات در هوای خنک ابتدای صبح
برنامه ریزی شود.یادآور می شود :در این نشست
رشیدی ،معاون آموزش ،هادی پور ،رئیس اداره
سنجش آموزش و پرورش و همتی ،مدیر روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
حضور داشتند.

نگاهی به عملکرد معاونت بهرهبرداری در سالی که گذشت

معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای خوزستان اقدامات این
معاونت در سال  1400برای حفظ شبکه و تامین بار مشترکین را
تشریح کرد.سید مهرداد بالدی موسوی بیان کرد :معاونت بهرهبرداری
شرکت برق منطقهای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد مشتمل بر
 10ناحیه بهره برداری و دارای  212پست برق است که از این تعداد
 23پست برق  400کیلوولت 32 ،پست  230کیلوولت 155 ،پست
 132کیلوولت و  2پست  33کیلوولت است.وی افزود :این شرکت
دارای  2991دستگاه کلید قدرت و  9312کیلومتر خطوط انتقال
و فوق توزیع به همراه  17578دکل (برج) است.معاون بهرهبرداری
شرکت برق منطقهای خوزستان در خصوص عملکرد این معاونت در
سال  1400تصریح کرد :این مجموعه جهت مبارزه با ریزگردها و

آلودگی پستهای برق طی سال 1400اقدام به شستشوی  149پست
اصلی و فرعی طبق برنامه های خاموشی در زمان کم باری نموده است.
الزم به ذکر است که تعداد  43پست برق طی سالهای اخیر دارای
پوشش عایقی ( )RTVشدهاند که عالوه بر مقاومت باال در مقابل
هر نوع آلودگی و تداوم انرژی ،دیگر نیازی به شستشو ندارند.بالدی
موسوی اضافه کرد :همچنین در این سال پستهای جدیداالحداث
 400کیلوولت پیروزان در ناحیه شرق اهواز 132 ،کیلوولت سرو دشت
آزادگان در ناحیه غرب اهواز ،پاکچوب در ناحیه شمال ،پست میداوود
در ناحیه مارون و بهمئی لیکک در ناحیه ارجان وارد مدار شدهاند.وی
در ادامه خالصه عملکرد و اقدامات انجام شده در حوزه ستادی معاونت
بهرهبرداری برای حفظ و آمادهسازی شبکه را تشریح کرد.

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی با همکاران شرکت خوی
جلسه ای هماندیشی با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان غربی و معاونین و همکاران شرکت آب و فاضالب
خوی درخصوص مسائل و مشکالت درسالن کنفرانس شرکت برگزار
گردید .مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان ضمن تقدیر از فعالیت
های انجام یافته گفت :تعامل با فرماندار  ،مدیران و سایر دستگاه های
اجرایی شهرستان ها یکی از رویکرد های مهم شرکت آب و فاضالب
است و در این راستا باید تمام تالش خود را برای هم اندیشی و هم
افزایی بکنند تا بنوانیم به بهترین نحو ممکن مشکالت شهروندان را
مرتفع کنیم .لطیف خوش سیرت افزود :رسالت حقیقی شرکت آب و
فاضالب ارائه خدمات استاندارد با کیفیت عالی است و در این راستا
باید با برنامه ریزی دقیق ،مدون ،کارآمد و مطابق با استاندارد های
تعریف شده است  .وی ادامه داد :در جهت ارتقای نظام مدیریت طرح
ها و پروژه ها به منظور انجام مناسب و مطابق زمان و هزینه پروژه

ها و ایجاد ساختار اقتصاد مهندسی در پروژه ها و اتمام طرحهای
نیمه تمام جدیت کامل داشته باشند.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب
استان همچنین نسبت به رعایت بودجه مصوب سال  1401و کاهش
هزینه های جاری و اجتناب از اعمال هزینه های غیر ضروری تاکید

نمود وتصریح کرد :باید انشعابات غیرمجاز در تمامی شهرها شناسایی
و مشترکان پر مصرف اخطار دریافت کنند .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان گفت :بحث نگهداری از تاسیسات از اهمیت ویژه ای
برخوردار است که با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و تجهیزات مو رد
بهره برداری در صنعت آب و فاضالب وعدم توجه درست به نگهداری
صحیح و برنامه ریزی شده از این تأسیسات ،ضمن افزایش روزافزون
تعمیرات اضطراری و افزایش هزینه های نگهداری باید مدیران استانی
به این امر مهم و حیاتی اهتمام ویژه داشته باشند .خوش سیرت
افزود  :با برنامه ریزی دقیق با هدف کاهش این تعمیرات و هزینه
های مربوط به آن ،خواهیم توانست با بهره گیری از تکنیک های
بازرسی دوره ای ،زما نبندی سرویس ها ،ارائه برنامه های مدون و
سایر بازدیدهای پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون
برنامه نقش بسزایی داشته باشند.

ایمنسازی مترو هشتگرد در محاق
مریم ابوئیمهریزی

افتتاح مترو شهر جدید هشتگرد به عنوان نقطه عطفی
برای توسعه و رونق این شهر محسوب میشد اما نواقص
متعدد در روند خدماترسانی کام مردم این شهر جدید را
تلخ کرده است.
مترو به لحاظ ایمنی ،سرعت و ارزانی ،مناسبترین
وسیله حمل و نقل عمومی محسوب میشود که از سوی
مردم شهرهای بزرگ و پرجمعیت جهان به ویژه کشور ما
مورد استقبال واقع شده است.
حدود سه دهه از ساخت و ساز و سکونت در شهر
جدید هشتگرد میگذرد ،در سالهای اخیر با توجه به
افزایش قیمت مسکن و خستگی اجارهنشینها از پرداخت
قیمتهای گزاف مسکن در پایتخت و با شروع ساخت
مسکن مهر از سال  ۸۷در شهر جدید هشتگرد بارقههای
اُمید در دل مردم برای زندگی کمهزینه زنده شد.
عالوه بر آن افتتاح مترو شهر جدید هشتگرد به عنوان
نقطه عطفی در جهت توسعه و رونق این شهر محسوب
میشد که به دلیل مشکل یاد شده جمعیت زیادی با اشتیاق
از تهران و کرج به این شهر سرازیر شدند.
پروژه قطار برقی کرج  -هشتگرد به طول ۲۵.۸۷
کیلومتر در سال  ۸۷کلنگ زنی شد و سرانجام پس از یک
دهه چشمانتظاری در اواخر سال  ۹۸افتتاح گردید و تاکنون
بالغ بر یک هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برای احداث آن هزینه
شده است.
خدماترسانی کجدار و مریز متروی هشتگرد

با اینکه این پروژه به مرحله افتتاح رسید و حدود دو
است که مردم در حال استفاده از آن هستند و ترددها جریان
دارد ،اما روند ایمنسازی این پروژه مهم از زمان بهرهبرداری
تاکنون طوالنی شده است و به گفته مسئوالن شرکت عمران
شهر جدید هشتگرد اجرای سیستم سیگنالینگ مترو هشتگرد
نسبت به مدت زمان اجرای سیستمهای مشابه در کشور تنها ۲
سال زمان برده است و این یک رکورد محسوب میشود.
از طرف دیگر تعطیلی آخر هفته مترو ،همچنین
محدودیت خدماتدهی آن به شهروندان در روزهای غیر
تعطیل باعث شده مردم شهر جدید هشتگرد و توابع آن
از این مهم بیبهره باشند ،عالوه بر اینکه وسیله حمل و
نقل عمومی در ایستگاه پایانی شهر جدید هشتگرد برای
شهرهای نظرآباد ،گلسار ،کوهسار ،کردان ،چهارباغ وجود
ندارد و باعث گالیهمندی شهروندان شده است.
گالیه شهروندان هشتگردی

اخبار

زهرا صادقی اظهار کرد :حدود سه سال در شهر جدید

هشتگرد سکونت داریم ،اما محل کار بنده و همسرم در
تهران است و به دلیل کاهش اتالف وقت و سرعت مناسب از
قطار هشتگرد استفاده میکنیم.
وی بیان کرد :متأسفانه مترو هشتگرد بعد از ظهرها
تعطیل است و بسیاری از مسافران مجبورند از ایستگاه
گلشهر تا منزل با تاکسی طی کنند و این امر برای ما به
صرفه نیست.
صادقی متذکر شد :ضمن اینکه اکثر شهروندان به
دلیل ترافیک اتوبان در روزهای تعطیل ،ترجیح میدهند
از مترو استفاده کنند که متأسفانه آخر هفتهها با تعطیلی
مترو مواجه میشوند.
سمیرا شریفی یکی از شهروندان شهرستان نظرآباد با
گالیه از تعطیلیهای مترو هشتگرد اظهار کرد :چرا هر چند
وقت یکبار به دلیل تست گرم مترو متوقف میشود.
وی ادامه داد :این پروژه در زمان دولت دوازدهم افتتاح
شد و انتظار داریم با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند
قطارهای هشتگرد نه تنها متوقف نشود ،بلکه در طول روز
تعداد سفرها افزایش یابد.
با توجه به طرح مشکل طوالنی شدن روند ایمنی مترو،
فاصله بین قطارها ،قطع برنامه حرکت قطار در بعدازظهرها
و گالیه شهروندان ،برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه
قرار است چه برنامههایی برای رفع این مشکل پیادهسازی
شود ،گفتوگویی با مسئوالن استان از جمله نماینده مردم
ساوجبالغ ،نظرآباد ،طالقان و چهارباغ در مجلس داشتیم.
ایمنسازی مترو هشتگرد یکی از مطالبات جدی است

در این رابطه علی حدادی در خصوص روند ایمنسازی
مترو و طوالنی شدن عملیات اجرای ایمنسازی مترو شهر
جدید هشتگرد اظهار کرد :این موضوع را باید از وزیر راه
پرسید ،چراکه ایمنسازی مترو یکی از مطالبات ما بوده و
برای بنده هم جای سوال دارد.
وی بیان کرد :متأسفانه قبل از اینکه ایمنسازی و
سیستم سیگنالینگ پروژه قطار برقی شهر جدید هشتگرد به
مرحله پایانی برسد ،افتتاح صورت گرفت و هنوز ایمنسازی
مترو تکمیل نشده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
تصریح کرد :از این رو باید پیگیریهای الزم از سوی
استانداری البرز و فرماندار ساوجبالغ صورت گیرد ،زیرا از
دستگاههای اجرایی محسوب میشوند.
مترو هشتگرد قطع ًا ناایمن نیست

محمدعلی حاجیزاده عضو هیأت مدیره شرکت
عمران شهر جدید هشتگرد در پاسخ به سوال مطرح شده

در مورد روند ایمنسازی مترو شهر جدید هشتگرد اظهار
کرد :اجازه بدهید این سوال را بدین صورت اصالح کنم.
برای ارتقای نظام بهرهبرداری از مترو شهر جدید هشتگرد
که شامل بهبود کیفیت سفر ،کاهش زمان سیر ،کاهش
سرفاصله اعزام ناوگان و به تبع آن افزایش اقبال عمومی
در استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی (مترو) است چه
اقداماتی انجام شده است؟ زیرا پروژهای که مدت دو سال
از زمان بهرهبرداری آن بدون کوچکترین حادثه ،میگذرد
قطعاً ناایمن نیست.
ادامه داد :سیستم سیگنالینگ پروژه قطار برقی شهر
جدید هشتگرد که وظیفه هوشمند سازی ،افزایش کارایی،
سهولت بهرهبرداری و کنترل حرکت قطار بین دو ایستگاه
بدون دخالت راننده را به عهده دارد.
حاجیزاده بیان کرد :عملیات تأمین و حمل و
نصب تجهیزات سیستم سیگنالینگ با قرادادی بالغ بر ۲
هزار میلیارد ریال که تماماً با تالش شرکت عمران شهر
جدید هشتگرد تأمین اعتبار گردیده است ،با بهرهمندی از
بهروزترین تجهیزات از معتبرترین برندهای روز دنیا به پایان
رسیده است و پس از پشت سر گذاشتن موفقیتآمیز تست
گرم در تاریخ  ۵و  ۶بهمن ماه جاری ،در آستانه بهرهبرداری
است.
وی با اشاره به اینکه در این راستا پس از جلسات
متعدد و هماهنگیهای صورت گرفته با مدیران ارشد خط ۵
متروی تهران ،مقرر گردید بهرهبرداری آزمایشی این سیستم
از اواسط ماه جاری آغاز گردیده ،تصریح کرد :از این رو پس
از پشت سر گذاشتن این مرحله ،آماده بهرهبرداری نهایی و
تحویل به شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه
است.
عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
خاطرنشان کرد :افزایش سرعت حرکت ناوگان و در پی
آن کاهش زمان سفر به عالوه کاهش زمان سر فاصله
اعزام قطارهای از مبدأ ایستگاه هشتگرد به سمت گلشهر
و برعکس و افزایش تعداد سرویسهای روزانه ،از دست
آوردهای بهرهبرداری از سیستم سیگنالیگ قطار برقی شهر
جدید هشتگرد است.
وی گفت :عملیات اجرای سیستم سیگنالینگ قطار
برقی شهر جدید هشتگرد از سال  ۹۸آغاز شده و با توجه به
مدت زمان اجرای سیستمهای مشابه در کشور که حداقل
بین  ۳تا  ۴سال زمان میبرد ،از این نظر اجرای سیستم
سیگنالینگ مترو شهر جدید هشتگرد یک رکورد کشوری
محسوب میگردد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به
اینکه دستگاه قضایی به هیچ وجه راضی به
تعطیلی کارخانه ها نیست ،گفت :حمایت از
تولیدکنندگان از اولویت های دستگاه قضایی
است .حجت السالم محمد مصدق ظهر شنبه در
آیین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری ایالم
اظهار کرد :سند تحول قضایی به طور جدی در
دستگاه قضا دنبال میشود و میطلبد مدیران
استانی منتظر مرکز نباشند و با خالقیت در
جهت و هم راستا با این سند حرکت کنند .وی
افزود :حمایت از تولیدکنندگان ،اشتغالآفرینان
و شرکتهای دانشبنیان از برنامههای دستگاه
قضا در راستای شعار سال مقام معظم رهبری
است.معاون دستگاه قضا با اشاره به اینکه
رضایت مردم در روند دادرسی به پروندهها،
در نوع برخورد ،سرعت و دقت یک اصل است،
گفت :صف مفسدان و کسانی که به بیتالمال
دستدرازی میکنند باید از سرمایهگذاران سالم
و دارای اهلیت جدا شود.وی تاکید کرد :دستگاه
قضا به هیچ وجه راضی نیست درب کارخانهای
به خاطر تخلف تعطیل شود ،باید شخص خاطی
مورد پیگرد قرار گرفته ،اما کارخانه به فعالیت
خود ادامه دهد.حجتاالسالم مصدق یادآور شد:
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس ،استفاده
از ماده  ۵۰۲آیین دادرسی کیفری و تعلیق
مجازات در صدور احکام قضایی مورد توجه
قضات قرار گیرد.
وی اضافه کرد :بزرگان و متنفذین آبروی
خود را برای حل و فصل پروندهها گرو گذاشتهاند
و امروز نقش شوراهای حل اختالف در حل و
فصل پروندهها بر کسی پوشیده نیست و باید این
مراکز را در اقصی نقاط کشور بسط و گسترش
دهیم.معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :در گام
دوم انقالب باید با کار جهادی در تمامی زمینهها
تالش کنیم و در جهت گرهگشایی از مشکالت
مردم حرکت کنیم.حجتاالسالم مصدق از
رییس کل دادگستری ایالم خواست با ایجاد
هیاتهای اندیشهورز و اتاق فکر برنامههای
تحولی را اجرایی کنند .وی برنامههای هدفمند و
با زمانبندی مشخص را از اولویتهایی ذکر کرد
که باید مد نظر قرار گیرد .در این آیین عمران
علیمحمدی به عنوان رئیس کل دادگستری
استان ایالم و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر
این استان معرفی شد.علیمحمدی که با حکم
رئیس قوه قضاییه جانشین علی دهقانی در
سمت ریاست کل دادگستری استان ایالم شده،
پیش از این ریاست شعبه  ۲۸دادگاه تجدیدنظر
استان تهران را بر عهده داشته است.

متن آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کالسه  1400125یک دستگاه اتومبیل سواری پراید -2400
به شماره انتظامی ایران  788 -82م  17متعلق به آقای مهران توفان می باشد.
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  210/000/000ریال ( دویست و ده میلیون ریال)
ارزیابی شده مشخصات اتومبیل؛ سواری پراید مدل  79 :پارکینگ :والیت شماره موتور:
 ... 206841شماره شاسی ...79678857 :وضعیت آج الستیک ها :سالم و قابل استفاده
دارای 65درصد رنگ  :یشمی وضعیت موتور و ظاهری خودرو :سالم و قابل حرکت
می باشد .بیمه نامه ای ارائه نگردیده  .مزایده از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ
( 1401/3/2دوم خرداد هزار و چهارصد و یک) در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق
مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ پایه  210/000/000ریال ( دویست و ده
میلیون ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد .ضمنا یادآور
می شود شرکت در مزایده منوط به واریز ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب
سپرده ثبت به شماره حساب  ir 480100004053013207550386به شناسه سپرده
 944108553117000000000000000000متعلق به سازمان ثبت اسناد وامالک
کشور می باشد .شایان ذکر است در صورت عدم برنده شدن شخص شرکت کننده در
مزایده ،استرداد مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر
خواهد بود و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از
تاریخ مزایده واریز نماید .کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و
حق مزایده نقدا وصول خواهد شد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد
 ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ
انتشارآگهی :یکشنبه 1401 /2/18
علی اکبری -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بابل

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری جیلی امگراند  7مدل 2013
به شماره انتظامی  72ایران  989ج  32شماره موتور  JLY4G18D7NB03144شماره
شاسی  L6T7844S1DN038373متعلق به پرویز عالمیان درونکالئی مفقود شده و
از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری پژو  PARS XU7مدل 1400
به شماره انتظامی  92ایران  777ص  34شماره موتور  124K1657485شماره شاسی
 NAAN01CE1MH740708متعلق به زهرا آقاجان تبار بزرودی مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری پراید  SE 111مدل 1398
به شماره انتظامی  92ایران  137ج  45شماره موتور  m136280007شماره شاسی
 NAS431100K1059586متعلق به حسن اکبرزاده اله چالی مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

سند مالکیت (برگ سبز) تراکتور کشاورزی  ITM 485دو دیفرانسیل  4سیلندر مدل
 1393به شماره موتور MT4AW0164Bشماره شاسی N3HKTAA4DEHP01856
شماره پالک 164ک22ایران 17مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/پیرانشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

سند کمپانی (سند کارخانه) خودروی سواری پژو به تیپ پارس XU7به
مدل  1394به رنگ سفید به شماره موتور 124K0719811شماره شاسی
NAAN01CE1FH267993به شماره پالک 229ج 36ایران  84مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد/خوی
نوبت اول 1401/2/11 :نوبت دوم1401/2/18 :

