
ایسنا/کرمان رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور با بیان این مطلب که ۲۰ میلیون جمعیت فعال 
در کشور وجود دارد، گفت: باید ساالنه ۴ میلیون نفر 

را به مهارت آموزی مجهز کرد.
دکتر غالمحسین حسینی نیا در آئین تقدیر از صنایع و 
بنگاه های اقتصادی حامی مسابقات ملی و بین المللی 
مهارت در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، با بیان 
این که فرهنگ مهارت آموزی باید در کشور گسترش 
متأسفانه  کرد:  اظهار  باشد،  داشته  مداومت  و  یابد 
سال ها از این امر غافل بودیم، مهارت می تواند در 
مسیر توسعه کشور راهگشا باشد. مرتباً باید موضوع 
تکنولوژی ها را رصد و خود را به این موارد مجهز 
کنیم لذا زمینه های نهضت ملی برای مهارت آموزی 
و  فنی  سازمان  در  اسالمی  انقالب  دّوم  گام  در 
حرفه ای و شبکه های اجتماعی در حال فراهم است 
که این به عنوان یک اَبرپروژه ملی در دولت سیزدهم 
در  کار  بهترین  وی،  به گفته  است.  توجه  مورد 
نهضت ملی مهارت آموزی این است که شرکت ها و 
کارخانه ها تمام داشته های علمی را پای کار آورند و 
در قالب مراکز جوارکارگاهی مهارت آموزی ها را به 

جوانان انتقال دهند.
حسینی نیا با اشاره به وجود ۲۰ میلیون جمعیت فعال 
کشور و نظربه این که باید ساالنه ۴ میلیون نفر را 
به مهارت آموزی مجهز کرد، ادامه داد: خوشبختانه 
مدیران با درک باالیی در حوزه صنایع استان کرمان 
داریم که از مباحث مهارتی استقبال کرده و بر روی 

توسعه منابع انسانی سرمایه گذاری کرده است.

تصریح  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
مهارت آموزی  بلند  نگاه  این  با  کرمان  استان  کرد: 
به پایتخت مهارت ایران تبدیل شده و در موضوع 
اجرای  با  آن هم  کشور  در  مهارتی  آموزش های 
دّوم  گام  در  آموزی  مهارت  نهضت  ملی  ابرپروژه 

انقالب اسالمی نقطه عطفی خواهیم داشت.
اجرای  امکانات  و  ابزار  کرد:  عنوان  نیا  حسینی 
این طرح در کشور فراهم شده و جوانان مستعد 
و مربیان نخبه هم در صنایع و دانشگاه ها داریم که 
موضوع  این  به  بخشی  سامان  برای  »سام«  سامانه 
راه اندازی شده و مهارت ها در همه زمینه ها به ویژه 
در تکنولوزی های جدید از جمله IT، امنیت سایبری، 
ربات های خودکار، یکپارچه سازی سیستم و ... ارائه 
خواهد شد. رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور 
همچنین با اشاره به اینکه امسال در رقابت های بین 
المللی بعد از ۴۷ سال اولین مدال طال توسط بانوی 
نخبه ۲۳ ساله ایرانی کسب شد، گفت: همچنین دو 
مدال برنز و پنج دیپلم افتخار در رشته های مهارت 

کسب کردیم که این رتبه ها بی سابقه بود.

جهاد  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کشاورزی از پیش بینی کشت قراردادی گندم در 
یک میلیون هکتار از اراضی ایران خبر داد و گفت: 

الگوی کشت نیازمند ساختار جدید است .
 هوشنگ محمدی در جلسه با استاندار چهارمحال 
و بختیاری، با اشاره به اینکه الگوی کشت قانون و 
برنامه است، اظهار داشت: از سال 1۴۰۲، الگوی 
اینگونه  و  داشت  خواهد  بودجه  ردیف  کشت 
خدماتی  اما  شود  مطرح  موضوع  این  که  نیست 
موضوع  کشت  الگوی  در  باشد.  نداشته  وجود 
اصلی خودکفایی در محصوالت استراتژی کشور 

و توسعه گلخانه هاست.
بین  گفت:  قراردادی،  کشاورزی  به  اشاره  با  وی 
یک میلیون و 5۰۰ تا دو میلیون هکتار کشت گندم 
در کشور صورت می گیرد و امروز بیش از ۷۰۰ 
هزار هکتار کشت گندم به صورت قراردادی بوده 
و در حال افزایش است، در کشاورزی قراردادی 
آب بها و برق با 5۰ درصد تخفیف، مشاوره های 
فنی مهندسی و بیمه مزرعه رایگان بوده و چندین 

مورد دیگر در حال اجرا است.
جهاد  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   
استان  در  هکتار  هزار   ۴ کرد:  مطرح  کشاورزی 
کشت  هکتار،  هزار   9 از  بختیاری  و  چهارمحال 
قراردادی شد و سال بعد باید توجه ویژه تری به 
این موضوع شود. امید است تا پایان کشت امسال 
به یک میلیون هکتار کشت کشاورزی قراردادی 

گندم در کشور برسیم.
ساختار  نیازمند  کشت  الگوی  کرد:  تصریح  وی 
جدید است، سال آینده مرکز اجرای الگوی کشت 
این  با  که  می شود  ایجاد  بهره برداری  نظام های  و 
اتفاق الگوی کشت دارای ردیف بودجه می شود. 
در بودجه 1۴۰۲ مراکز خدمات جهاد کشاورزی 
افزاری،  نرم  و  افراری  سخت  تجهیزات  نظر  از 
هزار   ۴ آینده  سال  دو  ظرف  می شوند،  تجهیز 

خودرو برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده 
که فرایند آن در حال طی شدن است.

سفر  مصوبات  اینکه  بیان  با  پایان  در  محمدی 
پیگیری هستند، خاطرنشان کرد:  به جد در حال 
منابعی که برای مصوبات سفر رییس جمهور در 
است،  مازاد  اراضی  فروش  از  شده  گرفته  نظر 
خرید  که  چرا  دارد  وجود  اموال  فروش  مشکل 
درصد   6۰ از  بیش  نیست.  مردم  توان  در  آن ها 
است  نرفته  فروش  هستند  سامانه  در  که  اموالی 
از 19۰ ملک در تبصره 18، 88 ملک در طی  و 
دو مرحله به فروش نرفته که این مشکل بوده و 

راهکار آن توافق است تا بتوان پیش رفت.
ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون  جلیلی،   مصطفی 
سازمان جنگلها و مراتع کشور  نیز در این جلسه 
بخشی  طبیعی  منابع  پروژه های  در  داشت:  اظهار 
به  مربوط  جمهوری  ریاست  سفر  پروژه های  از 
جنگل های بلوط بوده که مقداری از آن تخصیص 
در  در سطح کشور  نفر  است. ۴ هزار  کرده  پیدا 
که  هستند  فعالیت  حال  در  یگان حفاظت  حوزه 
مزایا و  و  تامین حقوق  اصلی  از مشکالت  یکی 

تجهیزات برای آنها است. 

وی با اشاره به حوزه آبخیزداری و آبخوان داری، 
ادامه داد: یک میلیارد اصل نهال در طول ۴ سال 
در نظر گرفته شد که ۲۰۰ میلیارد تومان در سال 
1۴۰۲ برای آن در نظر گرفته شده است. در حوزه 
سال  در  تومان  میلیارد   ۴۲ حدود  آبخیزداری 
شده  بختیاری  و  چهارمحال  استان  سهم   ،1۴۰1
جمهور  رییس  سفر  اعتبار  از  مقداری  که  است 
تخصیص یافت و باقی آن در حال پیگیری است.
جنگلها  سازمان  ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون   
قانون جهش مسکن،  به  اشاره  با  مراتع کشور  و 
مطرح کرد: سازمان منابع طبیعی موظف شده که 
کشور  سطح  در  را  زمین هایی  خود،  وسع  بنابر 
است  خورده  رقم  خوبی  اتفاقات  که  کند  تامین 
از  هم  کشاورزی  جهاد  وزارت  همکاران  باید  و 

مسکن برخوردار شوند.
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و  نخستین  کشف  با  همزمان  گفت:  زنجان 
به  دی ماه  زنجان 16  چاقوی ساخت  قدیمی ترین 
عنوان روز ملی چاقوی زنجان نام گذاری شده است.
سعید صفوی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 16 
دی امسال روز چاقوی زنجان نام گذاری شده که 
با اقدامات انجام گرفته ثبت جهانی آن نیز در حال 
پیگیری است. چاقوی زنجان، صنعتی است که با 
هنر عجین شده و می توان اوج هنر و خالقیت را در 

آثار چاقوسازان زنجانی دید.
وی اضافه کرد: رونق بیشتر این هنر می تواند عالوه 
موجب  ساله،  هزار  چندین  میراث  این  حفظ  بر 
احیای آن در سراسر استان شود و قشر عظیمی از 
جوانان بیکار را به این رشته و صنعت مشغول کند.

صنایع دستی،  حوزه  در  داد:  ادامه  مسئول  این 
زنجانی ها را با هنر چاقوسازی می شناسند و در این 

میان پیشینه ساخت چاقو در زنجان به ۲ هزار و ۳5۰ 
سال قبل باز می گردد که با یافتن مرد نمکی شماره 
چهار مشخص شد چاقوسازی از دوران هخامنشیان 

در زنجان رواج داشته است.
صفوی با اشاره به همایش نکوداشت روز چاقوی 
کارگاه  همایش،  این  حاشیه  در  افزود:  زنجان، 
برگزار  هنرمندان  توسط  روزه  یک  زنده  آموزشی 
استان،  چاقوسازی  مجموعه داران  و  شد  خواهد 
کلکسیون فاخر خود را به نمایش خواهند گذاشت.
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شنبه 10  دی  1401         شماره  6443        سال  بیست و  پنجم

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
آذربایجان غربی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در 
حفاظت از آب خط انتقال به دریاچه ارومیه نداریم، 
گفت: طبق زمان بندی برنامه ریزی شده برای آزاد 
سازی آب، نگرانی ها در رابطه با چگونگی حفاظت 

از آب انتقالی در این مسیر رفع شده است.
 یاسر رهبردین عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید 
خبرنگاران از طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه با 
اشاره به اینکه آب سد کانی سیب پس از تونل ۳6 
کیلومتری از طریق یک کانال بتنی 11 کیلومتری 
اظهار  می شود،  هدایت  ارومیه  دریاچه  سمت  به 
کرد: نگرانی هایی در رابطه با حفاظت از آب در 
این خط انتقال 11 کیلومتری مطرح بود که قرار 
بر این شد رها سازی آب پس از فصل کشاورزی 

یعنی از آذر تا اردیبهشت صورت گیرد.
زمانی  بازه  این  در  سازی  رها  با  داد:  ادامه  وی  
عمال آب بدون دخل و تصرف به سمت دریاچه 
سازمان  آن گشت های  بر  عالوه  می شود  هدایت 
از آب  برای حفاظت  نیز  حفاظت محیط زیست 

در این منطقه مستقر خواهند شد.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
آذربایجان غربی با بیان اینکه برای بهره برداری از 
هر سه فاز انتقال آب از جنوب آذربایجان غربی به 
دریاچه ارومیه یک هزار و 6۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است، اضافه کرد: تاکنون بیش از چهار هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومان به ارزش به روز حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است.
رهبردین با اشاره به بهره برداری از فاز نخست این 
طرح تا پایان سال جاری، گفت: در فاز نخست این 
طرح ساالنه بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب به پیکر 
دریاچه ارومیه وارد می شود ضمن اینکه برای اتمام 

طرح هیچ مشکل اعتباری وجود ندارد.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کانی  سد  از  آب  انتقال  خط  به  آذربایجان غربی 
سیب به دریاچه ارومیه اشاره کرد و یادآور شد: 
6۰ درصد مشکل فنی در 8۰۰ متر از تونل انتقال 

آب به دریاچه ارومیه رفع شده است.
رهبردین با اعالم اینکه سد کانی سیب پیرانشهر 
هم اکنون به میزان 16۰ میلیون متر مکعب آبگیری 
شده است، تاکید کرد: با آزاد سازی اراضی اطراف 

مکعب  متر  میلیون   ۲۲۰ به  آن  ظرفیت  سد،  این 
افزایش  ترکیبی  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰ و  ثابت 

خواهد یافت.
 1۲8 تاکنون   1۳9۳ سال  از  اینکه  بیان   با  وی  
ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  انهار  از  کیلومتر 
الیروبی شده است، افزود: هر 9 رودخانه اصلی 
الیروبی  کیلومتر   5۰ ساالنه  آبریز  حوضه  این 
می شوند تا نزوالت آسمانی بدون پِرت به سمت 

دریاچه هدایت شود.
روز  آذربایجان غربی  رسانه های  خبرنگاران   
چهارشنبه در قالب تور خبری از بزرگترین طرح 
زیست محیطی انتقال آب در کشور بازدید کردند 
تا از نزدیک در جریان طرح انتقال آب از سد کانی 

سیب به دریاچه ارومیه قرار گیرند.
برخالف  تا  است  تالش  در  سیزدهم  دولت 
جریان  در  را  عمومی  افکار  گذشته،  دوره های 
دهد  قرار  ارومیه  دریاچه  احیای  طرح های  دقیق 
از  بازدید  برای  پیرانشهر  به  خبرنگاران  اعزام  که 
طرح ساخت تونل انتقال آب از سد کانی سیب به 

دریاچه ارومیه در همین راستا است.
طرح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه که از سال 
1۳9۴ با اولین حرکت تیغه های TBM در کارگاه 
آغاز شد، در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و این 
امسال،  پایان  تا  است  قرار  کیلومتری   ۳6 غول 
امیدها را برای احیای دریاچه زیبای ارومیه زنده 
کند، هر چند سهم آن به اندازه ۳۰۰ تا 6۰۰ میلیون 

مترمکعب است.
غربی  آذربایجان  به  جمهور  رییس  سفر  از  پس 
دستورهای  از  یکی  امسال،  اردیبهشت  اواخر  در 
حوضه  پروژه های  اتمام  رییسی،  دکتر  ویژه ای 
راستا  همین  در  و  بود  ارومیه  دریاچه  احیای 
اختصاص  آن  برای  اعتبار  ریال  میلیارد  پنج هزار 
یافت که به گفته دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه 

ارومیه 1۰۰ درصد آن اختصاص یافت.

استانها7
معاوناستاندارآذربایجانغربی:

رئیسسازمانآموزشفنیوحرفهایکشورعنوانکردمشکلی در حفاظت از آِب خط انتقال به دریاچه ارومیه نداریم
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۱۶دیماهروزبرایچاقویزنجان؛
چاقویزنجاندرمسیرجهانیشدناست پیش بینی کشت قراردادی گندم در یک میلیون هکتار از اراضی ایران

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک  18فرعی از 1566 -   اصلی بخش 1۰ تبریزدر دفتر الکترونیکی 1۳95۲۰۳۰۴۰۰1۰۴۴5۷۷ 
ورقه 9۴ د -۰185۲9 آقای صادق زارع پور ثبت و سند آن صادر شده است و اینک مالک اخیر الذکر 
طی نامه شماره 1۴۰116۲65۳۴۰8۰۰۴9 -1۴۰1/۰9/۰۷ دفتر خانه ۲16 سردرود –و با ارائه استشهاد  
محلی پیوستی و مدعی فقدان   سند مالکیت  مزبور شده وتقاضای صدور سندمالکیت  المثنی نموده 
است  که مراتب  در اجرای تبصره یک  ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
هر کس ادعایی نسبت به وجودورقه   مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند 
اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است 
پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده 

در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد . تاریخ انتشار :1۴۰1/1۰/1۰ م الف:۳۰9۴ 
حسین کرمی -سر پرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ خانه به استثنای ثمنیه اعیانی آن تحت پالک شماره ۴8فرعی از ۲968 -   اصلی بخش 6 
تبریزدر دفتر11۳ صفحه ۳۴6 ذیل ۲61۴6 ورقه ۲1۴۰8۳ بنام مریم نظر زاده  ثبت و سند آن صادر 
شده است وبرابر سند شماره 998۰۷-88/۰5/۰۴ دفتر خانه ۳9 تبریز بنام رقیه سیف اله زاده خیاوی 
ثبت و سند صادر شده است و  اینک مالک اخیر الذکر طی نامه شماره 1۴۰1۲1۷۰۴169۰۳11۴۲  
-1۴۰1/۰9/۰۷ دفتر خانه ۳9 تبریز –و با ارائه استشهاد  محلی پیوستی وبه علت نا معلوم  مدعی 
فقدان   سند مالکیت  مزبور شده وتقاضای صدور سندمالکیت  المثنی نموده است  که مراتب  در 
اجرای تبصره یک  ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت 
به وجودورقه   مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .تاریخ انتشار :1۴۰1/1۰/۰8 م الف:۳۰۷9 
حسین کرمی -سر پرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز

سرپرستشهرداریرشتدرنشست
تخصصیسفیرانبازآفرینی:
شهررشتدارای

حدود۷۱۷هکتاربافت
فرسودهاست

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل شهرداری رشت یوسف یزدانی  امور بین 
سرپرست شهرداری رشت دوشنبه پنجم دی ماه 
آفرینی  باز  در نشست تخصصی سفیران   1۴۰1
و  زلزله  برابر  در  ایمنی  »روز  مناسبت  به  که 
کاهش اثرات بالیای طبیعی« با حضور مدیرکل 
برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی کشور در سالن 
اظهار  شد  برگزار  نشانی  آتش  سازمان  همایش 
داشت: شهر رشت از قدیمی ترین مراکز استانی 
کشورمان محسوب میشود و از زمان شاه عباس 

به عنوان مرکز استان گیالن تعیین شد.
سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه در شهر 
یک  با  تاریخی  های  عمارت  و  خانه ها  رشت 
داشت:  ابراز  گرفته اند  قرار  و کهن  فاخر  معماری 
همه این ویژگی ها و اهمیت حفظ آثار تاریخی ، 
مسئولیت مدیریت شهری خاصه حوزه بازآفرینی 

شهری شهرداری رشت را دو چندان کرده است.
یزدانی تصریح کرد: در سال 69 که حادثه تلخ زلزله 
رودبار و منجیل به وقوع پیوست بناهای تاریخی 
نظیر ساختمان تاریخی شهر، عمارت بلدیه، مسجد 
هم  شهر رشت  تاریخی  بناهای  سایر  و  گلدسته 

دچار یکسری آسیب ها شد.

در  استان گیالن  و  اینکه شهر رشت  بیان  با  وی 
کنار گسل های فعال قرار دارد این امر را یک زنگ 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  ارزیابی  بزرگ  خطری 
شرایط ذکر شده، ساخت و سازها و معماری شهر 
باید بر اساس ضوابط، مقررات و مباحث  رشت 
ایمن سازی باشد تا با رعایت مقررات ساختمان از 
هرگونه حوادث ناشی از زلزله جلوگیری به عمل 
آوریم.سرپرست شهرداری رشت اضافه کرد: به غیر 
از سکونتگاه های غیررسمی که در مناطق حاشیه ای 
قرار دارد شهر رشت دارای حدود ۷1۷ هکتار بافت 
فرسوده می باشد همچنین بنا به دالیلی در مناطق 
حاشیه ای شهر رشت ساخت و سازها بدون ضابطه 

و نظارت پیش رفته است.
فقدان  یا  و  غیرمرتبط  کاربری هایی  یزدانی 
گسترش  علل  جمله  از  را  امالک  رسمی  سند 
شد:  یادآور  و  خواند  غیررسمی  سکونتگاه های 
مدیریت  دغدغه های  موضوعات جزو  این  همه 
با  شهرداری  بازآفرینی  حوزه  و  است  شهری 
رایزنی هایی که با دستگاهای ذیربط از جمله راه 
در طول چند  توانست  داده  انجام  و شهرسازی 

سال اخیر گامهای خوبی در این راستا بردارد.
وی از صدور پروانه برای امالک فاقد سند رسمی 
و با کاربری ساخت و ساز توسط شهرداری رشت 
از  این دست  با  امیدواریم  اذعان کرد:  خبر داد و 
اقدامات بتوانیم ایمنی در ساخت و سازهای شهر 

رشت را تا حد زیادی افزایش دهیم.
مهندس غفوری مدیرکل برنامه و بودجه شرکت 
اینکه  بیان  با  مراسم  این  بازآفرینی کشور هم در 
رویکرد خوبی در کشور برای کاهش اثرات زلزله و 
کاهش حجم بافت های فرسوده شکل گرفته است 
ابراز داشت: با یک مدیریت دقیق و درست میتوان 
معضل سکونتگاه های غیررسمی و بافتهای فرسوده 

شهر رشت را حل کرد.
مدیرکل برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی کشور 
آن  ساکنان  برای  فرسوده  بافتهای  اینکه  بیان  با 
یک فرصت برای ساخت و ساز به شمار می آیند 
شده  تخریب  بنای  هزار  از ۲۳۰  مجموعا  افزود: 
در بافت های فرسوده کشور 8۰۰ هزار مسکن در 
کشور ساخته شده که عدد بسیار قابل قبولی است.

غفوری در پایان سکونت 11 میلیون نفر از هموطنان 
کشورمان در بافت های فرسوده و 6 و نیم میلیون 
نفر در سکونتگاه های غیررسمی را مورد اشاره قرار 
داد و اضافه کرد: تمام این خانوارها که شمار آنها به 
شش میلیون می رسد در خطر هستند همچنین پنج 
میلیون ۷۷5 واحد فرسوده در کشور شناسایی شده 
که حدود دو میلیون و ۲۲۲ هزار بنای آن ناپایدار و 

فاقد استحکام الزم است.

شبکهتوزیعآبشرب
روستایخرمآباداراک
توسعهوبازسازیشد

حسین طالب بیگی سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان اراک از اصالح و توسعه ۲1۰۰ متر از 
شبکه توزیع آب شرب روستای خرم آباد بخش 

قره کهریز شهرستان اراک خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
 : داشت  اظهار  رابطه  این  در  وی  مرکزی  استان 
۲1۰۰ متر از شبکه توزیع آب شرب روستای خرم 
آباد بخش قره کهریز شهرستان اراک با همکاری 
دهیاری و شورای اسالمی روستا و با نظارت این 

شرکت بازسازی و توسعه یافت .
حسین طالب بیگی افزود : در این پروژه از لوله 
های با جنس پلی اتیلن و در اقطار  ۷5،6۳ و9۰ 

میلیمتر استفاده شده است.
وی ادامه داد : عالوه بر اصالح و نوسازی شبکه 
توزیع آب این روستا ، بیش از 9۰ فقره از انشعابات 
قدیمی تعویض و در حال به روز رسانی می باشد.

آگهیمفقودینوبتدوم
به  اسدزاده  نادر  آقای  کاردانی  اشتغال  پروانه 
شماره عضویت 1۰59 صادره از نظام کاردانی 
از  و  گردیده  مفقود  شرقی  آذربایجان  استان 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
کمپانی(  سند  و  سبز  برگ  جمله  از  مدارک  )کلیه 
خودرو سواری پراید 1۳1 بنام علی میرآقائی  پالک 
۷۳۲ م 89 ایران ۴1 شماره موتور 5۴۳۳965 شماره 
شاسی NAS۴111۰۰F1166۰8۲ مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.                 بروجرد


