ت و دومين سفر استاني عنوان کرد
مديرعامل بيمه کوثر در بيس 
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اخبار
افزايش سرمايه بيمهآسيا

بيم��ه آس��يا  300ميلياد
ري��ال افزاي��ش س��رمايه
ميدهد.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نقل از
روابط عموميبيمه آس��يا ،مس��عود بادين،
نايب ريي��س هيأت مدي��ره و مديرعامل
بيمه آس��يا با اشاره به مصوبه هيأت مديره
اين شرکت گفت :براي بهبود ساختار مالي
و ارتقاي توانگري مالي بيمه آسيا ،سرمايه
اين شرکت از  2300ميليارد ريال به 2600
ميليارد ريال افزايش مييابد.مديرعامل بيمه
آسيا در ادامه با تاکيد بر انجام مقدمات فرآيند
افزايش سرمايه ،افزود :افزايش سرمايه 300
ميليارد ريالي بيمه آسيا از محل سود انباشته
اين شرکت تامين خواهد شد.
کسب رتبه يک توانگري شرکت بيمه
«ما» از بيمه مرکزي ج.ا.ا

بيمه مرکزي سطح توانگري شرکتهاي
بيمه را اعالم کرد و بر اس��اس آن ،شرکت
بيمه «ما» براي هشتمين سال متوالي موفق
به کس��ب رتبه يک توانگري مالي شد.به
گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
روابط عموميبيمه «ما» ،بر اساس گزارش
اعالم شده از سوي بيمه مرکزي جمهوري
اسالميايران ،شرکتهاي بيمهاي در سطح
ي��ک توانگري ،وضعيت مطل��وب دارند و
ميتوانند از عهده ايف��اي تعهدات خود در
قابل بيمه گ��ذاران برآيند.بر اس��اس اين
گزارش ،ش��رکتهايي که در س��طح يک
توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند نسبت
توانگري آنها برابر  100درصد و بيشتر است؛
اين شرکتها براي ايفاي تعهدات خود در
مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از
توانايي کافي برخوردارند.

شرکت بيمه کوثر با ب ه کارگيري افراد
جوان ،خالق و پرتالش توانس��ت در
سالهاي گذش��ته پيش��رفت کند.به
گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از روابطعموميبيمه کوثر ،مديرعامل
ش��رکت در دي��دار با کارشناس��ان و
نمايندگان سرپرس��تي اس��تان استان
گي�لان ،ضم��ن بي��ان اي��ن مطلب،

ن گرايي کليد پيشرفت بيمه کوثر
جوا 

تصريحکرد :حضور مديران باتجربه و
انتقال دانش و تجربه آنان به کارشناسان
و ني��ز ايجاد يک نظام مديريتي پويا و
داراي بازده��ي ب��اال موجب رش��د و
بالندگي شرکت ش��د.مجيد مشعلچي
فيروزآبادي شناس��ايي و بهرهمندي از
فرصتهاي پيشرو در س��الجاري را
از يکي از عوامل دس��تيابي به اهداف

ایالم،آذر یعقوبیان :ش��کراله شیرخانی
مدی��ر کل تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
ایالم اظهار داشت :تمام کارگران آسیب
دیده در س��یالب اخیر که بیکار ش��دند
بدون محدودی��ت بیمه بیکاری دریافت
میکنند.وی افزود :آسیب دیدگان مناطق
س��یل زده میتوانند بدون نیاز به داشتن
سابقه پرداخت حق بیمه به مدت خاص
بیمه بیکاری خود را دریافت کنند .مدیر
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایالم بیان
داش��ت :بیمهش��دگانی که به علت بروز
حوادث غیرمترقبه مانند :س��یل ،زلزله و
آتشسوزی بیکار میشوند ،برای دریافت
مقرری بیمهبیکاری ،نیاز به داشتن سابقه
پرداخ��ت ح��ق بیمه برای م��دت زمان
خ��اص ندارند و حتی اگر در روز اول کار
بر اثر این حوادث بیکار شوند ،با رعایت
سایر شرایط مقرر میتوانند مقرری بیمه
بیکاری دریافت کنند.
خطر آبگرفتگی پست های مهزیار و
حمیدیه برطرف شد

عملیات خاکریزی و س��یلد بندی پست
های  ۴۰۰کلیو ولت مهزیار و  ۱۳۲کیلو
ولت حمیدیه ش��رکت ب��رق منطقه ای
خوزس��تان برای مقابله با سیل به اتمام
رسید و پست ها در وضعیت پایداری قرار
گرفتند .مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزس��تان اظهار داشت :پست ۴۰۰
کیلو ولت مهزیار یکی از پست های مهم
انتقال نیرو و تامی��ن کننده برق بخش
مهمی از غرب شهر اهواز بوده است.

شرکت برش��مرد و خاطرنشانکرد :در
سال گذشته با شناسايي و به کارگيري
پتانس��يلها 304ميليارد تومان س��ود
محقق شد که از اين مبلغ 268ميليارد
تومان از محل درآمد سرمايهگذاري در
بازار بورس و مابقي از منابع سپردههاي
بانک��ي تامين ش��د.وي از تفاوت نگاه
بازار به شرکت در سال گذشته خبرداد

و گفت :دان��ش و تخصص معاونان و
مدي��ران فن��ي و غيرفن��ي ،راهاندازي
س��امانه مديريت ارتباط با مش��تريان،
برقراري تعامل با ذينفعان و نيز ايجاد
بسترهاي افزايش اعتماد عموم جامعه
به ش��رکت از عوامل موثر در توس��عه
بازار بيمه کوثر بوده اس��ت.مديرعامل
بيم��ه کوث��ر اف��زود :برنامهمحوري،

اساميبرندگان دو هفته آخر جشنواره
همراه بانک تجارت اعالم شد

اصالح ترکيب پرتفو و تفويض اختيار
به مديران س��تادي و استاني از ديگر
عوامل موفقيت شرکت در سال گذشته
بوده است.

دکتر علي صالح آبادي:

عزم جدي بانک توسعه صادرات براي «رونق توليد»

مديرعامل بانک توس��عه صادرات ايران در دي��دار با هيات مديره کارخانه
توليد لوله و ماش��ين سازي ايران ،حمايت و کمک به واحدهاي توليدي را
در راستاي رونق توليد ،صادرات ،اشتغالزايي و کارآفريني از افتخارات بانک
توس��عه صادرات ايران دانس��ت و گفت :مجموعه کارشناسان و همکاران
ما در بانک توس��عه صادرات هر کجا به اين جمع بندي برس��ند که يک
واحد توليدي توان ،ظرفيت و انگيزه دس��تيابي به اهداف يادش��ده را دارد،
با عزم جدي و کمال ميل با آن واحد همکاري خواهند داش��ت.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک توس��عه صادرات ايران،
آق��اي دکتر علي صال��ح آبادي با تقدير از عملکرد مديريت ش��رکت لوله
و ماش��ين سازي ايران گفت :اش��تغالزايي براي  2500نفر در شرايطي که
توليد کارآس��اني نيست ،باعث افتخار است.صالح آبادي در ادامه روند رشد
و احياي اين واحد را تحسين آميز خواند و گفت :بانک توسعه صادرات در
آغاز همکاري در جريان ش��رايط نامساعد ش��رکت قرار داشت اما پس از
بررسيهاي کارشناسي ،تصميم گرفته شد که براي احيا و بازيابي آن ،بانک
از طريق اعطاي تس��هيالت سرمايه در گردش وارد عمل شود.مديرعامل
بانک توسعه صادرات راه اندازي و احياي مجدد شرکتهايي که در شرف
تعطيلي هستند را يک کار ارزشمند عنوان کرد و يادآور شد :برخورداري از

مديريت خوب و قوي ،کارآفرين و پرتالش ميتواند در س��اختار يک واحد
توليدي نقش اساسي ايفا کند و تامين مالي تنها يکي از عوامل رونق توليد
است.وي با اظهار خوش بيني از استمرار روند رشد توليد اين واحد توليدي
گفت :اميدواريم رويه رو به رشد اين واحد توليدي در حوزه توليد و صادرات
ادامه داش��ته باش��د؛ بي ترديد حمايتهاي بانک توسعه صادرات در مسير
احياي اين دس��ت واحدها ادامه دار خواهد بود.دکتر صالح آبادي به همراه
اعضاي هيات مديره از شرکت لوله و ماشين سازي ايران بازديد کرد .اين

شرکت با س��ابقه فعاليت بيش از  6دهه ،انواع مختلفي از لولههاي چدني
آب ،اتصاالت و ش��يرهاي خطوط آب در س��ايزهاي متنوع توليد ميکند.
پتروشيمي ،آب و فاضالب ،شرکت نفت و شيالت از عمدهترين مشتريان
محصوالت اين ش��رکت هس��تند.در ادامه محمدرض��ا بابايي ،مديرعامل
ش��رکت لوله و ماشين سازي ايران گفت:در تمام خاورميانه در زمينه توليد
لولههاي انحصاري به لحاظ حجم ،رقيب ندارد و از تکنولوژي روز دنيا در
خ��ط توليد خود بهره ميگيرد؛ به طوري که محصوالت اين واحد توليدي
تمامياستانداردهاي اروپايي را داشته و مورد تاييد کشورهاي صاحب تجربه
در اين عرصه ،از جمله ژاپن است.بابايي ،موفقيت ،رونق و تداوم توليد اين
شرکت را مرهون حمايت بانک توسعه صادرات دانست و اذعان داشت :در
تمام فرايند اخذ تسهيالت ،بانک توسعه صادرات با وجود شرايط نامساعد
شرکت  ،برخوردي سرشار از همدلي داشت و نتيجه اين همکاري افزايش
تولي��د اي��ن واحد از  13هزار تن به  33هزار تن در س��ال بوده و پس از 7
سال توقف صادرات ،خوشبختانه توانستهايم روند صادرات محصوالت خود
را از سر بگيريم.وي با اشاره به برنامه ريزيهاي اين شرکت براي توسعه
صادرات خود گفت :اين توان را داريم که در س��ال پيش رو صادرات خود
را افزايش دهيم.

برنامه صدور رمز يکبار مصرف در بانک سرمايه بروزرساني شد

به منظور تکميل زنجيره خدمات بانکي
و افزايش امنيت حساب کاربران ،امکان
صدور رمز دوم يکبار مصرف کارتهاي
بانک سرمايه از طريق «برنامک رمزساز
بانک س��رمايه» فراهم ش��د.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از روابط
عموميبانک سرمايه ،به منظور افزايش
امنيت حساب کاربران ،امکان صدور رمز

دوم يکبار مصرف کارتهاي بانک سرمايه
از طريق «برنامک رمزساز بانک سرمايه»
فراهم شد.برنامک رمزساز قابليت نصب
بر روي گوشيهاي داراي سيستم عامل
اندرويد و  IOSرا دارد و مشتريان ارجمند
ميتوانند ب��ا مراجعه حضوري به يکي از
ش��عب بانک س��رمايه درخواست خود را
مبني بر فعال سازي اپليکيشن صدور رمز

اخبار شهرستان
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ایالم :کارگران بیکار شده در سیل
بیمه بیکاری دریافت می کنند

اخبار

يکبار مصرف ارائه دهند و سپس با دانلود
اي��ن برنامک و فعالس��ازي آن مطابق با
راهنماي فعالسازي ،حسب نياز و ضرورت
رمز دوم يکبار مصرف دريافت نمايند.اين
گزارش ميافزايد برنامک رمزساز سرمايه
پيش از اين براي توليد رمز پوياي ورود به
اينترنت بانک فعال و عملياتي ش��ده بود
و در بروزرس��اني اخير اين برنامه ،امکان

اس��تفاده از آن به صورت همزمان جهت
توليد «رمز پوياي ورود به اينترنت بانک»
و «رمز دوم پوياي کارتهاي سرمايه» با
اضافه شدن منوي مجزا فراهم شده است.
هموطنان عزيز ميتوانند جهت دانلود نرم
افزار مطابق با سيستم عامل موبايل خود
و اطالع از نحوه فعال س��ازي آن به وب
سايت بانک س��رمايه به نشاني www.

 sbank.irدر صفح��ه اصل��ي ،بخش
«برنامک رمزس��از بانک سرمايه» اقدام
کنند و يا به يکي از ش��عب بانک سرمايه
در سراسر کشور مراجعه فرمايند.

رئیس بازاریابی و فروش «شپنا» تاکيد کرد

تامین خوراک داخلی و بازار فروش تضمیني ،نقطه قوت پااليشي ها در روزهاي سخت

و نيز نرخ ارز مس��تقيما بر سودآوري پااليشي ها اثرگذار است .افزايش
نرخ ارز نيمايي اگر چه هزينه هاي پااليشگاه ها را افزايش خواهد داد؛
ولي اثر مثبت به مراتب با اهميت تري بر رشد درآمد پااليشي ها دارد.
وی افزود :پیش بیني مي ش��ود چنانچه اتفاق خاصي که روند عرضه
و تقاض��اي نفت را متاثر کن��د ،رخ ندهد؛ نفت خام جهاني در محدوده
 ۵۵تا  ۷۰دالر در نوسان باشد .اين نرخ براي پااليشي ها نرخ مناسبي
اس��ت .البته در صورت کاهش حجم ف��روش نفت ايران ،احتماال نرخ
خوراك پااليشگاه ها كاهش يابد.کاویان پور در خصوص ظرفیت تولید
پااليشگاه ها عنوان کرد :ظرفيت توليد روزانه پااليشگاه هاي کشور در
حال حاضر  ۱ميليون و  ۸۰۰هزار بشكه نفت خام است و افزايش حجم
توليد در كوتاه مدت امكانپذير نيست .در حال حاضر پااليشگاه ها تقريبا
با تمام ظرفيت خود توليد مي كنند و با خطوط توليد فعلي ،نمي توان
انتظار افزايش ظرفيت توليد داش��ت.رئیس بازاریابی و فروش شپنا در
خاتمه تصريح کرد :تامين مواد اوليه از بازار داخل و بازار فروش داخلي
سازي فرآورده هاي پااليشي ،در بلند مدت چالش صنعت محسوب مي و تضمين شده ،مهمترين نقطه قوت پااليشگاه ها محسوب مي شود .با
ش��ود.این کارشناس صنعت پاالیشی ضمن تاکيد بر تاثير قيمت نفت اين شرايط ،توليد پااليشگاه ها حتي در صورت تشديد محدوديت هاي
خام و نرخ ارز بر سودآوري پااليشگاه ها ،گفت :قيمت جهاني نفت خام بين المللي تداوم خواهد داشت.

معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور در اصفهان برگزار میشود

اصفهان،مریم کربالیی :این نمایشگاه
ک��ه ت��ا  30فروردینم��اه در مح��ل
برگ��زاری نمایش��گاههای بینالمللی
اس��تان واق��ع در پل شهرس��تان برپا
خواهد بود ،ش��رایطی را فراهم خواهد
آورد ت��ا  113ش��رکت توانمندیها و
دستاوردهای خود را در معرض بازدید
متخصصان ای��ن عرصه ق��رار دهند.
در نمایش��گاه امس��ال ،ش��رکتهای

فع��ال در زمینههای دامپ��روری (دام،
طیور و آبزیان) ،داروهای دامپزش��کی،
آزمایش��گاه و تجهی��زات ،خوراک دام
و افزودنیه��ا ،مکملهای دام و طیور
و تجهیزات و ماش��ینآالت صنعتی و
کش��تارگاهی حضور خواهند داشت و
محصوالت ،کاالها و خدمات خود را در
 8500مترمربع فضای نمایشگاهی به
نمایش میگذارند.در کنار شرکتهای

آگهی فقدان سند مالکیت
زهرا رحیمی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب
مغازه به مساحت  22 / 46مترمربع قطعه  1تفکیکی بشماره پالک  20784فرعی از  157اصلی مفروز از  785فرعی
از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت  -صفحه  -دفتر  -امالک بنام متقاضی ثبت و
سند بشماره چاپی  618306و دفتر الکترونیکی بشماره  13952033100931556بنام مشارالیه صادرو تسلیم گردیده
است که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به
استناد تبصره یک اصالحی به ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز

فع��ال حاضر در هفدهمین نمایش��گاه
بینالمللی صنعت دام ،طیور ،دامپزشکی
و آبزیان ،دانش��گاهها و مراکز علمی و
تحقیقاتی نیز حضور مییابند تا آخرین
یافتهها و تحقیقات خود را برای توسعه
این صنعت در دس��ترس عالقمندان و
فعاالن اقتصادی این بخش قرار دهند.
شرکتهایی از اس��تانهای اصفهان،
ته��ران ،البرز ،گلس��تان ،چهارمحال و

خسارات بيمه گذاران استان لرستان
در مرحله بررسي و پرداخت است

نشست ويژه بررسي اوليه
خسارتهاي ناشي از سيل
اس��تان لرس��تان با حضور
مديران شرکتهاي بيمه
اس��تان لرس��تان و نمايندگان نظارت و امور
اس��تانهاي بيمه مرکزي در محل س��الن
جلس��ات ش��رکت بيمه ايران برگزار شد.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل ازاداره کل
روابط عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي،
در اين نشس��ت مديران ش��رکتهاي بيمه
آمار اوليه خسارتهاي اعالميرا به تفکيک
مناطق سيل زده اعالم و متعهد شدند با تمام
امکانات به کارشناسي و ارزيابي خسارتهاي
وارده ب��ه س��يل زدگان ادام��ه دهند.رييس
شوراي هماهنگي بيمههاي استان لرستان با
ابراز خرسندي از همکاري تماميشرکتهاي
بيمه ،اظهار داش��ت :ش��رکتهاي بيمه در
پلدختر به عنوان شهري که بيشترين خسارت
را داشته ،واحدهاي ارزيابي خسارت تشکيل
دادهاند تا خس��ارتها را در کوتاهترين زمان
ممکن ارزيابي و پرداخت کنند.
اخبارشهرستان

شهرستان

اصفهان،س��میرا خدری :ابراهیم کاویان پ��ور رئیس بازاريابي و فروش
شرکت پااليش نفت اصفهان در خصوص چشم انداز صنعت پااليشي
در س��ال  ۹۸بيان کرد :با توجه به اينكه هم خوراك پااليش��گاه ها از
بازار داخل تامين مي ش��ود و هم بخش عمده محصوالت پااليش��ي
در ب��ازار داخل عرضه مي گردد ،بنابراين آثار تحريم ها بر روند فروش
اين صنعت كمرنگ تر از صنايع صادرات محور بوده و كاهش ظرفيتي
بابت تحريم نخواهيم داش��ت؛ اما با اين حال ص��ادرات فرآورده هاي
ويژه پااليشگاه ها از محدوديت هاي تحريم تاثير مي پذيرد.وی افزود:
تنها مش��کلی که تداوم تحریم ها در پي خواهد داش��ت ،احتماال روند
تامين تجهيزات و ماش��ين آالت در پااليشگاه هايي است که در حال
اجراي طرح هاي ارتقاي كيفيت فرآروده هاي خود هستند و مي توان
گفت تقريبا تمامي پااليشگاه ها در حال اجراي طرح هاي بهبود كيفي
محصوالت خود هس��تند .کاویان پور گفت :طبق اس��تانداردهای بین
المللي ،از سال  ۲۰۲۰نظارت بر ميزان گوگرد در فرآورده هاي پااليشي
س��ختگيرانه تر اعمال خواهد شد و اگر نتوانيم تا آن زمان پروژه هاي
کيفي سازي را به سرانجام برس��انيم ،با مشکالتي در صادرات مواجه
خواهيم شد .از اين رو تعويق در زمان بهره برداري از پروژه هاي بهينه

به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
ازروابط عموميبانک تجارت ،مراسم قرعه
کشي شش��مين و هفتمين هفته جشنواره
همراه بانک تجارت روز س��ه شنبه بيستم
فروردين ماه به صورت پخش زنده از طريق
صفحه مجازي اينستاگرام اين بانک پخش
شد و برندگان جوايز اين قرعه کشي شامل،
 20جاي��زه 10ميليون ريالي و  30بن خريد
 5ميليون ريالي ديجي کاال به قيد قرعه با
استفاده از گوي و گردونه مشخص شد.برنامه
زمان بندي قرعه کش��ي سه جايزه بزرگ
يک ميليارد ريالي اين جشنواره نيز به زودي
از طريق سايت رسميبانک تجارت اعالم
ميشود.اس��اميبرندگان جوايز هفتههاي
ششم و هفتم قرعه کشي جشنواره همراه
بانک در پاي��گاه اينترنتي بانک تجارت به
نش��اني  www.tejaratbank.irقابل
مشاهده است.

بختیاری ،مرک��زی ،اردبیل ،مازندران،
قزوین ،فارس ،یزد و خراسان مرکزی
در نمایش��گاه امس��ال حض��ور دارند.
ن کش��ورهای
همچنی��ن برپایی پاویو 
ایتالی��ا و آلم��ان در این نمایش��گاه ،از
جمل��ه جذابیتهای وی��ژه هفدهمین
نمایشگاه بینالمللی صنعت دام ،طیور،
دامپزش��کی و آبزیان اصفهان به شمار
میرود.ای��ن روی��داد نمایش��گاهی در

اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت به این اداره تس��لیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چناچه
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نش��ود و یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق
مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رئیس ناحیه  – 1شوش پاشا م/الف/ 97 / 68452 :ف
آگهی حصر وراثت
آقای ساس��ان محمدی سربند دارای شناسنامه بشماره  1450177107به شرح پرونده کالسه  98 – 55این شورا
در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمدی سربند به شماره شناسنامه

حالی برگزار میش��ود ک��ه هدف خود
را ب��ر معرفی محص��والت و تولیدات
ش��رکتهای دام و طیور متمرکز کرده
و نمایشگاهی با اهمیت در این صنعت
محس��وب میشود .ش��رکتهای ملی
و بینالمللی حاضر در این نمایش��گاه،
راهکاره��ا و نوآوریهای خ��ود را در
زنجیره «از علوفه تا غذا» ارائه خواهند
کرد.

ساخت سیل بند سایت و شهرک های
صنعتی خرمشهر در حال انجام است

اهواز ،لیال زرگانیان  -مدیر توسعه نواحی
صنعتی س��ازمان منطقه آزاد اروند گفت :
احداث سیل بند سایت صنعتی و شهرک
صنعتی خرمش��هر به صورت ۲۴س��اعته
در ح��ال انجام اس��ت .رض��ا صلبوخی با
اع�لام این خب��ر افزود :این س��یل بند با
ط��ول  ۱۵کیلومتر و ارتفاع ۴متر توس��ط
 ۱۲دس��تگاه لودر ۱۰ ،بیل مکانیکی۲۰ ،
کمپرسی۱۰۰،نفر نیروی انسانی و در مدت
زمان  ۷۲س��اعت با حجم خاکریزی ۲۱۰
هزار متر مکعب در حال ساخت می باشد.
وی پیش تر هم از ایمن بودن سایت های
صنعتی آبادان و خرمش��هر خبر داده بود و
شایعات را بی اساس دانست .
سیل بند حفاظتی شمال غرب اهواز
برای کنترل و مدیریت سیالب دشتها
ساخته می شود

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با
تاکید بر مدیریت س��یالب دشتها ،گفت:
س��یل بند سراس��ری ش��مال غرب اهواز
به ط��ول  26کیلومتر ب��رای جلوگیری از
س��یالب کرخه و دز در حال ساخت است.
«فرهاد ایزدجو» با اشاره به ساخت سیل بند
حفاظتی در غرب اهواز اظهار داشت :ساخت
این سیل بند با طراحی سازمان آب و برق
خوزستان و با دستور و پیگیری های استاندار
محترم خوزستان و همکاری چند دستگاه
اجرایی و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا از
س��ه روز پیش آغاز شده و رو به اتمام است
که هر کدام از دس��تگاه ها بخشی از آن را
برعهده گرفته و سازمان آب و برق نیز حدود
 4.5کیلومتر از آن را اجرا کرده است.

 346در تاریخ  97 / 12 / 21در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به :
 -1ساسان محمدی سربند فرزند علی ش ش  1450177107پسر متوفی؛  -2میالد محمدی سربند فرزند علی
ش ش  1450457622پس��ر متوفی ؛  -3بهزاد محمدی س��ربند فرزند علی ش ش  1451230923پسر متوفی ؛
 -4پری نجفقلی زاده فرزند حمداله ش ش  292همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید ،هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد ،از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود
از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه  11شورای حل اختالف اردبیل

