
هر ایرانی ۵ کارت بانکی
مانده انواع کارت های بانکی در کشور تا پایان خردادماه سال 

جاری، از ۴۲۰ میلیون عدد گذشته است.

بانک های صادرات، ملت 
و سپه در رده های بعدی 
قرار دارند و بانک خاورمیانه 
کمترین تعداد کارت برداشت 
را در شبکه بانکی 
صادر کرده است

مانده کارت های بانکی صادر شده بانک ها تا پایان خرداد امسال حاکی از آن است که 
در حال حاضر معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت 

برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.
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  شماره 1408 / سا ل ششم 
8 صفحه / قیمت: 2000 تومان

مردم بدانند مسئوالن دولت 
در خدمت آن ها هستند

روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی، اجـتماعی  

02سیاست

خراسان جنوبی

 

گالیه سربازان: 

نه پول داریم
نه مو!

قیمت پایه
 حق العمل مشاورین
 امالک مشخص شد

رفع ایرادات
 رتبه بندی معلمان
یک پله به سوی 

اجرایی شدن این قانون

گام نخست سرمایه گذاری 
۱۶۰ میلیارد دالری با

 اجرای تفاهم نامه نفتی 
ایران و روسیه

08صفحه آخر

03اقتصاد  02

08صفحه آخر

05نفت و انرژی

رئیس بازرسی و انتصابات دبیران 
شورای فرهنگی وزارت نیرو:

خدمات زیربنایی
 شرکت توزیع برق 

خراسان جنوبی شایسته
 قدردانی است

سالم بر محرم

تمام شهر 
بیرجند حسینیه 
سیدالشهدا )ع( 

شده است
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رئیس بازرسی و انتصابات دبیران شورای فرهنگی وزارت نیرو:

خدمات زیربنایی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی شایسته قدردانی است

ت استان
با مطبوعا

گردشگری

آیین تکریم و معارفه مســئول شــورای 
فرهنگی صنعت آب و برق استان با حضور 
رئیس بازرســی و انتصابات دبیران شــورای 
فرهنگی وزارت نیرو، رئیس ستاد اقامه نماز 
استان و ائمه جماعت صنعت آب و برق، 
مدیران عامل شرکت های توزیع برق، آب و 

فاضالب و آب منطقه ای، برگزار شد.
دبیــران  انتصابــات  و  بازرســی  رئیــس 
شــورای فرهنگی وزارت نیرو در این مراسم 
به خدمات شرکت های آب و برق در استان 
اشــاره و از اقدامات صورت گرفته تقدیر و 

تشکر کرد.
حجت االســالم ســهیلی مقــدم در این 
مراســم اظهار داشــت: با توجه به ورود به 
فصل گرما و افزایش مصرف آب و برق در 
این ایام، ترویج فرهنگ صرفه جویی که در 
آیات قرآن و روایات ائمه معصومین مکررا 
تأکید شده، باید موردتوجه قرار گیرد و ائمه 
جماعت و دبیران فرهنگی شرکت موظف 
هســتند با اســتفاده از تریبون های خود به 
مدیران صنعت آب و برق در فرهنگ سازی 

کمک کنند.
او افزود: آنچه در مجموعه وزارت نیرو 
شاهد آن هستیم و در سایر وزارت خانه ها 
کمتر دیده می شود وجود دبیران فرهنگی 
هر شــرکت و دبیران اســتانی در مجموعه 
صنعت آب و برق است که به عنوان بازوان 
کمکی و پل ارتباطی میان مردم و شــرکت 

عمل می کنند.
رئیس بازرسی و انتصابات دبیران شورای 
فرهنگــی وزارت نیــرو برنامــه محــور بودن 

را مهم تریــن اصل در انجــام امور فرهنگی 
دانســت و تصریح کرد: قــرآن و آموزه های 
قرآنــی، نمــاز جماعــت، امربه معــروف و 
نهــی از منکر، صیانت از خانــواده، تربیت 
و  عفــاف  و  مجــازی  فضــای  فرزنــدان، 
حجــاب ازجملــه اولویت هــا و برنامه های 
مهم فرهنگی وزارت نیرو است که از همه 
دبیران تقاضا می شود که با تالش و جدیت 
به این حوزه ها ورود کنند و با هوشــیاری و 
برنامه ریزی مناسب برنامه ها را به بهترین 

نحو ممکن اجرا کنند.
حجت االسالم سهیلی مقدم با قدردانی 
از اهتمام همه دبیران و ائمه جماعت که 
در صنعــت آب و بــرق اســتان فعالیــت 
می کنند، گفت: اقدامات فرهنگی مثبت و 
خوبی در اســتان انجام شده که امیدواریم 
این فعالیت ها همچنان ادامه داشته باشد 
تــا در آینــده شــاهد نتایــج مثبت آن هــا در 

مجموعه آب و برق باشیم.
شرکت برق استان در امور فرهنگی 

ازجمله نماز پیشگام است
دبیر ســتاد اقامه نماز اســتان خراســان 
جنوبــی در ایــن جلســه بــا ذکــر آیــات و 
روایاتی در خصوص اقامه نماز اول وقت، 
گفــت: توجه بــه نماز اول وقــت و اهتمام 
جدی برای برپایــی آن در تمامی ادارات و 
سازمان ها باید موردتوجه قرار گیرد و زمینه 
حضور باشکوه همه کارکنان در این مراسم 

فراهم شود.
حجت االسالم والمســلمین کمیلــی بــه 
اهمیت مســائل فرهنگــی در ایــن دوران و 
شــرایط اشــاره و افــزود: باید با تمــام توان 
و تــالش در زمینه مســائل فرهنگــی اقدام 
شــود و مدیران ســازمان ها، دبیران شــورای 
ایــن  مناســب  اجــرای  بــرای  را  فرهنگــی 

برنامه ها موردحمایت قرار دهند.

او بــا قدردانــی از مدیرعامــل شــرکت 
توزیع نیروی برق، مسئول شورای فرهنگی 
شــرکت، دبیــر اقامــه نماز، ائمــه جماعت 
صنعت برق و ســایر کارکنان، شــرکت برق 
استان را سازمانی پیش رو در امر اقامه نماز 

جماعت معرفی کرد.
کسب رتبه های نخست عفاف و 

حجاب و اقامه نماز توسط شرکت 
توزیع برق

مدیرعامل شــرکت توزیع برق خراسان 
ضمــن  مراســم  ایــن  ادامــه  در  جنوبــی 
خیرمقــدم گفــت: فعالیت هــای فرهنگــی 
فقط مربوط به یک واحد یا شخص خاص 
نیســت بلکه همــه باهم باید در پیشــبرد 
اهداف فرهنگــی وزارت نیرو تالش کنیم و 
با تمام توان مســئوالن فرهنگی شــرکت را 

همراهی کنیم.
مهــدی دادگــر بــه افتخــارات فرهنگی 

شــرکت برق استان اشاره و کسب رتبه اول 
در حوزه عفاف و حجاب، کسب رتبه برتر 
در اقامه نماز و کسب نشان شایسته تقدیر 
در ارزیابی مسئولین فرهنگی صنعت برق 
را ازجمله موفقیت های فرهنگی این شرکت 
برشــمرد و از همه تالشــگران در این حوزه 
به خصــوص ائمــه جماعــت صنعــت برق 

استان تقدیر و تشکر کرد.
او بــا توجــه به آغاز پیک بار تابســتان 
اســتان،  در  بــرق  مصــرف  افزایــش  و 
فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص را امــری 
ضــروری دانســت و افــزود: ائمه جماعت 
به واسطه برخورداری از تریبون و جایگاه 
آشــنایی  مــردم ضمــن  بیــن  در  مناســب 
جامعــه بااهمیــت صرفه جویــی در دیــن 
مبین اســالم، می تواننــد کمک های زیادی 
بــه صنعــت بــرق بــرای گــذر از ایــن ایــام 

سخت انجام دهند.

مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان 
از  برخــی  ادامــه  در  جنوبــی  خراســان 
خدمات و فعالیت های شرکت برق استان 
را عنوان و اظهار داشت: برق رسانی به 100 
درصد جمعیت شهری و روستاهای باالی 
پنج خانوار استان، کاهش تلفات استان به 
حدود 6 تا 6/5 درصد، توسعه و گسترش 
نیروگاه های خورشــیدی و احداث 20 هزار 
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیف و متوســط 
و 10 هــزار دســتگاه پســت توزیــع ازجمله 
اقدامــات این شــرکت در اســتان به منظور 
خدمت رســانی بهتر به مشــترکین و مردم 

شریف این خطه پهناور است.
او به پهناور بودن اســتان و گستردگی 
شبکه های برق اشاره و عنوان کرد: استان 
خراســان جنوبــی ســومین اســتان پهنــاور 
کشور و دارای 410 هزار مشترک برق است 
کــه کویــری و پهنــاور بودن اســتان، حفظ 
و نگهــداری شــبکه های بــرق را ســخت و 
دشــوار کرده ولی باهمت کارکنان صنعت 
بــرق ایــن امــر به خوبــی محقــق شــده و 
شــبکه های بــرق در اســتان در وضعیــت 

پایداری قرار دارند.
در پایــان ایــن مراســم حجت االســالم 
ســید ولــی ا... حســینی به عنــوان مســئول 
فرهنگی صنعت آب و برق استان معرفی 
و از زحمــات محمدرضــا حســینی دشــت 
بیــاض قدردانــی شــد. همچنیــن بــا اهــدا 
لوح و هدایایی از زحمات ائمه جماعت 
اســتان  بــرق  و  آب  صنعــت  در  شــاغل 

قدردانی گردید.

روزنامــه امروز خراســان جنوبــی به نقل از 
دبیر ســتاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا در استان نوشت: در هفته اول مرداد 
۸ مورد فوت تاکنون ثبت شــده اســت که 
میانگیــن روزانــه آن یک و ســه دهم اســت 
درحالی که در تیرماه درمجموع ۶ فوتی با 
میانگین روزانه 0/19 به ثبت رسید که نشان 

از افزایش ۶ برابری دارد.

بند دره
 :   ازجمله مکان های دیدنی بیرجند با جاذبه طبیعی آن می توان به بند دره اشاره 
کرد این بندر سدی است که در دوران زندیه بناشده است و ازجمله مهم ترین سدهای آب در 
مناطق کوهستانی ایران است که دارای آبی زالل و روشن است. این سد در میراث ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
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رسانه ها در مقابل امپراتوری رسانه غرب آفندی عمل کنند 
علی فرخنده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی: رسانه های 
غــرب در حــال تزریــق ناامیــدی در جامعه هســتند. در چنین شــرایطی باید 
اقدامات پدافندی به آفندی تبدیل شود و ضمن گسترش افق دید با تحقیق 
و پژوهش صحیح، مردم را متوجه حقایق کرد. هر رسانه ای در زمینه انعکاس 
دستاوردهای انقالب و نظام تالش کند و نگذارد شعارهای انقالب فراموش 

شود که در زمینه جهاد تبیین گام برداشته است.

شماره 35 صفحه رویداد  خراسان جنوبیسرپرست رویداد امروز در استان خراسان جنوبی

  

| محمد قربانی  | 

 اسکن کنید
 صفحه اختصاصی خراسان جنوبی
 در پایگاه خبری رویداد ایران

شماره
36

رویداد ایران
خراسان جنوبی

ت گاز استان خراسان جنوبی
شرک

ت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شرک

مشکل اسناد اراضی شهرک کوی دانشگاه بیرجند پیگیری می شود
جواد قناعت؛ استاندار خراسان جنوبی:مشکل اسناد اراضی شهرک کوی دانشگاه 
بیرجند )شهرک فرهیختگان( در سطح ملی پیگیری می شود و این مشکل با نگاه مثبت 
حل شدنی است. در صورت موافقت دولت، اساتید و کارکنان می توانند نسبت به ثبت 
سند امالک خود اقدام کنند و دستگاه های خدمات رسان هم نسبت به ارائه خدمات 

زیرساختی اقدام خواهند کرد.

روز
د ام

یدا
 رو
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امروز:مدیــر  رویــداد  قربانــی-  مهدیــه 
مخابرات شهرستان بیرجند گفت: با توجه 
به بهره منــدی هم اســتانی های گرامی از 
خدمات باند پهن مخابراتی وزیر ساختی 
عملیات فیبر کشی به حاجی آباد باهدف 
بهره برداری از 6 مافوی نوری در حال اجرا 

است.
صادق نوفرستی در بازدید از عملیات 
اجــرای توســعه شــبکه مخابراتــی و فیبر 
نــوری بیرجنــد اظهار داشــت: فیبــر نوری 
مســیر امیرآباد –حاجی آباد برای توسعه 
کابلی کافوهای نوری حاجی آباد شهرستان 

بیرجند در حال اجرا است.
او گفــت: بــا توجه به بهره مندی هم 
اســتانی های گرامی از خدمات باند پهن 

مخابراتی وزیر ساختی عملیات فیبر کشی 
بــه حاجی آباد باهــدف بهره بــرداری از 6 

مافوی نوری در حال اجرا است.
مدیــر مخابــرات شهرســتان بیرجنــد 
تصریح کرد: با اتمام عملیات فیبر کشی 

و توسعه کابلی، ثبت نام و واگذاری تلفن 
ثابت و اینترنت پرســرعت برای ســاکنین 

محل فراهم خواهد شد.
نوفرســتی از کاهش زمــان انتظار رفع 
خرابي تلفن ثابت در شهرســتان بیرجند 
خبــر داد و گفــت: مهم تریــن پارامترهاي 
کیفیت بخشي به تلفن هاي ثابت، کاهش 

مدت زمان رفع خرابي است.
مدیــر مخابــرات شهرســتان بیرجنــد 
پارامترهــاي  مهم تریــن  داشــت:  اظهــار 
کیفیت بخشی به تلفن هاي ثابت، کاهش 

مدت زمان رفع خرابي است.
او بر سرعت بخشیدن به رفع خرابی 
خطــوط و کاهــش میزان آن تأکیــد کرد و 
گفــت: کاهــش زمــان انتظار رفــع خرابي 

تلفن ثابــت از اولویت های این مدیریت 
است.

نوفرستی گفت: مشترکین می توانند با 
شماره گیری تلفن ۲۰۱۱۷ و یا با استفاده از 
کد دستوری #۲۰۲۰* از طریق شبکه تلفن 
همــراه، اقدام بــه ثبت و پیگیری خرابی 

تلفن ثابت کنند.
مدیر مخابرات شهرستان بیرجند بیان 
کرد: در جلسه کمیته کیفیت محصوالت 
و خدمات که در هفته گذشــته با حضور 
مدیر منطقه، مدیران و روسای مخابرات 
منطقــه خراســان جنوبی برگزارشــده بود 
نیز از مخابرات شهرســتان بیرجند بابت 
کاهــش چشــمگیر ســاعت رفــع خرابــی 

قدردانی شد. 

اعظــم انصاری-رویداد امروز:بــار دیگر ماه 
عزاداری سید و ساالر شهیدان فرا رسید شهر 
بیرجند یکدســت ســیاه پوش شــده است و 
خود را برای سوگواری و عزاداری سید و ساالر 

شهیدان آماده کرده است.
دوبــاره مــاه محــرم دوباره بوی حســین 
)ع(/ دوباره شــهر بپوشــد به تن لباس سیاه 
و باز ماه عزای ســرور شــهیدان از راه رسید و 
نوای حســین حسین در آســمان طنین انداز 

شد.
دوباره محرم از راه رسید و نبض عالم به 
تپش افتاد و دوباره عالم حسینیه عزای سید 

شهیدان اهل زمین و آسمان شد

دوبــاره از عــرش تا فرش فریــاد می زنند 
حی علی العزا.

سالم بر حسین )ع( و سالم بر عزاداران 
حســین )ع(. سالم بر محرمی که از کودکی 
تاکنــون یادش همــراه ماســت و داغ غمش 
بــا دل هایمــان، ســالم بــر دل های شــوریده 
و نواهــای پرشــور یــا حســین )ع(، ســالم بر 
اشــک بار  چشــمان  و  ســوخته  ســینه های 
ســینه زنان حســین )ع( و ســالم بر محرم... 
؛ محرمــی که چند ســالی اســت به واســطه 
وجود بیمــاری منحوس کرونــا متفاوت تر از 
همه سال هاست و قرار است امسال هم به 
همت هیئتی هــا و مردم، عزاداری ها پرشــور 

و پرشــعور با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شــود، هرچند شیوع ویروس منحوس 
کرونا محدودیت هایی ایجاد کرده، اما این 
محدودیت ها مانع برپایی پرشــور عزاداری 
سیدالشــهدا )ع( نمی شــود و تمام شــهر در 
عزای حســین )ع( حســینیه شــده و مردم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، عزاداری های 
پرشــور خود را همانند هرســال برپا خواهند 

کرد.
به مناسبت فرارسیدن ماه عزای حسین 
)ع( و یاران وفادارش، بیرق عزای حسینی در 
جای جای استان برافراشته شد و حسینیان، 
پیراهن سیاه به تن کردند. دوباره نام حسین 

)ع( در جای جای شــهر و روســتای خراســان 
جنوبــی زینت بخــش فضــا و علم هــای عزا 
برافراشته شــد. هم زمان با شروع ماه محرم 
در بیرجنــد، نقــش و نــگار نام حســین )ع( 
نشســت و پارچه نوشــته های الســالم علی 
الحسین و علی اصحاب الحسین، فرارسیدن 
مــاه عــزا، ماه حزن و ماتم و مــاه روز واقعه 

را خبر دادند.
مراســم ســنتی علم بندان هم با حضور 
پیر غالمان حسینی و مردم در هیئت محبان 
الزهــرا )س( بیرجنــد برگزار شــد و بــار دیگر 
دل های مردم به قبر شش گوشه سید و ساالر 

شهیدان پرواز کرد.

و  راهــداری  کل  اداره  حمل ونقــل  معــاون 
حمل ونقل جــاده ای خراســان جنوبی گفــت: در 
قالب اجرای گشــت دروازه ای استان تاکنون بیش 
از 1680 نــاوگان حمل ونقــل کنترل شــده اســت.
مســعود قاســمی در بازدید از عملیــات راهداری 
محــور بیرجند قایــن اظهار داشــت: طــرح کنترل 
دروازه ای اســتان بــا همــکاری پلیــس راه از تاریــخ 
یکم تیرماه 1401 در تمامی شهرســتان های استان 
آغازشده است. او با اشاره به اینکه طرح با حضور 
کارشناســان حمل ونقل، پلیــس راه و انجمن های 
صنفــی نــاوگان عمومــی حمل ونقــل، در ســطح 
راه ها، گلوگاه های جاده ای و مقابل پاســگاه های 
پلیــس راه انجــام می شــود، افــزود: کارشناســان و 

نیروهای باتجربه در این بخش به صورت میدانی 
کنترل و نظارت بر عملکرد بخش حمل ونقل کاال 
و مسافر و حوزه های ترافیکی را انجام می دهند.او 
تصریح کرد: در قالب این طرح اقداماتی ازجمله؛ 
کنترل اسناد حمل )بارنامه(، بررسی فرار بار، کنترل 
تجهیزات ایمنی، کنترل مندرجات بارنامه، کنترل 
مدارک هویتی راننده و ناوگان، کنترل کاالهای بدون 
بارنامه و کنترل تناژ بار و کرایه حمل انجام می شود. 
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای خراسان جنوبی ادامه داد: در طی اجرای 
این طرح تاکنون 504 ناوگان شامل ناوگان اتوبوسی 
و 1176 ناوگان باری کنترل و حدود 972 دستگاه 

ناوگان توسط پلیس راه اعمال قانون شدند.

توسعه باند پهن مخابراتی و زیر ساخت عملیات فیبرکشی نوری در بیرجند اجرا می شود

سالم بر محرم

تمام شهر بیرجند حسینیه سیدالشهدا )ع( شده است

کنترل 1680 دستگاه ناوگان حمل ونقل 
در اجرای گشت دروازه ای خراسان جنوبی

خـــبر

خـــبر

خـــبر

1670 روستای خراسان جنوبی تحت 
پوشش گاز طبیعی قرار گرفت

پایش و رصد مصرف برق ادارات استان
 تا پایان پیک تابستان

محمد قربانی- رویــداد امروز: 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
خراســان جنوبی با بیان اینکه 
در ســه ماهه نخســت امســال 
37 روســتای اســتان به شــبکه 
سراســری گاز طبیعــی متصــل 
شــدند گفــت: در حــال حاضــر 

بالغ بر 1670 روســتای اســتان تحت پوشــش گاز 
طبیعی قرار دارند. سید محمود هاشمی بازدید 
از مراحل اجرایی گازرسانی به روستاهای استان 
اظهار داشت: با یاری پروردگار و تالش و همت 
همکاران و در ادامه خدمت رسانی به مردم عزیز 
استان، در سه ماهه نخست امسال با اجرای 290 
کیلومتر شــبکه تغذیــه و توزیع گاز، تعــداد 37 
روســتای اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شــدند. او افــزود: علیرغم قدمت اندک نســبی 

اســتان،  گاز  شــرکت  تأســیس 
در حــال حاضــر بالغ بــر 1670 
روســتای اســتان تحت پوشش 

گاز طبیعی قرار دارند.
گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
خراسان جنوبی با اعالم اینکه 
از ســه سال قبل کلیه شهرهای 
اســتان به طور کامل گازدار شده اند تصریح کرد: 
تا دو ماه آینده، با اتمام پروژه های در دست اجرا 
100 درصد جمعیت روســتایی خراســان جنوبی 

تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.
هاشمی خاطرنشان کرد: باعث افتخار است 
کــه دو ســال متوالــی باالتریــن میزان گازرســانی 
روستایی و بیشترین میزان شبکه گذاری در بین 
شرکت های گاز استانی به نام شرکت گاز خراسان 

جنوبی ثبت شده است.

معــاون فــروش و خدمات 
مشترکین شــرکت توزیع نیروی 
برق خراســان جنوبی از پایش 
و رصــد مصــرف بــرق ادارات 
بازرســی  گروه هــای  توســط 
شــرکت برق خبر داد. محسن 
از  داشــت:  اظهــار  بخشــایی 

ابتــدای آغــاز طــرح مدیریــت مصــرف پیک بــار 
تابستان با بازرسی ها و کنترل های صورت گرفته 
از 283 اداره و ســازمان در اســتان، تعــداد 124 
دستگاه به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های 
مدیریــت مصــرف تذکــر دریافــت کردنــد. او با 
اعــالم این نکته که ســازمان ها و ادارات اســتان 
موظف هستند در ساعات اداری 30 درصد و در 
خارج از ســاعات اداری 60 درصد مصرف خود 
را نســبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
دهنــد، افــزود: بــا تغییــر ســاعت کاری ادارات 
و پایــش مســتمر بــرق مصرفــی آن هــا تاکنــون 
به صــورت روزانــه 8 مــگاوات در مصــرف برق 
استان صرفه جویی شــده است.معاون فروش 
و خدمــات مشــترکین بــا اعــالم آمادگــی کامل 
صنعت برق اســتان برای حفظ پایداری شبکه 
در فصــل تابســتان، افــزود: امســال و همزمان 
بــا آغاز پیک بار تابســتان هیچ گونه خاموشــی 

برنامه ریزی شده برای مشترکین 
خانگی اســتان اعمال نشده و 
امیدواریــم با همــکاری خوب 
مشترکین و رعایت توصیه های 
روزهــای  مصــرف  مدیریــت 
باقی مانــده فصل تابســتان را 
بدون هیچ مشکلی پشت سر 
بگذاریم.او از همکاری خوب صنایع و صاحبان 
چاه هــای کشــاورزی خبــر داد و گفــت: پویش 
5=1 برای مشترکین خانگی، انعقاد تفاهم نامه 
همکاری با صنایع، رایگان شدن برق چاه های 
کشــاورزی در صورت همکاری با شــرکت برق، 
کاهــش ســاعت کاری ادارات و پایــش مســتمر 
و  برنامه هــا  ازجملــه  ادارات  مصرفــی  بــرق 
اقدامات انجام شده به منظور مدیریت مصرف 
بــرق اســتان در پیک بار تابســتان بوده اســت. 
بخشــایی تنظیــم کولــرگازی روی 24 درجــه، 
اســتفاده از دور کنــد کولرآبــی و عدم اســتفاده 
از وســایل برقی پرمصرف در ســاعات گــرم روز 
و انتقال اســتفاده از این دســتگاه ها به ساعات 
خنک روز و یا پایانی شب را ازجمله نکات ساده 
مدیریت مصرف عنوان کرد که مشترکان به راحتی 
و بدون کاستن از آسایش خود می توانند به گذر 

از پیک بار تابستان کمک کنند.  

محمود هاشمی

محسن بخشایی

  

پیگیری مشکل اراضی شهرک کوی 
دانشگاه بیرجند در سطح ملی

اســتاندار خراســان جنوبی گفت: مشکل اســناد اراضی شهرک 
کــوی دانشــگاه بیرجنــد )شــهرک فرهیختگان( در ســطح ملی 
پیگیری می شود و این مشکل با نگاه مثبت حل شدنی است. 
جواد قناعت در دیدار سرپرســت دانشــگاه بیرجند افزود: در 
دولــت هفتــم یا هشــتم هیئت امنا بــا نیت ایجاد مشــوق، ۵۰ 
هکتار از اراضی دانشگاه را به اساتید اختصاص دادند. او گفت: 
هیئت امنا این اختیار را ندارد که اراضی دولتی را واگذار کند و 
این خالف قانون است، تنها راه حل مشکل سند اراضی شهرک 
کوی دانشگاه بیرجند این است که با پیگیری از طریق استاندار، 
ابتدا وزیر علوم توجیه شود چراکه تنها مرجعی که می تواند این 
مشکل را حل کند، هیئت دولت است تا اشتباهی که هیئت امنا 
در دولت هفتم یا هشتم انجام داده ، رفع و موضوع با موافقت 
دولت قانونی شــود. اســتاندار خراســان جنوبی ادامه داد: در 
صورت موافقت دولت، اساتید و کارکنان می توانند نسبت به 
ثبت سند امالک خود اقدام کنند و دستگاه های خدمات رسان 
هم نسبت به ارائه خدمات زیرساختی اقدام خواهند کرد. او با 

تأکید بر ضرورت همراهی الزم برای حل این مشکل در سطح 
ملی و استانی گفت: این مشکل با نگاه مثبت حل شدنی است 
لذا باید همفکری و همراهی الزم را برای حل مشکل سند این 
اراضی در ســطح اســتانی انجام دهیم تا مســئله برای همیشه 
مرتفع شود. قناعت بیان کرد: برای مشکل سند اراضی شهرک 
کوی دانشگاه بیرجند ابتدا باید نظر واحد را در مجموعه استان 
داشــته باشــیم و بعد موضوع را از ســطوح ملی پیگیری کنیم. 
سرپرست دانشگاه بیرجند هم اعتبار این دانشگاه را نسبت به 
سایر دانشگاه های همتراز در سطح کشور، پایین دانست و از 
استاندار خواست در پیگیری افزایش بودجه دانشگاه اهتمام 
و همراهی الزم را داشته باشد. احمد المعی گیو اظهار داشت: 
درخواســت ما این اســت که اســتانداری در زمینه اجرای طرح 
توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی که توسط 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه اجرایی خواهد شد، دانشگاه 
را کمک کند. او ادامه داد: با مصوبه هیئت امنای دانشگاه  در 
سال ۸۳، ۵۰ هکتار از اراضی دانشگاه بیرجند در راستای جذب 
نیروهای نخبه به ساخت مسکن اساتید و کارمندان دانشگاه 
اختصاص یافت. سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: بین ۸۰۰ تا 
۹۰۰ قطعه زمین در این شــهرک واگذارشــده و در حال حاضر 
۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این منطقه ســاکن شــده اند. او افزود: در 

دولــت نهــم و دهــم مجوز انتقــال آب، بــرق و گاز هم به این 
شهرک داده شد و در حال حاضر این اراضی مشکل سند دارد 
که درخواست ما پیگیری برای رفع مشکل سند اراضی از سوی 
شــخص استاندار اســت. در این نشست یک ساعته مشکالت 
شــهرک فرهیختــگان و راه هــای برون رفــت از آن به صــورت 
تخصصی موردبحث و بررســی قرار گرفــت و راهکارهای الزم 

ارائه شد.

نذر خون منحصر
 به ایام خاصی نباشد

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه ذخیره خون 
خراسان جنوبی بین شش تا هشت روز است، گفت: در حال 
حاضر این استان در جغرافیای ذخایر خون کشور در وضعیت 

آبی قرار دارد.
کامبیــز مهــدی زاده اظهــار کرد: در چهارماهه ابتدای امســال 
۹۰۰۵ نفــر بــه پایگاه هــای انتقــال خــون در اســتان خراســان 
جنوبی مراجعه کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که هشت ۸ هزار و ۵۹۲ نفر بوده است پنج درصد 
افزایش را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، او افزود: در تقویم 
ملی کشورمان ۹ مرداد روز ملی اهدای خون نام گذاری شده، 

خون نیازی همیشگی و حیاتی است که امید به زندگی را در 
افــراد نیازمند به این فرآورده حیات بخش ارتقا می بخشــد و 
سبب بهبود روند درمانی آنان می شود. مدیرکل انتقال خون 
خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان اهدای خون نیز از ۶۹۰۸ 
نفر در چهارماهه ابتدای ســال گذشــته به میزان ۷۴۷۴ نفر 
در ســال جاری رســیده اســت، تصریــح کرد: پالکــت فرزیس، 
یکی از روش های اهدای خون است که تنها یک جزء خاص 
از خــون اهداکننــده داوطلب )پالکت ( جدا می شــود و بقیه 
اجزاء خون به اهداءکننده باز گردانده می شود. مهدی زاده 
از افزایش پالکت فرزیس از ۱۰۱ مورد در مدت یادشده سال 
گذشته به ۱۵۱ مورد در سال جاری خبر داد و گفت: شاخص 
اهــدای خــون در کشــور ۲۴ نفــر بــه ازای هر هزار نفــر بوده 
و ایــن شــاخص در اســتان خراســان جنوبــی بــه ازای هر هزار 
نفر ۲۶ نفر اســت که باالتر از میانگین کشــوری اســت. او با 
تأکید بر ضرورت حضور به تدریج در مناســبت های پیش رو 
به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، یادآور شد: در برخی 
مناسبت ها با هجوم مردم برای اهدای خون مواجه می شویم 
که این خطر افزایش ضایعات خون  را بیشتر می کند بنابراین 
توصیه می شود برای نذر خون منحصر به ایام و مناسبت های 

خاصی نباشیم.

کوتاه از استان

رئیس کل بانک مرکزی:

آرامش در نظام پولی برقرار می شود
مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث آرامش در 

نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کالن اقتصادی شود

شماره
37

خراسان جنوبی

03اقتصاد

02جهان

اتحاد دفاعی جدید باعث 
بازدارندگی ایران نمی شود

مترجم:
 آرین پورقدیری

همه از نبود امنیت اجتماعی، اقتصادی 
و اخالقی در جامعه ضرر می کنند

 رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر، با اشاره به همزمانی برگزاری 
این نشست با آغاز ایام سوگواری محرم، امام حسین )ع( را پرچم دار این فریضه مهم دینی خواند و 
گفت: حرکت عظیم حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و شهادت مظلومانه ایشان، گواه اهمیت باالی 

امربه معروف و نهی از منکر در دین اسالم است

نیروهای امداد با تمام توان درحال 
امدادرسانی هستند

سیدابراهیم رئیسی برای بررسی مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه وارد این شهرستان شد. به 
گزارش ایرنا ، رئیسی در جمع مردم سیل زده روستای مزداران بیان کرد: در حال حاضر ۶۶۰ نقطه 

در کشور دچار سیل شده اند و نیروهای امداد با تمام توان در حال امداد رسانی به مردم هستند.

سیاست

خبر آخر

08ارادت نامه

قاصد سبز

سعیدآقایی

تعداد کل

 ۲۷۲
کارت برداشت

میلیون

1۴۰
تعداد کارت خرید یا هدیه

میلیون عدد

۴
کارت اعتباری

میلیون

۲
کارت پول الکترونیک

میلیون

م الف: 862030

 شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه 
عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد 

ف
دي

ر

تاريخ بازگشايي شماره مناقصهموضوع مناقصه
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي 
مبلغ ضمانتنامه)ريال(پاكات مناقصه

1
مناقصه خريدکابل 

خودنگهدارفشار ضعیف 
4*70+25+25

08/3014.500.000.000 صبح2261/14011401/05/30

2
مناقصه خريدکابل 

خودنگهدارفشار ضعیف 
4*50+25+25

09/0010.000.000.000  صبح2262/14011401/05/30

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشــنبه مورخ 1401/05/10  تا ساعت 19:00 سه شنبه  مورخ 1401/05/18  
بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/18  تا ساعت 08:00 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/05/30  
بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا 
فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ويا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانكها 

و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
نام شرکت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و 

چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي رويداد امروز- عصر رسانه  به عهده برنده مناقصه ميباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت کســب اطالعات بيشــتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمايند.
 3- اســناد و مــدارك و اطالعات ايــن مناقصه  از طريق ســامانه تــدارکات الكترونيكــی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir قابل دسترسي ميباشد وهمچنين آگهي اين مناقصه  در سايت معامالت توانير وسايت پايگاه ملي 
مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد . 

4- به پيشــنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشــروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك 
غلطگير و يا پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کليه فرايند مناقصه بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما 
ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خيابان شريعتی - شرکت توزيع برق استان اصفهان - دبيرخانه
7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir و دريافت گواهی امضای الكترونيكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در ســامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 

33999818 و  3319189

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شرکت توزيع برق استان 

اصفهان

شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبار ها 

شركت ايران خودرو خراسان در نظر دارد موارد  اشاره شده درجدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي در    
قالب 2 مناقصه بصورت مجزاء، از تامين کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد .

سپرده شركت در مناقصه )ريال(شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

خريد 4 دستگاه ليفتراك کالرك گازي 3 تن و يك دستگاه 1
31761.800.000.000ليفتراك کالرك گازي 5 تن

3177650.000.000خريد 156000 عدد سنباده ديسكي 50 ميليمتر گريد 40 رو پيچ2
متقاضيان مي توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه)يك يا هر دو مناقصه( تا تاريخ 1401/05/20 به شرح ذيل اقدام 

نمايند.
1- نحوه دريافت اســناد مناقصه: بصورت حضوري از واحد بازرگاني ايران خودرو خراســان در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 و يا 
از طريق ســايت اينترنتی www.ikkco.ir  و يا تماس با شماره هاي تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلي 

  ))4021(
2- محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: شرکت ايران خودرو خراسان ، کيلومتر 55 جاده مشهد-نيشابور دبيرخانه کميسيون معامالت 

در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 
الزم به توضيح است تاريخ بازگشايي پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ايران خودروخراسان در رد يك يا کليه پيشنهادات واصله مختار است(
)هزينه درج يك نوبت آگهي روزنامه بر عهده برندگان  مناقصه است(

 آگهي تمديد مناقصات عمومي يك مرحله اي
 با ارزيابي کيفي تامين کنندگان

م الف: 862030

فراخوان مناقصه
اداره كل منابع طبيعی و آبخيز داری استان كرمانشاه در نظر دارد پروژه نگهداری فضای سبز، مراقبت پس از حريق و مراقبت از طرحهای بيولوژيك 
آبخيزداری و جنگلكاری و پارك های جنگلی دســت کاشــت به ميزان 78792 نفر / ساعت/ کار در سطح حوزه استانی کرمانشاه به شماره مناقصه 
ق/1401012 را از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی ســاده به پيمانكاران واجد شــرايط در رشته دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری 
معتبر از اداره کل کار، رفاه و امور اجتماعی در خصوص تامين نيرو قيد شــده در اساسنامه شرکت و همچنين دارا بودن پروانه کسب معتبر از اتحاديه 
مربوطه و داشتن گواهی صالحيت ايمنی کار معتبر و به شرح واگذار نمايد. عالقمندان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری مورخ 

1401/05/12اسناد مناقصه و ساير مدارك مناقصه را فقط از طريق سامانه ستاد دريافت نمايند.
تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ  2/051/578/217 ريال طبق آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی تهيه و ارايه گردد.

در صورت واريز وجه، وجه تضمين يه حســاب شبا بشماره IR160100004056042107595206  نزد بانك مرکزی به نام رد وجوه سپرده اداره 
کل منابع طبيعی و آبخيز داری استان کرمانشاه واريز شود.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد ها به همراه ساير اسناد، پايان وقت اداری مورخ 1401/05/22 و گشايش پيشنهادها در ساعت 9 مورخ 1401/05/23 
می باشد.

برآورد اوليه 41/031/564/336 ريال و بر مبنای قيمت مقطوع می باشد.
مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

محل دريافت و تحويل اسناد فقط از طريق سامانه ستاد امكان پذير بوده و گشايش پيشنهادها ، اداره کل منابع طبيعی و آبخيز داری استان کرمانشاه به 
نشانی کرمانشاه، ميدان جمهوری اسالمی، سی متری منابع طبيعی با کد پستی 6719718544 می باشد.

نوع، كميت و كيفيت خدمات مناقصه عبارتند از: 
نگهداری فضای سبز، مراقبت پس از حريق و مراقبت از طرحهای بيولوژيك آبخيزداری و جنگلكاری و پارك های جنگلی دست کاشت به ميزان 78792 

نفر / ساعت/ کار در سطح حوزه استانی کرمانشاه- بر اساس متن قرار داد پيوست
ارايه تصوير تاييديه صالحيت ايمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با ساير اسناد در سامانه ستاد الزامی است.

اداره کل منابع طبيعی و آبخيز داری استان کرمانشاه

نوبت اول



۲info@ruydadiran.com

خبر کوتاه

یکشنبه  09 مـرداد ماه 1401/ سا ل ششم / شماره  1408

r u y d a d i r a n . c o m
با ما در تماس باشید...

پــاش رئیــس کل دیــوان محاســبات کشــور بــا انتشــار این تصویــر از ســیل اخیر در  مهــرداد بذر
از  ســال   ۵ گذشــت  علیرغــم  نوشــت:  توییتــر  در  خــود  شــخصی  صفحــه  در  داوود  امامــزاده 
تصویــب قانــون هــوای پــاک، مطابق ماده ۲۶ قانون، ســازمان هواشناســی مکلــف بود ظرف 
گاهی رخدادهای ســیل، طوفــان و گردوغبــار را تکمیل  دو ســال شــبکه ملــی هشــدار و پیش آ
نمایــد، ایــن مهم انجام نشــده اســت. ترک  فعل صورت گرفته، به زودی در دســتور کار دیوان 

گرفت.  محاســبات قرار خواهد 

ترک فعل سازمان 
هواشناسی درباره سیل 
رسیدگی می شود

اتحاد دفاعی
 جدید باعث بازدارندگی 

ایران نمی شود
real clear world :منبع |Geiff Lamear  :نویسنده

ترجمه: آرین پورقدیری
اســرائیل در تــاش اســت تــا 
یک اتحاد دفاعی منطقه ای 
ایــران  بــا  مقابلــه  بــرای 
از  کشــور  ایــن  کنــد.  ایجــاد 
ایاالت متحده خواسته است 
تــا با انتقــال پدافنــد هوایی 
لیــزری جدیــد از اســرائیل به 
عربستان و امارات موافقت 
کنــد؛ امــا ایجــاد یــک اتحاد 
گســترده برای مقابله با ایران نه ضروری اســت و 

نه به نفع ایاالت متحده است.
قرار دادن ایران در گوشــه رینگ، احتماال نتیجه 
معکــوس خواهــد داشــت. تهدیــدات ایــران بعد از 
ترور دانشمندان و کارکنان اطاعاتی اش و همچنین 
حماتــی کــه بــه اســرائیل نســبت داده می شــود، 

شدیدتر شده است.
 ایران همچنین در حال آماده ســازی برای حمله 
احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ای خود است 
و ایجاد یک اتحاد منطقه ای به احتمال زیاد به جای 
اینکــه از حمــات ایــران جلوگیری کند این کشــور را 

بیشتر تحریک خواهد کرد.
در نظر بگیرید که چرخه تشدید تنش با آمریکا 
در سال های 2019 و 2020 با حمات موشکی ایران 
بــه نیروهــای آمریکایــی بــه پایــان رســید. اقدامات 
خرابکارانه اســرائیل با حمات ســایبری لبنان روبرو 
شــدند. تکــرار چرخــه خصومــت کــه شــاهد بودیم 
نتایج فاجعه باری داشته، نه تنها بی احتیاطی، بلکه 

غیرمسئوالنه است.
عــاوه بــر این سیســتم دفاع لیزری پیشــنهادی، 
تــوان رویارویــی بــا موشــک های بالســتیک یــا کروز 
ایران را ندارد. ادامه این اتحاد، دیپلماسی با ایران 
را بــدون ارائــه حمایت بیشــتر از کشــورهای درگیر، 

مختل خواهد کرد.
 این اتحاد به ایران نشان می دهد که دشمنانش 
روابــط نظامــی را رســمی کرده انــد و ایــران احتمااًل 
بــا افزایــش تســلیحات پاســخ خواهــد داد. برنامــه 
موشــکی ایــران و حمایــت آن از نیروهــای نیابتــی 

تشویق خواهد شد، نه محدود.
بودجــه دفاعــی اســرائیل، امــارات و عربســتان 
ســعودی روی هــم از بودجــه دفاعــی ایــران بیشــتر 
خواهد بود و این اتحاد باعث بر هم خوردن توازن 
در منطقــه می شــود. برهــم زدن تــوازن منطقــه ای، 
دیپلماسی ایران و عربستان را پیچیده و طرف ها را 
تشــویق می کند تا مذاکرات را به کلی کنار بگذارند. 
بــرای ادامه مذاکرات هســته ای، دیپلماســی بســیار 

مهم است.
اتحادهــای تدافعــی لزوما توســط طرف مقابل 
تدافعی تلقی نمی شــوند. افزایش همکاری نظامی 
اعراب و اسرائیل، راهبرد دفاعی ایران برای تسلیح 
نیروهــای نیابتــی را توجیــه می کند. این بــرای همه 
طرفین خطرناک اســت و ایاالت متحده نباید درگیر 

شرایطی شود که باعث تقابل می شود.
یک اتحاد نظامی علیه ایران احتماال مســتقیمًا 
نتایجی برای ایاالت متحده خواهد داشــت. منافع 
ایاالت متحده در منطقه محدود اســت و پیوســتن 
به یک درگیری بالقوه با ایران قیمت نفت را بیشتر 
می کند که این مسئله به نفع آمریکا نیست و عاوه 
بــر آن جــان هــزاران نفــر از نیروهــای آمریکایــی در 
منطقه را نیز به خطر می اندازد. پس این اتحاد به 

نفع مردم آمریکا نیست.
بــه  ســوخت  افــزودن  به جــای  ایاالت متحــده 
آتــش، بایــد تاش کند تهدید ایــران را کاهش دهد. 
مهم تریــن چیــز این اســت که دیپلماســی را در حل 

مسئله هسته ای در اولویت قرار دهیم. 
ایده توسل به طرح B یعنی گزینه نظامی برای 
مقابله با برنامه هســته ای ایران، باید کنار گذاشته 
شــود. رفتارهایــی که پیام مخالف ایــن را به ایران 
مخابــره می کننــد تنهــا تاش هــای ایاالت متحــده 
برای دســتیابی به یک توافق ســودمند را تضعیف 

می کنند.
حملــه نظامــی، اینکــه ایــران هرگــز هســته ای 
نخواهد شــد را تضمین نمی کند؛ اما تحمیل شــدن 
هزینه هــای ســنگین بــه آمریــکا را تضمیــن می کنــد. 
هزینه های باالی عملیات نظامی و هزینه های ناشی 
از افزایــش قیمت نفــت. مصرف کنندگان آمریکایی 
فــورا تأثیــر اقتصــادی جنگ با ایــران را خواهند دید 
و آینــدگان آن هــا تا ســال ها پــس ازآن تأثیــرات آن را 

احساس خواهند کرد.
ایاالت متحده بهتر اســت در جهت تنش زدایی 
با ایران کار کند. در کوتاه مدت، ایاالت متحده باید 
از انتقال فناوری لیزری خود به عنوان بخشی از یک 

اتحاد جدید علیه ایران جلوگیری کند.
 انجــام ایــن کار باعث تشــویق به دنبــال کردن 
دیپلماســی می شــود. توازن پایدار قوا به نســبت بر 
هم زدن تعادل بیشتر باعث برقراری صلح می شود. 
در درازمــدت، ایاالت متحــده بایــد خــود را از امــور 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس جدا کنــد، نه اینکه 

بیشتر خود را در آن ها درگیر کند.
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ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در دیدار 
اعضــای ســتاد احیــای امربه معــروف و نهــی از 
منکر، با اشاره به همزمانی برگزاری این نشست 
با آغاز ایام ســوگواری محرم، امام حســین )ع( را 
پرچــم دار این فریضه مهم دینی خواند و گفت: 
حرکت عظیم حضرت اباعبدا... الحســین )ع( و 
شــهادت مظلومانــه ایشــان، گــواِه اهمیت باالی 
امربه معــروف و نهــی از منکــر در دیــن اســام 
است. به گزارش فارس، رئیس جمهور پرداختن به 
امربه معروف و نهی از منکر را وظیفه همه آحاد 
امت اســامی دانست و تصریح کرد: جامعه ای 
که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی حساس 
نباشــد، جامعــه زنــده ای نیســت. بــرای داشــتن 
جامعه تراز انقاب اســامی نباید امربه معروف 
و نهی از منکر در جامعه سســت شــود. رئیســی 
با اشــاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاه های 
اجرایــی در اجــرای قانــون امربه معــروف و نهی 
از منکــر، گفت: همه دولتمردان و دســتگاه های 
در ایــن رابطــه مســئولیت دارنــد و بایــد با دقت 
و جدیــت وظایــف خــود را انجــام دهنــد. او در 
ادامــه توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشــور 
و ســازمان های مردم نهــاد را در راســتای احیــای 
فریضــه امربه معروف و نهی از منکر مورد تأکید 
قــرارداد و تصریــح کــرد: هــر جا به مــردم میدان 
داده شــد، موفقیــت حاصل شــده اســت. اساســا 
هنــر امام خمینــی )ره( و رهبــری آوردن مردم به 
میــدان بــود بنابراین نبایــد از ایــن ظرفیت بزرگ 
غفلــت شــود. رئیس جمهور در ادامــه با تأکید بر 
لزوم بی توجهی به فضاسازی های باطل در مسیر 
امربه معــروف و نهــی از منکــر افزود: متأســفانه 

گاهی مشــاهده می شود برخی افراد تحت تأثیر 
جوسازی ها، از وظایف قطعی و قانونی خود سر 
بــاز می زنند که این امری خطرناک اســت چراکه 
دشمن از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم 
ماندن بســیاری از مســائل مهم کشــور، با ایجاد 

جوسازی برخی مدیران را منفعل می کند.
ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در 

زمینه معروف ها و منکرات
بــر  از ســخنان خــود  در بخــش دیگــری  او 
ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه 
معروف هــا و منکــرات تأکیــد کــرد و از صاحبــان 
نفوذ کام خواست تا برای مردم تمایز میان حق 
شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امنیت اجتماعی، 

اقتصــادی و اخاقــی در جامعــه نباشــد، همــه 
ضــرر می کننــد، افزود: باید همه در مســیر تأمین 
امنیــت اقتصــادی و اخاقی باشــند تــا جامعه از 

ناهنجاری ها دور باشد.
رئیســی بــا بیــان اینکــه دولــت مصمــم بــه 
در  به ویــژه  منکــرات  از  نهــی  و  امربه معــروف 
مســائل اقتصــادی و اجتماعی اســت، افــزود: در 
ایــن زمینــه وظیفه دولــت از همه نهادها بیشــتر 
است و قدردان ستاد احیای امربه معروف و نهی 
از منکر هستیم که در راستای اجرای این فریضه 

مهم دینی به دولت کمک می کند.
او در ابتدای ســخنان خود ضمن تســلیت به 
خانــواده جان باختــگان حادثــه ســیل در نقــاط 
مختلف کشــور از زحمــات و اقدامات امدادی و 

جهادی دستگاه های مختلف در کمک رسانی به 
سیل زدگان قدردانی کرد.

نحوه تعامل دولت با ستاد احیای 
امربه معروف و نهی از منکر بررسی شد

رئیس جمهــور،  ســخنان  از  پیــش 
حجت االسام والمسلمین کاظم صدیقی رئیس و 
هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد احیای امربه معروف 
و نهی از منکر و همچنین ســردار احمد وحیدی 
وزیر کشــور، دکتــر محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
ارشاد، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی 
کشــور و آیــت ا... کعبــی عضــو مجلــس خبــرگان 
رهبــری به عنــوان اعضــای این ســتاد ضمــن ارائه 
گزارشــی از عملکــرد و اقدامــات مجموعه تحت 
مدیریــت خــود در زمینه امربه معــروف و نهی از 
منکر به بیان نظرات، دیدگاه ها و پیشــنهادهای 

خود پرداختند.
احیــای  ســتاد  بــا  دولــت  تعامــل  نحــوه 
تشــکیل   ، منکــر از  نهــی  و  امربه معــروف 
در  منکــر  از  نهــی  و  امربه معــروف  شــوراهای 
دســتگاه های دولتی، اجرای قانــون حمایت از 
، مقابله  آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر
با آســیب های فضای مجــازی و ناهنجاری های 
پرهیــز  فرهنــگ،  حــوزه  در  ســازمان یافته 
زمینــه  در  جامعــه  در  قطبــی  دو  ایجــاد  از 
امربه معــروف و نهــی از منکــر و همچنیــن نیاز 
بــه پیوســت فرهنگی بــرای تمامــی فعالیت ها 
در ایــن حــوزه و تقویــت تشــکل های مردمــی 
در احیــای این فریضه مهــم دینی از مهم ترین 
مســائل مطرح شــده از ســوی ســخنرانان قبل از 

رئیس جمهور در این جلسه بود.  

رئیسی در دیدار اعضای ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر:

همه از نبود امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخالقی 
در جامعه ضرر می کنند

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف برنامه هفتم 
توســعه که از موضوعات عقب افتاده این مجمع هســت، این هفته 
هرروز جلسه دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش ازاین هر ۲ 
هفته یک بار جلسه داشت، از روز گذشته و بارأی اکثریت اعضا هرروز 

جلسه خواهد داشت تا برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.

مجمــع  عضــو  نجف آبــادی  دری  حجت االسام والمســلمین 
تشــخیص نظــام بــا تائید این خبر به تســنیم گفــت : برنامه هفتم 
توســعه از دغدغه هــای اصلی اعضای مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اســت که متأســفانه هنوز تکلیف آن مشــخص نشــده است، 
بــه گفتــه این عضو مجمع، تصمیم بــرای برگزاری جلســات روزانه 

در صحن علنی مجمع مطرح و بارأی اکثریت اعضا تصویب شده 
اســت.برابر مصوبه مجمع تشخیص مقررشده که جلسات بررسی 
برنامــه هفتم با حضور اکثریت اعضــا و به طور منظم هرروز صبح 
برگزار شــود؛ البته این جلســه روز چهارشــنبه اســتثنائا عصــر برگزار 

خواهد شد.

امیررضا واعظ آشتیانی، فعال و تحلیلگر مسائل 
سیاســی، گفت: برخاف القائــات برخی نیروهای 
داخلــی و خارجــی که می گویند سیاســت خارجی 
ایــران یک جانبــه شــده اســت، اتفاقــا در شــرایط 
کنونــی ایران بر اســاس خردمنــدی روابط خــود در 
عرصه بین المللی را تنظیم می کند. مــا طوری رفتار 
کرده ایــم کــه آمریکا و اروپایی ها در یک بن بســت 
آشکار قرارگرفته اند. در دولت سیزدهم خواسته های 
اصولــی ما بدون هرگونه لکنتی بیان شــد و همین 
موضوع باعث شد که غربی ها نتوانند مانند گذشته 

خواسته های نابجای خود را تحمیل کنند. از طرفی 
اکنون خود اروپایی ها هم دریافته اند که پای آمریکا 
می ســوزند و اکنــون می بینیــم درگیر بحــران انرژی 
شده اند و حتی قادر نیستند سوخت موردنیازشان را 
تأمین کنند. او ادامه داد: اخیرا امیرعبداللهیان مواضع 
خوبی مطرح کردند اینکه ارتباط با همسایگان در 
اولویت است. این سیاست خوبی است و می بینیم 
که علی رغم تاش های گسترده غربی ها برای تحقق 
ایران هراســی کشــورهای منطقه روابط حســنه ای 
بــا ایــران دارند که چنین شــرایطی نشــان می دهد 

سیاست خارجی ایران خردمندانه جلو می رود.
این تحلیلگر سیاسی همچنین بیان کرد: دیدار 
سه جانبه اخیر میان ایران، روسیه و ترکیه در تهران و 
دیداری که آقایان اردوغان و پوتین با رهبر انقاب 
اسامی داشتند نشان داد ایران به عنوان یک بازیگر 
مهــم در عرصــه بین المللی حضــور دارد. گســترش 
ارتباطات ایران با کشورهای مختلف در حالی است 
کــه به مــوازات و بعــد از شــروع جنــگ اوکرایــن در 
اروپا بحران انرژی به وجود آمده است و خودشان 

می گویند زمستان سختی درراه است.

او همچنین درباره قیاس سیاست خارجی دولت 
قبــل و دولــت کنونــی اظهار کــرد: دولــت روحانی 
همه چیــز را درگــرو ارتبــاط بــا غربی هــا می دیــد و 
تصــور می کــرد کــه هیــچ کاری پیش نمــی رود مگر 
آنکه با اروپایی ها ارتباط وســیع داشــته باشــیم که 
درنهایت دیدیم که اروپایی ها بدون اجازه آمریکا 
آب هم نخوردند و وقتی آمریکا از برجام خارج شد، 
اروپایی ها هم عما برجــام را اجرا نکردند. دولت 
کنونی چنین رفتار نمی کند و تمام تخم مرغ هایش را 

در یک سبد نمی چیند. 

یــک فعال سیاســی گفــت: بدرفتــاری بــا مردم 
و هتک حیثیتشــان گناهــی بزرگ و آثــار منفی روی 
ارزش هــای اســامی می گــذارد، بخصوص بر نســل 
جوانــی که آگاهــی آن چنانی ندارند ممکن اســت 
برخی این را به اشــتباه به پای اســام تلقی کنند. به 
گزارش ایلنا، محمد هاشمی، درباره این که این روزها 
عده ای تندرو و افراطی با اسم انقاب و انقابگری 
برخوردهایی را با مردم دارند که بیشتر باعث دوری 
آنــان از نظام می شــود، گفت: انقــاب ما برخاف 
دیگر انقاب های جهانی مانند انقاب فرانســه و 
انقاب سوسیالیستی روســیه یک انقاب ارزشی و 
اسامی بود. این فعال سیاسی یادآور شد: مکتب 
اســام خــودش بر پایــه اخاق اســت؛ هنگامی که 
حضرت رسول می خواستند رسالت خودشان را تبیین 

کنند و بگویند برای چه رسول شده اند می گویند من 
برای اعتا و کیان دین اخاق مبعوث شدم بنابراین 
زیربنای انقاب ما خدا، اخاق و توحید است. برای 
یک مســلمان جایز نیســت شــرک بورزد و کسی را 
شریک خدا کند و نمی تواند برخاف اخاق اسامی 
حرف بزند؛ اخاق هم که تعریفش مشخص شده 
اســت. او ادامــه داد: از اوایــل انقــاب دچار چنین 
مشکاتی در جامعه بودیم عده ای به نام اسام و 
دین در رفتار و عمل برخاف اندیشه های اسامی 
حرکــت می کردنــد مثــا تهمــت می زدنــد و دروغ 
می گفتند و حیثیت افراد را می بردند، درصورتی که 
یکی از مسائل مورد تأکید اسام این است که آبرو و 
حیثیت مؤمن ارزشش از خانه کعبه هم بیشتر است؛ 
یعنی اگر آبروی مؤمنی را ببریم، گناهش از توهین 

به خانه کعبه هم بیشــتر اســت. با این مبنایی که 
ما داریم چارچوب فکری ما عمدتا بر محور عدل 
و عدالــت اســتوار اســت و این هــا همــه در اســام 
تعریف شده است. در اسام تعریف شده عدالت 
و عــدل، وظیفــه حاکــم، مدیــر و مــردم در برپایی 
عدالت چیست. منتها در دوره های مختلف عده ای 
بودند به خاطر مقاصد خاص؛ حال کج فهمی و یا 
بدفهمی رفتارهایی داشتند که نه تنها اسامی نبود 
بلکه مغایر با رفتارهای اســامی در جامعه بود و 
آن ها را به عنوان اسام معرفی می کردند. هاشمی 
ادامه داد: االن هم در مورد مسائلی مانند حجاب 
که مطرح می شود، در جامعه یک تکلیف اسامی 
وجود دارد اما تکلیف را صاحب تکلیف می تواند 
رعایــت کنــد، می تواند نکنــد. من در منــزل خودم 

می توانــم روزه ام را بخــورم و یک تکلیف عبادی را 
انجام ندهم اما نباید در منظر جامعه روزه خواری 
انجام دهم. روزه خواری علنی کردنش مجاز نیست 
اما در خلوت انسان هر کاری می تواند انجام دهد. 
حجاب هم مصداق همین تکلیف است حال اگر 
کسی هم انجام نداد، از ناحیه امربه معروف و نهی 
از منکر مراحلش مشخص شــده اســت که چگونه 
باید انجام و برخورد شود تا در جامعه هرج ومرج 
و اختــاف بــه وجود نیاید. این که هرکســی به نام 
اســام و امربه معروف بخواهــد اقداماتی را انجام 
دهد غلط است، زیرا این نوع مسائل در جامعه ما 
وجود دارد و کم وبیش شاهدیم اما مهم این است 
که به شیوه درست به ارزش هایی که اسام تعیین 

کرده، عمل کنیم.

جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام روزانه شد

دولت تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی چیند

بدرفتاری با مردم گناهی بزرگ است

خبر

خبر

خبر

مردم بدانند مسئوالن دولت در خدمت 
آن ها هستند

اینترنت کودک و نوجوان
 آماده شده است

استیضاح کردن جز اتالف 
وقت اثر دیگری ندارد

احمد وحیدی، وزیر کشــور 
بــا بیــان اینکــه مهم اســت که 
مــردم بدانند مســئوالن دولت 
در خدمت آن ها هستند، گفت: 
روابــط عمومی هــا بایــد زمینه 
اجــرای فعالیت هــای دولت را 

فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، وحیدی در همایش مدیران 
کل روابط عمومی و اطاع رسانی استانداری های 
سراســر کشــور، اظهار کــرد: روابط عمومی باید 
ارتباط را با عموم از شیوه های مختلف برقرار کند. 
روابط عمومی باید اجرای سیاست ها را تسهیل 
کــرده و دسترســی به اهداف را دنبــال کند. او با 
اشــاره به اهداف عملیاتی دولت، تصریح کرد: 
دولت با همه وجود تاش می کند که در خدمت 
مــردم باشــد، نیــاز مــردم را تأمین کــرده، حفظ 
ارزش ها را در دستور کار داشته باشد، فرصت ها 
را در خدمت مردم از دســت ندهد، همه مردم 
را در پوشــش فعالیــت خود داده باشــد. برخی 
نمی خواهند این تصویر از دولت ساخته شود. 
وزیــر کشــور همچنین با بیان اینکه مهم اســت 
کــه مــردم بدانند مســئوالن دولــت در خدمت 
آن ها هستند، افزود: روابط عمومی ها باید زمینه 
اجرای فعالیت هــای دولت را فراهم کنند؛ مثا 

دولــت اصــاح ارز ترجیحــی را 
پیش برد ولی مردم باید توجیه 
می شدند که چرا این طرح اجرا 
شــد. روابط عمومی ها باید در 
ایــن زمینه فعال باشــند و برای 
مــردم توضیــح دهنــد تــا مردم 
همراه شوند. با این کار سرمایه 
اجتماعــی افزایش می یابد. وحیــدی با انتقاد از 
اینکــه برخــی سیاســت های دولت به درســتی 
بــرای مــردم توجیــه نمی شــود، گفــت: روابط 
عمومی هــا باید بــه سیاســت ها و راهبردهای 
دولت مسلط باشند تا بتوانند مردم را توجیه 
کنند. در این شــرایط، فضاسازی مناسب برای 
اجــرای سیاســت های دولــت فراهــم خواهــد 
شــد و وقــت دولت صــرف حواشــی نخواهد 
شــد. وزیــر کشــور همچنیــن خاطرنشــان کرد: 
قــدرت تولیــد و انتقــال پیــام بــرای طیف های 
مختلف جامعه برای روابط عمومی ها ضرورت 
دارد. برای دســتیابی به این هدف، باید شــبکه 
گســترده ای از اقشــار مؤثر جامعه ایجاد شــود. 
البته انتقال پیام برای اقشار مختلف باید با زبان 
مناسب آن اقشار انجام شود و در این زمینه نباید 
اقدام کلیشه ای شود. ساختن این شبکه کار مهم 

روابط عمومی است. 

وزیر ارتباطات گفت: پروژه 
نوجــوان  و  کــودک  اینترنــت 
آماده شده است و برای افتتاح 
و  هســتیم  مســئوالن  منتظــر 
رســانه ای کــردن ایــن موضــوع 
و رونمایــی از آن را در آینــده 

نزدیک انجام می دهیم.
بــه گــزارش فــارس، عیســی زارع پــور وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعات در پاســخ به این 
سؤال که راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان در 
چه مرحله ای اســت؟ گفت: منتظر هســتیم که 
آقایــان )مســئوالن( وقتی را تنظیم کنند و باهم 

برنامه افتتاح را انجام دهیم.
آماده شــده  کار  افــزود:  او 
اســت و منتظــر افتتاح اســت. 
وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه 
اینکــه  ســؤال دیگــری دربــاره 
گفته شده بود که برای راه اندازی 
نوجــوان  و  کــودک  اینترنــت 
منتظر تعیین لیســت سفید هستید، گفت: این 
کار انجام شــده اســت و در حــال حاضــر پــروژه 
راه اندازی شده است که عاقه مندان می توانند 
https:// آدرس طریــق  از  را  موضوعــات  ایــن 

family.ict.gov.ir/ دنبال کنند. 

فعال سیاسی اصاح طلب 
گفت:  سوپر انقابی ها همان 
هســتند  اصولگــرا  تندروهــای 
کــه به بــاور من تربیــت دینی 
حرمت شــکنی  از  نشــده اند. 
تــا  زنــی  اتهــام  تــا  اشــخاص 
ایجــاد بی آبرویی بــدون ارائه 

دلیــل موثــق، درحالی که حرمت آبــروی مؤمن 
از حرمــت کعبه باالتــر اســت ...، از روش های 
برخــی مدعیــان انقابی گری و تندروهاســت. 
اشــرف بروجــردی فعال سیاســی اصاح طلب 
در پاســخ به این ســؤال که قالیباف در روزهای 
اخیر علیه سوپراستار ها صحبت کرده، مقصود 
او چیست، گفت: فکر کنم خوب است یک بار 
دیگر واژه انقابی و سوپرانقابی تعریف شود. 
شــاید بتوان گفت زیرورو شدن یک مجموعه، 
به هم ریختگی و تغییراتی که منتهی به دگرگون 
شــدن نظام شــود را بتوان انقاب نامید، طبعا 
ایــن تغییر در یک برهۀ زمانی روی می دهد و 
سپس ثبات و آرامش به وجود می آید. چون اگر 
جامعه ای همواره در حال تغییر باشد و ثبات 
پیــدا نکند، نمی تواند به ســازندگی و توســعه 

برسد.
او افزود: قالیباف به این موضوع توجه کرده 
و مدعیــان انقابی گــری را موردنقــد قــرار داده. 
قاعدتا مراد او این است که مفاهیم معانی خود 
را از دســت داده و مصادره به مطلوب شــده اند. 
تــا جایی که عــده ای به هم ریختگی و بی ثباتی 
را جایگزیــن برخــورداری از روحیــه پایبنــدی بــه 
اصــول اولیــه انقاب می دانند و برای رســیدن به 
خواســته های خــود واژۀ انقابی بــودن را با خود 
حمل می کنند. البته بیان این مسئله توسط آقای 
قالیباف عمدتا ناظر به این موضوع است که خود 
او یکی از کســانی اســت که مورد هجمۀ همین 
سوپراســتار ها قرارگرفته رویدادهایی که امروز در 
شهرداری رخ داده و تقریبا اکثر کسانی که توسط 
آقای قالیباف گماشته شدند، معزول شده اند نشان 
از همین موضوع دارد اگرچه تخلفاتی که در دورۀ 
شهرداری ایشان روی داد کم نبوده و از موضوعات 
قابل تأمــل اســت. او افــزود: اعتــراض ایشــان بــه 
رفتارهایی که به نام انقابی بودن مطرح می شود 
عمدتا به این دلیل در بیان ایشان عنوان می شود 

کــه خــودش را از رفتارهایــی که 
سوپر انقابی های امروز از خود 
نشان می دهند، مبری کند. بهتر 
است بگویم بیان ایشان بیشتر 
کاربــرد رســانه ای دارد. به ویــژه 
اینکه انتخابات مجلس نزدیک 
است و رأی مردم موردنیاز است. 
البته ناگفته نماند که آقای قالیباف از کسانی است 
که توسط همین سوپراستار ها موردتهاجم است و 
اعتراض او به رفتار آن ها می تواند معنای اعتراض 
به اتهاماتی باشد که همین سوپراستار ها بر او وارد 
کرده اند. به هرحال موضع گیری ایشان مثبت است 
به هر دلیل و علتی که باشد. اشرف بروجردی در 
پاســخ به این سؤال که سوپراستار ها چه کسانی 
هستند؟ گفت: قطعا سوپراستار ها همان تندروهای 
جریان اصولگرا هستند که به باور من تربیت دینی 
نشده اند. از حرمت شکنی اشخاص تا اتهام زنی تا 
ایجاد بی آبرویی بدون ارائه دلیل موثق درحالی که 
حرمت آبروی مؤمن از حرمت کعبه باالتر است، 
از روش های برخی مدعیان انقابی گری و تندروها 
است. طبعا هرکسی که در این انقاب و امروز در 
جمهوری اســامی برای حفظ و ثبات و پایداری 
جامعــه همــه هســتی خــود را در طبــق اخاص 
گذاشــته معتــرض خواهد بــود. امروز بســیاری از 
صاحبــان اصلی انقاب عزلت نشــین شــده اند و 
حتی از توان و تجربه آن ها استفاده نمی شود که 
مملکت بتواند از سرمایه انسانی خود که برای آن 
هزینه کرده بهره ببرد و متأسفانه همین مدعیان 
انقابی گــری یکه تاز میدان شــده اند و تقریبا در 
تمامی نهادها و دستگاه های دولتی به قلع وقمع 
نیروهای اصیل پرداخته و تقریبا ریشه انقاب را 
دچار آســیب کرده اند. او در پاســخ به این ســؤال 
که رفتار مجلس با دولت باید به چه شکلی باشد، 
گفت: اوال نمایندگانی که صاحب نظر هستند به 
تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیستند بنابراین 
نمایندگان این دوره کاردان نیستند که بخواهند 
بقاء خودشان را تضمین کنند. ثانیا مجلس بهتر 
اســت بــه وظیفه اصلــی خــودش که نظــارت بر 
عملکرد دولت و تصویب قوانین کارآمد اســت، 
بپردازد. استیضاح کردن جز اتاف وقت اثر دیگری 
ندارد. بهتر است برای وضع قوانین اثربخش در 

سرنوشت مردم تاش کنند. 

احمد وحیدی

عیسی زارع 
پور

اشرف 
بروجردی

آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو FH12   به رنگ سفید به شماره 
انتظامی ایران 31- 918 ع 84 به شماره موتور D12581408 و شماره 
امیرعلی  نام  به   1386 مدل   YV2AN60D35T851703 شاسی 
گودرزی فرزند پنجعلی شماره شناسنامه 544 کدملی 5579410522 

صادره از بروجرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی 
تیپ دنا  سیستم  سواری   – سواری  خودرو  سبز  برگ  و   سند 
انتظامی  DENA+EF7 -MT  به رنگ سفید-روغنی به شماره 
ایران 95- 946 ن 15 به شماره موتور 147H0459923 و شماره 
شاسی NAAW21HU9KE185182 مدل 1398 به نام مریم میر 
کدملی 3621551190 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

آگهی مفقودی 
کارت هوشمند ملی به شماره ملی ۰۰۷۸۸۶۱۲۱۷ 
بنام محمدعلی طرقی فرزند علی اصغر به تاریخ 
تولد 1367/۱۱/2  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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r u y d a d i r a n . c o m
با ما در تماس باشید...

فوالد مبارکه همواره درك 
درستی از شرایط بازار و 

مشتریان داشته است
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های 
فوالدی ایران که به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره 
و کارگزاران این تشکل از فوالد مبارکه بازدید می نمود در 
جلســه ای بــا مدیران مدیریــت فــروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه همواره درک درستی از شرایط 
بازار و مشتریان خود داشته است. به گزارش رویداد امروز، 
حامد ضیایی با اشــاره به تعامات سازنده مابین فوالد 
مبارکه و انجمن، اظهار داشت: نه فقط در این شرایط که 
با کاهش قیمت ها مواجه هستیم، بلکه در همه احوال 
تاش کرده ایم با گفت وگو و تعامل دوطرفه مشکات را 
مدیریت و مرتفع نماییم.در فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه  
این گونه نیست که شرکت  فقط منافع خود را مدنظر قرار 
دهد و نسبت به مشکات صنایع پائین دست بی تفاوت 
باشد. وی با تأکید بر این که اگر از یک مرحله به بعد برای 
اعضای انجمن امکان و توان خرید سلب شود، به یقین 
تولیدکننده اصلی هم متضرر خواهد شــد، گفت:ازاین رو 
بــا گفت وگو ارائه نظرهای کارشناســی بین طرفین تاش 
خواهیم کرد شرایطی فراهم کنیم تا هم در تولید و فروش 
و هم در زنجیره مشتریان به مداومت برسیم.ما باید تاش 
کنیم با پیش بینی های اقتصادی کارآمد و درک درست از 
تولید، بازار و مشتری به راهکارهایی دست یابیم که برای 
باالدست و پایین دست و  رده های میانی و مشتری نهایی 

بهترین شرایط ایجاد شود.
حامــد ضیایی ادامــه داد: این انجمن در راســتای کار 
تشکلی که حتما برای کل مجموعه صنفی و مشتری های 
هــر صنــف و زنجیره هــای تولیدکننــدگان باالدســت و 
پایین دســت فوالد  نتیجه بخــش خواهد بــود، باهدف 
ایجاد همدلی و یک صدایی و تجمیع نظرات و حرکت به 
سمت کار جمعی ایجاد شده است. در این راستا انجمن 
در ذیل اتاق بازرگانی ایران که پارلمان بخش خصوصی 
اســت تشکیل شــده و  اعتقاد ما این اســت که رســتگاری 
اقتصاد در کشور از طریق اتاق بازرگانی میسر خواهد بود. 
باید تصدی گری دولت از این طریق کم بشود و اختیارات 
مخصوصا اقتصادی به بخش خصوصی آن هم از طریق 
کانال اتاق بازرگانی ایران و اتاق های استانی و شهرستانی 
تفویض شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
سازه های فوالدی ایران بابیان این که این انجمن در ایران 
600 کارخانه تولید ســازه فوالدی را در زیرگروه خود دارد، 
ادامه داد: بسیاری از اعضا وظیفه صادرات به کشورهای 
منطقــه را با ظرفیت حدود 4 میلیون تن بر عهده دارند. 
وی از وجود ظرفیت اشتغال حدود 40 تا 50 هزار نفر در 
این حوزه خبر داد و با اشاره به اهمیت تولید محصوالت 
کیفی در حوزه ساختمان تصریح کرد: انجمن از دیرباز به 
این نکته توجه ویژه داشــته اســت. ازاین رو سال هاســت 
که کار صنعت ســاختمان و سازه مهندسی شــده است و 
در این راســتا در همه کارخانه های صنف واحد طراحی 
و QC بنانهــاده شــده اســت. البتــه با طراحــان و جامعه 
مهندسین مشــاور و انجمن علمی سازه های فوالدی نیز 
مشارکت داشته و داریم. در همین راستا از شرکت فوالد 
مبارکــه نیــز برای حضــور در کنفرانــس آذرمــاه دعوت به 
عمل آورده ایم. ضیایی در خصوص نتایج حاصل از جلسه 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســازه های فوالدی 
ایــران با مدیران فــروش و بازاریابی فوالد مبارکه تصریح 
کرد: جلســه خوبی بــود؛ و مدیران فــروش داخلی فوالد 
مبارکه هوشمندانه و منطقی خواسته های اعضای انجمن 
را شنیدند و مقرر شد راهکارهای ارائه شده نهایی و به کار 

گرفته شود.
محمد تاجمیر  ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه 
نیز در خصوص اهمیت و نتایج این جلسه گفت: جلسه 
باهدف بهبود ارتباط فوالد مبارکه و مشــتریان ســازه های 
فلزی، بهبود تعامات با فوالد مبارکه و انجمن سازه های 
فلــزی، ارتقــاء ســطح کیفــی محصــوالت فــوالد مبارکــه و 
شناســایی انتظارات مشــتریان برگزار شــد. محمد تاجمیر  
ریاحی از مطرح شدن مباحث مفید و کاربردی در این جلسه 
خبر داد و گفت: یکی از این موارد استفاده از محصوالت 
کیفی در سازه های فلزی بود که در این خصوص تبادل نظر 
شــد و شــرکت را بر آن داشت تا راهکارهای مؤثر در حوزه 
بهبود کیفیت محصول در حوزه سازه های فلزی را دنبال و 
اجرایی نماید تا بدین وسیله سازه های مقاوم تر و سبک تر 
در جریان احداث بناها به کار گرفته شود. لذا در همین راستا 
شناسایی نیازها و انتظارات انجمن مطرح شد که امیدواریم 
فوالد مبارکه بتواند این توقعات را به بهترین شکل برآورده 
نماید. وی با تأکید بر این که کاهش شدید قیمت ها در بازار 
و دست یابی به راهکارهای مناسب برای گذر از این شرایط، 
اهمیت برقراری تعامل هرچه بیشــتر بین فوالد مبارکه و 
انجمن و سایر مشتریان را دوچندان نموده است گفت: در 
پایان این جلسه پیشنهادهای اعطای اعتبارات بلندمدت تر 
به مشتریان فوالد و کاهش عرضه محصوالت در بورس کاال 
مطرح گردید که مقرر شد فوالد مبارکه با هماهنگی وزارت 

صمت این موضوعات را اجرایی نماید.

فروش محصوالت دخانی 
در دکه ها به صورت 

مشروط مجاز شد
طبــق اعــام اتــاق اصنــاف، با اصــاح دســتورالعمل 
موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصوالت دخانی مبنی 
بــر اضافه شــدن اتحادیه دکــه داران و جراید به اتحادیه 
هــای مجــاز و مرتبــط محصــوالت دخانــی، مقرر شــده 
واحدهــای صنفــی دکــه داران و جراید، هر چه ســریع تر 
نسبت به استعام از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب 
و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام 
کنند. به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر 
صمت در اتاق اصناف ایران، با اشاره به برگزاری نشست 
بررسی نحوه عرضه محصوالت دخانی، درباره تصمیمات 
اخیــر اتاق اصنــاف در حوزه مدیریت عرضه محصوالت 
دخانی، گفته که تمرکــز اتاق اصناف بر ارائه راهکارهای 

مبارزه با محصوالت قاچاق و تقلبی است.

خبرکوتاه
ruydadiran.comاقتصاد

 

 برآورد خسارت  ۶ هزار میلیارد تومانی سیل 
اخیر در بخش کشاورزی

برنامه ریزی برای اعزام ۵ میلیون زائر
 در اربعین امسال

جابجایی حدود ۴۰ هزار حاجی

کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
اعــام کــرد: بر اســاس بــرآورد 
اولیــه بیــش از ۶ هــزار میلیارد 
تومــان خســارت ســیل اخیــر 
در حوزه هــای مختلف بخش 
بــه  اســت.  بــوده  کشــاورزی 
گــزارش ایرنــا از وزارت جهــاد 

کشاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« در جلسه 
مدیریت ســتاد بحران وزارت جهاد کشــاورزی 
در خصــوص ســیل اخیر با حضــور وبیناری ۱۶ 
اســتان بــا حضور وزیر جهــاد کشــاورزی برگزار 
شــد افزود: در فاز اول بیش از ۶ هزار میلیارد 
اخیــر در حوزه هــای  تومــان خســارت ســیل 
مختلف کشــاورزی اعم از دام، طیور، عشایر، 
قنوات، زنبورعسل، باغات و شبکه های آبیاری 
برآورد شده است . وی بابیان اینکه احتماال با 
برآورد نهایی خسارات افزایش خواهد یافت، 
افــزود: بایــد ارزش کار آبخیــزداری به خوبــی 
مشــخص شــود و بیشــتر در ایــن زمینــه بــرای 
جلوگیری از این مهم هزینه شــود. وزیر جهاد 
کشــاورزی از روسای جهاد کشــاورزی استان ها 
خواســت تــا در کنــار دامــداران و کشــاورزان 
مشــکات  و  مســائل  و  باشــند  آســیب دیده 
آنــان را موردبررســی قرار دهند. ســاداتی نژاد 
همچنین خواســتار اســتفاده از ظرفیت بسیج 
سازمان های جهاد کشــاورزی استان ها در این 
امر شد و گفت: بسیج جهاد کشاورزی نیروی 
واکنش سریع و حافظ منافع دامدار و کشاورز 
بوده و احیاکننده بسیج سازندگی است. وزیر 
جهاد کشــاورزی از استان ها خواست خسارت 
دقیق در خصوص حوزه کشاورزی و دامداری 
در ســیل های اخیــر را اعــام کننــد تــا در ایــن 
زمینــه برنامه هــای الزم برای حمایــت از آنان 
و تأمیــن موردنیــاز محصــوالت آســیب دیده 
کشــور  در  مصرف کننــدگان  بــرای  کشــاورزی 
انجام شــود. وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به 
خرید تضمینی محصوالت در مناطق سیل زده 
بــا روش تشــکل ها و اتحادیه توســط ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی، تصریح کــرد: خرید 
مرغ و گوشت نیز در اولویت قرار دارد و شرکت 

پشــتیبانی امــور دام کشــور در 
این زمینه فعالیت های الزم را 
انجــام خواهــد داد تــا دامــدار 
ما متحمل خســارت بیشــتری 
نشود. وی همچنین از سازمان 
خواســت  کشــور  دامپزشــکی 
تــا ماننــد کانون هــای بحرانی 
به خصوص در حوزه دام و طیور با این موضوع 
برخــورد شــود تــا دچــار بیمــاری در ایــن زمینه 
نشویم. به گفته ساداتی نژاد، توزیع نهاده های 
دامــی در مناطــق ســیل زده به خصــوص حوزه 
عشــایری نیز انجام خواهد شــد. وی همچنین 
از اختصاص سهمیه آرد به مناطق موردنیاز خبر 
داد و گفت: صندوق بیمه نیز باید با ســرعت 
خســارت ها را بــرآورد کــرده و پرداخــت در این 

زمینه تسریع شود.
وزیر جهاد کشــاورزی یادآور شــد: معاونت 
باغبانــی نیــز بــا در نظــر گرفتــن نهــال و یــا 
فعالیت هــای الزم در ایــن حــوزه به باغــداران 
کمــک کند؛ همچنیــن معاونــت آب وخاک نیز 
احیا و بازســازی کانال های آبرسانی و قنوات را 
نیز در دستور کار قرار دهد. ساداتی نژاد همچنین 
خواســتار امهــال وام کشــاورزان توســط بانــک 
کشاورزی و ارائه تسهیات کم بهره به کشاورزان 
مناطق آســیب دیده شــد. وی به موسسه جهاد 
نصر که طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی 
و زیر بنایی با اولویت بخش کشاورزی را بر عهده 
دارد دستور داد تا برای بازسازی مناطق کشاورزی 
آسیب دیده وارد عمل شده تا کلیه باغات از بین 
نرود. وزیر جهاد کشاورزی در پایان از تفکیک 
خسارت استانی و حوزه های مختلف کشاورزی 
ماننــد باغبانــی، زراعــت، دام، طیور و شــیات 
بــرای ارائــه بــه دولت خبــر داد. گفتنی اســت؛ 
عاوه بر مدیران ستادی، روسای سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان های اصفهــان، البرز، بوشــهر، 
تهران، جنوب کرمان، سیســتان و بلوچســتان، 
فــارس، قزویــن، یــزد، چهارمحــال و بختیــاری، 
خراســان جنوبــی، قــم، کرمــان، کهگیلویــه و 
بویراحمد، لرستان و مرکزی به صورت وبینار ای 

در این جلسه حضور داشتند.

وزیر راه و شهرســازی اعام 
کــرد: بــا توجه به مشــکات و 
محدودیت های موجود تاخیر 
پروازهــای حــج بســیار عالی و 
کــم بــود و امیدواریــم بتوانیــم 
پنــج میلیــون زائــر را در ایــام 
اربعیــن به عــراق اعــزام کنیم. 

به گزارش ایسنا، رستم قاسمی در مراسم تکریم 
خدمتگزاران ضیوف الرحمــان در عملیات حج 
تمتــع ۱۴۰۱ اظهــار کــرد: در حج امســال حدود 
۴۰ هــزار حاجــی به خانه خدا اعزام شــده و به 
کشور بازگشتند و گر چه تاخیرهای داشتیم که در 
پروازها به وجود می آید، اما متوسط تاخیرها در 
عملیات رفت و برگشت بسیار عالی و کم بود. 
چرا که پیش بینی ها غیر از این بود. وی افزود: 
پروازهــای حج بــا وجود تحریم هــای ظالمانه، 
عملیات پروازی بسیار بزرگی بود که به لطف خدا 
انجام شــد. قاســمی در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایســنا، مبنی بر اینکــه چرا بــا وجود ممنوعیت 
فروش ارزی بلیط هواپیما به اتباع خارجی برخی 
ایرالین ها همچنان ایــن کار را انجام می دهند؟ 
گفــت: فــروش بلیط هواپیما به اتبــاع خارج به 
نــرخ ارزی ممنــوع اســت و بــا چنــد ایرالیــن که 
اقــدام بــه این کار کرده بودند برخــورد کردیم و 
آنها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 
قاسمی همچنین درباره ی سفرهای امسال گفت: 
بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته امســال 
۵ میلیــون زائــر به کربا می روند و در این راســتا 
مســیرهای منتهی به پایانه های مــرزی از ماه ها 

پیش ترمیم و تعریض شــدند. 
همچنین پیش بینی می شــود 
حــدود ۳۰۰ هزار نفــر با قطار، 
حــدود ۶۰ هزار نفر با هواپیما 
و بقیــه از طریق زمین به کربا 
ســفر کنند. وزیر راه وشهرسازی 
با بیان اینکه همه دستگاههای 
راهــداری، ســازمان  بــه ویــژه ســازمان  متولــی 
هواپیمایی و شرکت راه آهن جمهوری اسامی 
در ستاد اربعین امسال درگیر شده و فعال هستند 
گفت:طی روزهای گذشته اعام کردیم که فروش 
پروازهای اربعین به صورت چارتری ممنوع است 
و بــه هیــچ وجه اجازه ایــن کار را نخواهیم داد. 
دربــاره قیمت بلیط هواپیما نیز هنــوز نرخی را 
تعیین نکردیم اما ایرالین ها اجازه گران فروشی 

در این پروازها را ندارند.
قاسمی درباره آخرین وضعیت نهضت ملی 
مسکن و تســهیات آن گفت: در نظر داریم در 
شــهریور مــاه امســال ۱۰۰ هزار واحد مســکونی 
را تحویــل دهیــم و بر اســاس برنامــه ریزی های 
صورت گرفته در هر ماه تعدادی از این واحدها 
را بــه مــردم تحویــل خواهیــم داد. البتــه نبایــد 
زحمت وزارت راه و شهرسازی در گذشته را برای 
انجام طرح مسکن ملی نادیده گرفت. اما این 
پروژه حدود ۸ درصد تاکنون پیشــرفت داشــته 
اســت. وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که 
آیا وام ۷۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن 
تصویب شده است یا خیر؟ گفت: این مبلغ هنوز 
در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است.

مدیرعامل ایران ایر اعام کرد که در پروازهای 
حج امسال حدود ۴۰ هزار حاجی به خانه خدا 

اعزام شدند و به کشور بازگشتند.
بــه گزارش ایســنا، شــمس الدین فــرزادی پور 
در مراســم تکریم خدمتگزاران ضیوف الرحمان 
در عملیات حج ۱۴۰۱ که در شرکت هواپیمایی 
برگزار شــد با اشــاره به این که آخرین پرواز حج 
امــروز ســاعت ۵ و ۵۰ دقیقه صبــح در فرودگاه 
امام خمینی به زمین نشســت گفت: پروازهای 
رفــت حجــاج ایرانــی در فاصلــه ۲۱ روز بــا ۱۶۲ 
پــرواز از ۱۸ فــرودگاه انجــام شــد. وی افــزود: 
آماده ســازی ترمینال ســام در مدت زمان کوتاه 
و خارج از تصور و بدرقه بسیار خوب مجموعه 
فرودگاه های کشور از جمله ویژگی های پروازهای 
حج امســال بود و با وجود همه محدودیت ها 
از جمله محدودیت های بســیاری کــه در آماده 

ســازی هواپیمــا در مــدت زمــان کوتــاه داشــتیم 
توانســتیم ایــن مهم را انجــام دهیم. بــه عنوان 
مثال چند مورد تعویض موتور هواپیما داشتیم 
که در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شــد. مدیر 
عامل ایران ایر ادامه داد: یکی دیگر از مشکات 
این بود که در حین انجام عملیات حج تعدادی 
از کــروی پــروازی درگیــر بیماری کرونا شــدند اما 
بــا تــاش مضاعف توانســتیم پروازهــای حج را 
با کمترین مشــکل انجام دهیم. البته پروازهای 
بازگشت حجاج فشار مضاعفی به ما وارد کرد 
چــرا کــه در طــول ۱۶ روز انجام شــده به صورت 
میانگیــن حدود ۱۲ پــرواز در روز را انجام دادیم 
و توانستیم ۳۹ هزار و ۵۴۸ نفر از حجاج را به 
کشور بازگردانیم و به همین سبب باید گفت که 
عملیات حــج مدال المپیک صنعت هوانوردی 

است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

قیمت پایه حق العمل مشاورین امالک مشخص شد

جواد ساداتی 
نژاد

 رستم قاسمی

مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
حق العمــل  پایــه  قیمــت  اعام کــرد:  شهرســازی 
مشاورین اماک مشخص شده است اما نرخ آن باید 
در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص 

شود که تا ۱۵ روز آینده اباغ خواهد شد.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی » پروانه 
اصانــی« مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی در میزگرد اقتصادی شــبکه یک سیما 
بــا موضــوع حق العمل مشــاورین امــاک پیرامون 
تغییرات صورت گرفته در نحوه تعیین حق العمل 
مشــاورین امــاک،  بر ضــرورت اتصال ســامانه کد 
رهگیری مشــاورین اماک به سامانه ســازمان امور 

مالیاتی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه الزم االجرا شدن این قانون 
مثــل تمامــی مصوبــات دیگــر ۱۵ روز پــس از اباغ 
اســت، افزود:برای دریافت حق العمل مشــاورین 
اماک از طریق دستگاه های پوز هم ضروری است 
که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی بیندیشد با این 
هدف که بنگاه های مشاوره اماک به دستگاه های 
پــوزی کــه متصل به ســازمان امــور مالیاتی اســت، 
مجهز شوند.اصانی با اشاره به اینکه قیمت های 
معاماتــی و اجــاری تقویم اماک ســالیانه اســت، 
تاکید کرد: کمیسیون تقویم اماک هر سال طی چند 
جلســه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می شود، 
قیمت های مذکور را برای هر سال مشخص می کند. 
امســال هم جلسه مربوطه برگزار شد. قیمت های 
کمیسیون تقویم اماک همان قیمت هایی است که 
دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارائه خدماتشان آنها را 

مورد استفاده قرار می دهند.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی با بیان اینکه این چیز جدیدی نیست و 
سال هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر 
اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعام می شود و 
مبنای عمل در یک سال قرار می گیرد، در عین حال 
گفت: آنچه در این مصوبه بســیار مهم است، این 
است که این قیمت ها طی یک سال ثابت است و 

طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی کند.
وی تاکید کرد: فرایند مورد اشــاره در واقع یک 
فرایند اصاح ســاختاری و نهادی در حوزه واسطه 
گری در بازار مسکن است و آثار آن در بلندمت در 
بــازار مســکن خود را نشــان خواهــد داد و موجب 
ایجاد شفافیت و اعتماد خواهد شد و نظم به این 

بازار خواهد داد.
 ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی  به سازمان 

مالیاتی معرفی شد
اصانی همچنین درباره فعالیت سامانه اماک 
و اسکان گفت: اکنون بیش از ۷۳ میلیون اقامتگاه و 
بیش از ۱۱ میلیون مالک دارای کد پستی را شناسایی 
کــرده ایــم و برای اولین بــار در تاریخ حوزه اقتصاد 
مســکن مــا توانســتیم حــدودد ۵۷۷ هــزار واحــد 
مســکونی خالــی را شناســایی و آنهــا را جهت اخذ 

مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی گفت: باید تاکید کنیم هدف اخذ مالیات 
بر خانه های خالی ایجاد درآمد برای دولت نیست 
ضمــن اینکــه درآمدهــا بعــد از ســال مالی محقق 

می شود که هنوز به آن زمان نرسیده ایم.
در  یادشــده  ســامانه  توانمنــدی  دربــاره  وی 
شناســایی خانه های خالــی، عنوان کــرد: اطاعات 
مربوط به خانه های خالی در سال ۱۳۹۵ حاکی از 
این است که از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی 
خالی ۴۶۶ هزار خانه خالی در روستاها قرار داشته 

است؛ در روستاهایی که خالی از سکنه شده اند. بر 
اساس اطاعات این سامانه، االن حدود ۷۰ درصد 
خانه های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم که 

این موفقیت بزرگی است.
اصانــی همچنین عنــوان کــرد: در مــواردی که 
می خواهنــد خانه هــا را خالــی نگــه دارنــد کــه بــه 
قیمت هــای باالتــری به اجــاره یا فروش برســانند، 
ســامانه اماک و اسکان بسیار کمک کننده است و 
آن را کنترل می کند. سامانه کد رهگیری اساسا یکی 
از زیرســامانه ها و بازوهای سامانه اماک و اسکان 

است.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی گفــت: بر اســاس قانون یک خانــه تا ۴ 
ماه مجاز اســت که خالی بماند اما بعد از ۱۲۰ روز 
اگر خالی ماند مشمول مالیات بر خانه های خالی 
می شود. این مکانیسم شناسایی خانه های خالی در 
سامانه اماک و اسکان دیده شده و چون سامانه 
کد رهگیری به سامانه اماک و اسکان متصل است، 
این فرایند قابل انجام اســت و در حال حاضر هم 

اجرا می شود.
 قیمت پایه محاسبه حق الزحمه مشاورین 

امالک مشخص شد
وی همچنین درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ 
حق العمل مشــاورین اماک در شهرســتان ها برای 
سال جدید هم ضمن تاکید بر اینکه نرخ مربوطه 
در کمیسیون های تقویم اماک هر شهرستان و بسته 

به شرایط هر شهرستان تعیین می شود، اعام کرد: 
در حــال حاضــر قیمت پایه محاســبه حق الزحمه 
مشاورین اماک مشخص شده است اما نرخ باید 
در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص 

شود.
اصانی افزود: ما می پذیریم که قیمت تقویم 
اماک با قیمت بازار اختاف دارد اما آنچه در این 
مصوبــه اهمیت دارد ثابت و مشــخص بودن پایه 
محاسبه حق الزحمه مشاورین است. اساسا موضوع 

کاهش حق کمیسیون مشاورین اماک نیست.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی در خصوص 
اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است؛ 
اوال نــرخ حق العمــل باید در پرینتی که مردم به 
عنــوان قــرارداد می گیرنــد، درج شــود و پــول آن 
هم از طریق دســتگاه پوز که متصل به ســازمان 
امــور مالیاتــی اســت، پرداخت شــود. لــذا از نظر 
مــن بزرگتریــن کنترل کننده و ناظر بــر اجرای این 
مصوبه، خود مردم هستند؛ از این حیث که آنها 
همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد 

چاپ شده است.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی افــزود: نکتــه دوم اینکــه در همیــن 
مشــاورین  اتحادیــه  کــه  اســت  آمــده  مصوبــه 
امــاک و اتــاق اصنــاف مکلف انــد بــه صــورت 
دوره ای گزارش هــای نظارتــی خودشــان را از هــر 
یــک از مشــاورین اماک در ســامانه کد رهگیری 
بارگــذاری کنــد و این مبنای رتبه بندی مشــاورین 
اماک خواهد شد که سال به سال این اطاعات 
در  اینطــور  و  می گیــرد  قــرار  مــردم  اختیــار  در 
میان مــدت، در انتخاب مشــاورین اماک جهت 
عقــد قراردادهــای اجــاره یا فروش توســط مردم 
قطعا تاثیرگذار است و مردم به سراغ مشاورینی 
خواهنــد رفــت کــه دارای رتبــه باالتری هســتند؛ 
در عین حال این فرایند ســبب می شــود که سایر 
مشــاورین اماک رفتار معاماتی خود را مطابق 

قانون اصاح کنند.

بررسی ها نشان می دهد که هزینه وام مسکن 
نســبت به حدود ۱۰ روز قبل کاهشــی بوده است، 
با این حال زوج های تهرانی برای اخذ این وام باید 

بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام 
مســکن )تســه(  در فروردین ماه ۱۳۷ هزار و ۹۰۰، 
در اردیبهشــت مــاه ۱۳۸ هــزار  و در خردادمــاه نیز 
۱۴۱ هزار و۸۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق 
تسهیات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته 
۱۴۲ هزار و ۸۰۰، در مرداد ســال گذشــته ۱۳۹ هزار 
و ۸۰۰  و در شــهریور ســال گذشــته با قیمت ۱۳۷ 
هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شود. این اوراق در 
ماه مهر ســال گذشته ۱۳۸ هزار تومان، در آبان ماه 
۱۳۹ هزار تومان و در آذرماه ۱۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان 

قیمت داشتند.
 اوراق تســهیات مســکن در دی  و بهمن سال 
گذشــته نیز با قیمت هــای ۱۳۸ هــزار و ۷۰۰ و ۱۳۹ 
هزار و ۸۰۰  تومان معامله می شــود. این اوراق در 

فروردیــن مــاه ســال جــاری ۱۳۹ هــزار و ۶۰۰ تومان 
قیمت دارد که این گزارش بر اســاس همین قیمت 

نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند 
تــا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیات دریافت کنند که 
شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید مسکن 
و ۸۰ میلیــون تومان وام جعاله می شــود؛ لذا برای 

دریافــت ۲۰۰ میلیــون تومــان وام بایــد ۴۰۰ برگــه 
تســهیات مســکن خریــداری کننــد که هزینــه این 
تعــداد اوراق با تســه ۱۳۹ هــزار و ۶۰۰، ۵۵ میلیون 
و۸۴۰ هــزار تومــان می شــود. همچنیــن بــا در نظر 
گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
۱۶۰ ورق بــه مبلــغ ۲۲ میلیــون و ۳۳۶هــزار تومان 
خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۸ 

میلیون و ۱۷۶ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا 
سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون 
تومــان وام جعالــه دریافت کننــد؛ بنابراین زوجین 
باید ۸۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن ۱۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان می شود که 
همراه با هزینه ۲۲ میلیون و۳۳۶ هزار تومانی وام 
جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیات مسکن 
خریداری کننــد، در مجموع باید ۱۳۴ میلیون و ۱۶ 

هزار تومان پرداخت کنند.
ســقف ایــن تســهیات بــرای مراکــز اســتان و 
شــهرهای بــا جمعیت بیــش از ۲۰۰ هزار نفــر برای 
مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان 
رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ 
و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه 
تسهیات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۴۴ 
میلیون و ۶۷۲ و و متاهل ها نیز باید ۸۹ میلیون و 

۳۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی 
که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و 
ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم تداوم 
داشــته باشــد و باعث آرامــش در نظام پولــی و در 

نهایت کنترل متغیرهای کان اقتصادی شود.
بــه گــزارش ایرنــا از بانک مرکــزی، »علی صالح 
بانک هــا  قانونــی  ســپرده  نــرخ  دربــاره  آبــادی« 
اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 
در گذشــته حداکثــر بین ۱۰ تا ۱۳ درصــد بود که در 
حال حاضر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک ها 
و موسســه های مالــی که مقررات بانــک مرکزی به 
ویژه در کنترل ترازنامه بانک ها را رعایت نمی کنند، 

افزایش یافته است.

 وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت 
تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست های پولی 
خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد 
و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با 

اهداف کان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
صالــح آبادی تصریح کــرد: بانک هایی که این 
نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده 
قانونی خواهند شــد. بر همین اســاس  این مصوبه 
جدید شــورای پول و اعتبار کمک می کند انضباط 
پولی خوبی در شــبکه بانکی کشــور ایجاد شــود و 
آنچــه را کــه بانک مرکزی به عنوان کنتــرل مقداری 
ترازنامه به بانک ها اباغ می کند، مد نظر قرار گیرد و 
رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده 

قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش 
بدهــی بانک هــا بــه بانــک  مرکــزی گفت: یکــی از 
ســازوکارهایی که بانــک مرکزی دارد، تقویــت بازار 
بین بانکی است؛ بازاری که کمک می کند بانک ها 
نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند در آن تامین 

کنند.
وی تصریح کرد: در واقع بانک ها می توانند در 
ایــن بــازار با اســتفاده از اوراق دولتی کــه در اختیار 
می گیرند، این اوراق را مورد معامله قراردهند و به 
نهادهای دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی 

انجام دهند. 
صالــح آبــادی ادامه داد: همچنین ســاماندهی 

بانک هــا و اصاح نظام بانکی یکــی از محورهای  
جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای 
هر یک از بانک ها در چارچوب کنترل ترازنامه ای که 
اتفاق می افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای 
رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی 
بایــد انجــام دهــد که توســط حوزه نظــارت بانک  

مرکزی پیگیری و دنبال  می شود.
رئیــس کل بانک مرکــزی تاکیــد کــرد: مجموعه 
اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط 
بخشــی و ســاماندهی ناتــرازی بانک هاســت کــه 
امیدواریم بتواند تداوم داشــته باشد و باعث شود 
آرامــش را در نظــام پولــی و نهایتا کنترل متغیرهای 

کان اقتصادی داشته باشیم.

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت: 
وزارت صمت میزانی را برای عرضه خودرو در بورس 
کاال در نظر گرفت که نسبت به آن معترض بودیم 
و اعام کردیم میزان عرضه باید بیش از رقم در نظر 

گرفته شده از سوی این وزارتخانه باشد.
به گزارش ایرنا، ۲۱ تیرماه گذشــته بود که طرح 
عرضه خودرو در بورس کاال در شورای عالی بورس 
با حضور وزرای اقتصاد و صمت به تصویب رسید 
و اعام شد عاوه بر عرضه فیزیکی خودرو، تامین 
مالــی خودروســازان از مســیر اوراق گواهی ســپرده 
کاالیی و ســلف موازی استاندارد نیز در بورس کاال 

عملیاتی می شود.
در ایــن میان پیگیری های خبرنگار ایرنا نشــان 
می دهــد کــه ورود خــودرو بــه جاده بــورس کاال در 
مراحــل آخــر قــرار دارد و آن، توافق ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار و وزارت صمــت در خصوص میزان 

عرضه است.
»مجیــد عشــقی« در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــه 
آخرین جزییات عرضه خودرو در بورس کاال اشاره 
کــرد و افــزود: طــی چند وقت گذشــته مذاکراتی را 
بــا مســووالن حاضــر در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت انجام دادیم و به توافقاتی در زمینه عرضه 

خودرو در بورس کاال دست پیدا کردیم.
وی به مشکات حاضر بر سر راه اجرایی شدن 
این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون در زمینه 
نحــوه عرضه خودرو در بــورس کاال در حال رایزنی 
هستیم. عشقی تاکید کرد: وزارت صمت شرایطی 
را بــرای عرضــه خــودرو در بــورس در نظــر دارد که 
با مطرح شــدن آن مخالفت هایی از سوی سازمان 
بورس نسبت به آن  صورت گرفت و اکنون در حال 

مذاکره برای رفع آن اختاف نظرها هستیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
در ایــن راســتا وزارت صمــت میزانــی را برای عرضه 

خــودرو در بــورس کاال در نظــر گرفــت که نســبت 
بــه آن معتــرض بودیم و اعام کردیم میزان عرضه 
باید بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی وزارت 
صمت باشد. وی اعام کرد که اکنون در این زمینه 
در حال رایزنی ها هستیم و به محض رفع مشکل 
عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.

عشــقی به نوع خودروهایی که قرار اســت در 
بورس کاال عرضه شــوند اشــاره کرد و گفت: عرضه 
در بــورس کاال را از خودروهایــی کــه قبا مشــمول 
قیمت گذاری نبودند، آغاز می کنیم و به مرور تاش 
خواهیم کرد تا همه خودروها را وارد این بازار کنیم.

هزینه وام مسکن کاهش یافت

رئیس کل بانک مرکزی:

آرامش در نظام پولی برقرار می شود

اختالف نظر سازمان بورس و وزارت صمت بر سر میزان عرضه خودرو است
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یکشنبه  09 مـرداد ماه 1401/ سا ل ششم / شماره  1408 اطالع رسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2050-9- برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
آرای شماره ۶۵۷۲ و۶۵۷۳ و ۶۵۷۴ مورخ 1400/12/12 خانم ایران جمشیدی فرزند جعفرقلی در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و الهام سجادی نجف ابادی فرزند حسینعلی در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه و آقای احمدرضا مهرپرور نجف ابادی فرزند محمود در یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318/83 متر مربع قسمتی از پالک ۸۲۸ اصلی واقع در قطعه ۳ 

بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09 حجت اله کاظم زاده- 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 1349725/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
مورخ 1401/04/02  شماره 2528  رای  شماره: 140160302006002526 1(برابر   -9 -2047
به شماره کالسه 1988 تصرفات آقای/خانم زهرا طاهران به شناسنامه شماره 17325 کدملی 
1140172395 صادره فرزند رجبعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297.92 
مترمربع پالک شماره 2392  فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به موجب دفتر 466 صفحه 488 و دفتر 139 صفحه 175 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
2( برابر رای شماره 2526 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 1986 تصرفات آقای/خانم نجمه 
امیریان ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1130397939 کدملی 1130397939 صادره فرزند 
علیرضا در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297.92 مترمربع پالک شماره 
2392  فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر 
466 صفحه 488 و دفتر 139 صفحه 175 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
3( برابر رای شماره 2527 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 1987 تصرفات آقای/خانم موسی 
اعالیی به شناسنامه شماره 709 کدملی 1141075695 صادره فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297.92 مترمربع پالک شماره 2392  فرعی از 87 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر 466 صفحه 488 و دفتر 139 
صفحه 175 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09- رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –1349183 /م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
2044- 9- برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 
گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های اقتصاد آینده و رویداد امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا ارائه نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1-رای شماره 140160302008000387- مورخ 1401/01/25  سید نظام الدین تقوی  فرزند سید 
عطااهلل  22.8 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 2361 فرعی 

بمساحت 195.24 متر مربع
2-رای شماره 140160302008000388- مورخ 1401/01/25  مهناز بهی شهرضا فرزند نعمت اله 
49.20 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 2361 فرعی بمساحت 

195.24 متر مربع
3-رای شماره 140160302008001047- مورخ 1401/03/10 عابد شاه چراغی فرزند فرهاد  چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 2183  فرعی بمساحت 61.50 متر 

مربع انتقال عادی از طرف خسرو ملک محمدی
4-رای شماره 140160302008001049- مورخ 1401/03/10 مرجان شبانی فرزند محمد حسن 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 2183  فرعی بمساحت 61.50 متر 

مربع انتقال عادی از طرف خسرو ملک محمدی
5-رای شماره 140160302008001050- مورخ 1401/03/10 بهنام همت  فرزند غالمرضا  چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 2182  فرعی بمساحت 38.96 متر 

مربع انتقال عادی از طرف خسرو ملک محمدی
6-رای شماره 140160302008001051- مورخ 1401/03/10 زهره سامع  فرزند محمد  دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 2182  فرعی بمساحت 38.96 متر مربع 

انتقال عادی از طرف خسرو ملک محمدی 
7-رای شماره 140160302008001161- مورخ  1401/03/17 عصمت طبیبیان  فرزند هدایت 

اله  ششدانگ 
الف .قسمتی از یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از پالک 8634 فرعی بمساحت  37.04متر مربع  

که به انضمام قسمتی از پالک6162جمعا تشکیل یک باب  خانه دو طبقه می دهد 
ب .قسمتی از یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از پالک 6162 فرعی بمساحت  101.37متر مربع  

که به انضمام قسمتی از پالک8634جمعا تشکیل یک باب  خانه دو طبقه می دهد
8-رای شماره 140160302008001277- مورخ 1401/03/21  حمید رضا فروزنده شهرکی فرزند 

فریدون  ششدانگ 
الف :قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2182فرعی به مساحت 7.27متر مربع که به 
انضام قسمتی از پالک 2183فرعی تشکیل یک باب مغازه می دهد انتقال عادی از طرف خسرو 

ملک محمدی
ب: قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2183فرعی به مساحت 42.96متر مربع که به 
انضام قسمتی از پالک 2182فرعی تشکیل یک باب مغازه می دهدانتقال عادی از طرف خسرو 

ملک محمدی 
9-رای شماره 140160302008001278- مورخ 1401/03/21  سید حسن سپهر  فرزند خلیل   

ششدانگ 
الف :قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2182 به مساحت 44.87متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2183فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه می دهد انتقال عادی از طرف خسرو 

ملک محمدی
ب:قسمتی از باب مغازه مجزی شده از پالک 2183 فرعی به مساحت 4.70متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2182جمعا تشکیل یک مغازه می دهدانتقال عادی از طرف خسرو ملک محمدی

10-رای شماره 140160302008001280- مورخ 1401/03/21  سید حسن سپهر فرزند خلیل  
ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک های 2182 فرعی بمساحت 48.24 متر مربع انتقال 

عادی از طرف خسرو ملک محمدی
11-رای شماره 140160302008001290- مورخ 1401/03/21  علیرضا دهقان  فرزند ابراهیم 

الف . ششدانگ قسمتی از  یک باب مغازه مجزی شده از پالک  5270فرعی به مساحت 22.69متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 5844فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه می دهد  

ب. نسبت به 55حبه و هفده –سی و هفتم حبه مشاع از 72حبه ششدانگ قسمتی از از یک باب 
مغازه مجزی شده از پالک 5844فرعی به مساحت 98.67متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 

5270فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه می دهد  
12-رای شماره 140160302008001291- مورخ 1401/03/21  زهرا دهقان  فرزند یداله 16 حبه 
و بیست –سی و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قسمتی از  یک باب مغازه  مجزی شده از 
پالک 5844 فرعی که به انضمام قسمتی از پالک 5270 فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه را می 

دهد  بمساحت 98.67  متر مربع
13-رای شماره 140160302008001481- مورخ 1401/03/29  خلیل همت فرزند یداله 4.5 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک فرعی4478 بمساحت 571.80متر مربع

فرزند  همت   دخت  مهین   1401/03/29 مورخ    140160302008001482 شماره  14-رای 
عبدالرسول 1.5دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 4478  فرعی 

بمساحت571.80 متر مربع
15-رای شماره 140160302008001483 مورخ  1401/03/29 سید جالل طیبی فرزند سید حبیب 

اله  شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 8634  فرعی بمساحت 249.65 متر مربع
16-رای شماره 140160302008001492 مورخ  1401/03/29 خلیل همت  فرزند یداله سه دانگ 
مشاع از  شش دانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 4479  فرعی بمساحت 276.53 متر مربع

17-رای شماره 140160302008001493 مورخ  1401/03/29 مریم همت  فرزند خلیل سه دانگ 
مشاع از  شش دانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 4479  فرعی بمساحت 276.53 متر مربع

18-رای شماره 140160302008001596 مورخ  1401/04/05 محمد رضا کاظمی  فرزند عباس  
سه دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از  یک باب خانه مجزی شده از پالک 8813  فرعی بمساحت 

10.42 متر مربع که به انضمام پالک 6528 فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه می دهد  
19-رای شماره 140160302008001597 مورخ  1401/04/05 ربابه گالبی  فرزند نصراله  سه 
دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از  یک باب خانه مجزی شده از پالک 8813  فرعی بمساحت 

10.42 متر مربع که به انضمام پالک 6528 فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه می دهد  
20-رای شماره 140160302008001674 مورخ  1401/04/08 سعید احمدیان فرزنداکبر  شش 
دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 898.2  فرعی که به شماره 8670 فرعی تبدیل 

گردیده است  بمساحت 412.41 متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

21-رای شماره 140060302008005512-مورخ1400/09/27بهرام خرم  فرزندمنوچهرسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 1719فرعی بمساحت   146.40متر مربع

فرزندسید  تقوی   فرزانه  140060302008005513-مورخ1400/09/27سیده  شماره  22-رای 
نورالدین سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده  از پالک 1719فرعی بمساحت 

146.40  متر مربع
23-رای شماره 140060302008006394-مورخ 1400/11/09 محمد مهدی سالک فرزند پرویز  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده  از پالک 977 فرعی بمساحت 207.80  

متر مربع
24-رای شماره 140060302008006395-مورخ 1400/11/09 مهدیه دانایی فرزند محمود  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده  از پالک 977 فرعی بمساحت 207.80  متر 

مربع
25-رای شماره 140060302008006403 مورخ  1400/11/09 زهره شکرانی فرزند سیف اله   

شش دانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 14629  فرعی بمساحت 22.78 متر مربع
26-رای شماره 140060302008006460-مورخ 1400/11/11 مهرنوش عسگری فرزند ناصر   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده  از پالک 791  فرعی بمساحت 39.83  

متر مربع
شهرضا   سبزواری  14006030200800-مورخ1400/11/11ابراهیم  شماره6461  27-رای 
فرزندسیف االه سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده  از پالک  791فرعی 

بمساحت   39.83متر مربع 
28-رای شماره 140060302008006462-مورخ1400/11/11محمود رضا سبزواری  فرزند نعمت 
اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده  از پالک  791فرعی بمساحت29.63   

متر مربع
29-رای شماره 140060302008006463-مورخ1400/11/11لیال فرمانی  فرزند مسیح دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده  از پالک 791 فرعی بمساحت   29.63متر مربع
فرزند  مکی  عبدالرسول  140060302008006464-مورخ1400/11/11سید  شماره  30-رای 
سیدعباس پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده  از پالک 791 فرعی بمساحت   

33.40متر مربع
31-رای شماره 140060302008006465-مورخ1400/11/11 پریسا سودائی فرزندفتح اله یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده  از پالک791 فرعی بمساحت 33.40  متر مربع
32-رای شماره 140060302008006579- مورخ 1400/11/16  ذبیح اله جهان دیده  فرزند 
پرویز سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 14032 فرعی بمساحت 

236.43 متر مربع
فرزند  زاده   مورخ 1400/11/16  صدیقه عسکر  33-رای شماره 140060302008006580- 
سردارسه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 14032 فرعی بمساحت 

236.43 متر مربع
34-رای شماره 140060302008007604 مورخ  1400/12/25 لیال مرادی حاجی دولو فرزند 
صفرعلی  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 4695   فرعی 

بمساحت 169.84 متر مربع
35-رای شماره 140060302008007605 مورخ  1400/12/25 رضا ستوده  فرزند ارجعلی   سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 4695   فرعی بمساحت 169.84 

متر مربع
فرزند  دولو   حاجی  عباسعلی  شماره 140060302008007621-مورخ 1400/12/25  36-رای 
نوروزعلی  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده  از پالک 4695 فرعی بمساحت 170.31 متر مربع 
37-رای شماره 140060302008007654-مورخ 1400/12/25 محمد جاوری  فرزند ولی اله  

ششدانگ یک باب خانه  دو طبقه مجزی شده  از پالک 1155 فرعی بمساحت 239.50 متر مربع
محمد  فرزند  میرزابه   حامد  مورخ  1401/01/22  شماره 140160302008000202  38-رای 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب انبار  مجزی شده از پالک 1473   فرعی بمساحت 
393.10 متر مربع مربع انتقال عادی مع الواسعه از طرف ورثه ربابه بیگم قریشی به نام های حسین 

،اکبر،عبدالرسول ،اصغر،توران،مهری،فاطمه همگی ترابی
39-رای شماره 140160302008000203 مورخ  1401/01/22 مهشید حدیدی فرزند محمد 
حسین سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب انبار  مجزی شده از پالک 1473   فرعی بمساحت 
393.10 متر مربع انتقال عادی مع الواسعه از طرف ورثه ربابه بیگم قریشی به نام های حسین 

،اکبر،عبدالرسول ،اصغر،توران،مهری،فاطمه همگی ترابی
40-رای شماره 140160302008000386 مورخ  1401/01/25 طاهره ناظم  فرزند حسینقلی شش 

دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 1655   فرعی بمساحت 18.14 متر مربع
41-رای شماره 140160302008000392 مورخ  1401/01/25 بهمن صفدری حاجی دولو  فرزند 

محمد شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 5648  فرعی بمساحت 45.17 متر مربع
42-رای شماره0752 14016030200800 مورخ  1401/02/25 محمد امیری   فرزند علی عسکر 

شش دانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 1675   فرعی بمساحت 243.35 
متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف اسداله وصغری ورقیه موالئی 

43-رای شماره 753 14016030200800 مورخ  1401/02/25 محمد سبزواری   فرزند رضا شش 
دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 796   فرعی بمساحت 177.18 متر مربع انتقال عادی 

بالسویه از طرف زهراسبزواری ومهدیه مقصودی
44-رای شماره 140160302008000819-مورخ 1401/02/26 عزت علی عابدی  فرزند پرویز 

ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 106 فرعی بمساحت 489.91 متر مربع
45-رای شماره 140160302008000947- مورخ 1401/03/07 حسین همایونی فرزند قهرمان  
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 1142 و 8498  فرعی بمساحت 

210.21 متر مربع 
46-رای شماره 140160302008001005- مورخ 1401/03/09 محمد حسین سبزواری  فرزند 

محمد رضا  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 562  فرعی بمساحت 216 متر مربع 
47-رای شماره 140160302008001031- مورخ 1401/03/10 حجت اله جاوری فرزند قدرت اله   

ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 479  فرعی بمساحت 149.26 متر مربع 
48-رای شماره 140160302008001159- مورخ 1401/03/17 گلزار قنبری امیر آبادی  فرزند 

رضا  ششدانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 3197 فرعی بمساحت 38.85 متر مربع 
موخر  گالبی  1401/03/17داریوش  مورخ   -140160302008001167 شماره  49-رای 
شهرضافرزند کریم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1547 فرعی 

بمساحت 266.14 متر مربع
50-رای شماره 140160302008001168- مورخ 1401/03/17زینب دهقان  فرزند فتح اله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1547 فرعی بمساحت 266.14 متر 

مربع 
51-رای شماره 140160302008001178- مورخ 1401/03/17فرشته زحمت کش شهرضا فرزند 
عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 562 فرعی بمساحت 

120.50متر مربع 

52-رای شماره 140160302008001179-مورخ 1401/03/17اصغر قادی  فرزند میرزا باقرسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 562 فرعی بمساحت 120.50متر مربع 
53-رای شماره 140160302008001183 مورخ  1401/03/17 عباسعلی خرمی فرزند بومونعلی 

شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1495 فرعی بمساحت 524.55 متر مربع
54-رای شماره 140160302008001297- مورخ  1401/03/22 حمیدرضا پناهنده  فرزند حسن 

ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1556 فرعی بمساحت 
133.10 متر مربع 

55-رای شماره 140160302008001298- مورخ  1401/03/22 مرتضی سروری   فرزند جواد 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1556 فرعی بمساحت 151.56 متر مربع 

56-رای شماره  140160302008001310- مورخ 1401/03/22 عبدالرضا براتی    فرزند محمد 
5.8071حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان می دهد  به 

مساحت 542.47 متر مربع 
57-رای شماره  140160302008001311- مورخ 1401/03/22 عبدالجواد کاله دوز فرزند نصراله  
4.1479 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان می دهد  به 

مساحت 542.47 متر مربع 
58-رای شماره  140160302008001312- مورخ 1401/03/22 شهره مرتضوی  فرزند سراج 
الدین  8.2976 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 
7532  فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان می دهد  

به مساحت 542.47 متر مربع 
59-رای شماره  140160302008001313- مورخ 1401/03/22 زهرا همت فرزند عبدالعلی  
6.6346 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان می دهد  به 

مساحت 542.47 متر مربع 
محمود  فرزند  سامع  طیبه  مورخ 1401/03/22  شماره  140160302008001314-  60-رای 
3.3183 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان می دهد  به 

مساحت 542.47 متر مربع 
فرزند  براهیمی   اله  نبی   1401/03/22 مورخ   -140160302008001315 شماره   61-رای 
عبدالخلیل  14.9325 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از 
پالک 7532  فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان را 

می دهد به مساحت 542.47 متر مربع 
62-رای شماره  140160302008001316- مورخ 1401/03/22 طاهره خورسند فرزند غالمرضا   
21.3958 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان را می دهد به 

مساحت 542.47 متر مربع 
63-رای شماره  140160302008001317- مورخ 1401/03/22 مهدی اسکندری فرزند منوچهر   
3.3183 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان را می دهد به 

مساحت 542.47 متر مربع 
اکبر   فرزند  64-رای شماره  140160302008001318- مورخ 1401/03/22فروزان سبزواری 
4.1479 حبه  مشاع از 72 حبه  شش دانگ قسمتی از یک باب ساختمان مجزی  از پالک 7532  
فرعی که به انضمام ششدانگ پالک 7531 فرعی جمعا تشکیل یک باب ساختمان را می دهد به 

مساحت 542.47 متر مربع 
65-رای شماره 140160302008001342- مورخ1401/03/23 محمد امین مومنی فرزند مصطفی 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 13751 فرعی بمساحت  

136.38 متر مربع 
66-رای شماره 140160302008001343- مورخ  1401/03/23 میثم جمشیدی فرزند احمد سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 13751 فرعی بمساحت  

136.38 متر مربع
67-رای شماره 140160302008001358 مورخ  1401/03/23 صدیقه شاملی شهرضا  فرزند 
نعمت اله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 941  فرعی بمساحت 

195.63 متر مربع
68-رای شماره 140160302008001359 مورخ  1401/03/23 مرضیه ناظم  فرزند عباس  سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 941  فرعی بمساحت 195.63 

متر مربع
69-رای شماره140160302008001417- مورخ 1401/03/25 ناصر جلیلی فرزند عبدالمحمود  
سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک های 1095و 7765 و 7768  فرعی 

به مساحت 341.10 متر مربع 
70-رای شماره  140160302008001418- مورخ 1401/03/25 محمد حسن  جلیلی   فرزند 
ناصر  سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک های 1095و 7765 و 7768  

فرعی به مساحت 341.10 متر مربع
71-رای شماره  140160302008001464- مورخ 1401/03/26 محمد حسین جلیلی   فرزند 
ناصر سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک های 1095و 7765 و 7768  

فرعی به مساحت 243.91 متر مربع 
72-رای شماره  140160302008001465- مورخ 1401/03/26 فاطمه سادات بحرینی    فرزند 
سید مصطفی  سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک های 1095و 7765 

و 7768  فرعی به مساحت 243.91 متر مربع 
73-رای شماره 1484 14016030200800 مورخ  1401/03/29 حسین نیک زاد  فرزند امامقلی  

شش دانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1818   فرعی بمساحت 34.80 متر مربع 
74-رای شماره 1485 14016030200800 مورخ  1401/03/29 پیمان همتی  فرزند نجفعلی شش 

دانگ یک باب خانه   مجزی شده از پالک 17320   فرعی بمساحت 145.20 متر مربع 
75-رای شماره  140160302008001486- مورخ 1401/03/29 نجفعلی همتی ولندانی فرزند 

حسن شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک 17320 فرعی به مساحت 155.65 متر مربع 
76-رای شماره  140160302008001487- مورخ 1401/03/29 رحمت اله همتیان   فرزند علی  
سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک 862 فرعی به مساحت 246.67 

متر مربع 
فرزند  سبزواری   رضوان   1401/03/29 مورخ   -140160302008001488 شماره   77-رای 
عبدالرسول سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه مجزی  از پالک 862 فرعی به مساحت 

246.67 متر مربع 
سید  فرزند  میربد  محمد  شماره 140160302008001491-مورخ 1401/03/29سید  78-رای 
کمال ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده  از پالک 15137و18135 فرعی بمساحت 

255.65متر مربع 
79-رای شماره 140160302008001494 مورخ  1401/03/29 عباس شادمان فر فرزند حسین   
43.2حبه مشاع از 72 حبه  از شش دانگ یک باب خانه به استثناء بهاءثمنیه اعیانی  مجزی شده از 
پالک 480 و 480.1 فرعی که به شماره 13952   فرعی تبدیل شده است  بمساحت 114 متر مربع

80-رای شماره  140160302008001495- مورخ 1401/03/29زهرا بیگم طباطبائیان   فرزند 
سید جواد 28.8حبه مشاع  از72حبه شش دانگ یک باب خانه  به استثناء بهاءثمنه اعیانی مجزی  
از پالک های 480 و480.1   فرعی که بشماره 13952فرعی تبدیل شده است  به مساحت114 

متر مربع 
81-رای شماره  140160302008001606- مورخ 1401/04/05 معصومه اطرشی   فرزند تقی 
37 حبه و دویست و پنجاه وسه –سیصدو ونودوپنجم حبه مشاع از72 حبه  شش دانگ یک باب 

خانه مجزی  از پالک 2600فرعی به مساحت 125.09 متر مربع
82-رای شماره  140160302008001607- مورخ 1401/04/05 شهالدهقان فرزندحسینعلی 
34 حبه و یکصدوچهل ودو –سیصدو ونودوپنجم حبه مشاع از72 حبه  شش دانگ یک باب خانه 

مجزی  از پالک 2600فرعی به مساحت 125.09 متر مربع
83-رای شماره  140160302008001661- مورخ 1401/04/08 حبیب اله اسالمی   فرزند محمد 
علی شش دانگ قسمتی از یک باب مغازه  مجزی  از پالک 2189 فرعی به مساحت 96.54 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است 
اله     لیال شاملی فرزند فتح  84-رای شماره  140160302008001662- مورخ 1401/04/08 
شش دانگ یک باب خانه مجزی از پالک 17553 فرعی به مساحت 182.18 متر مربع انتقال 

عادی از طرف کیانوش فردوسیان شهرضا
اله  اله عابدی فرزندنعمت  85-رای شماره 140160302008001663-مورخ1401/04/08امان 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده  از پالک 1104فرعی بمساحت   297.54متر مربع
86-رای شماره 140160302008001666 مورخ  1401/04/08 معصومه آقائی فرزند منصور 48 
حبه  مشاع به انضمام بهاءثمنیه عرصه و اعیان 24 حبه مشاع دیگر از 72 حبه  شش دانگ یک باب 

خانه مجزی شده از پالک 485   فرعی بمساحت 100.73 متر مربع
87-رای شماره 140160302008001667 مورخ  1401/04/08 سیدمهرشاد بطحائی  فرزند سید 
سعید به والیت جد پدری وی سید احمد بطحائی  نسبت به 8 حبه  مشاع به استثناء  بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان از 72 حبه  شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 485   فرعی بمساحت 

100.73 متر مربع
88-رای شماره 140160302008001668 مورخ  1401/04/08 سید وحید  بطحائی  فرزند سید 
سعید نسیت به 8 حبه  مشاع به استثناء  بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 72 حبه  شش دانگ یک باب 

خانه مجزی شده از پالک 485   فرعی بمساحت 100.73 متر مربع
89-رای شماره 140160302008001669 مورخ  1401/04/08 سید فرشاد  بطحائی  فرزند سید 
سعید به والیت جد پدری وی سید احمد بطحائی  نسیت به 8 حبه  مشاع به استثناء  بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان از 72 حبه  شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 485   فرعی بمساحت 

100.73 متر مربع
90-رای شماره 140160302008001670 مورخ  1401/04/08 مجتبی تاکی  فرزند علی اکبر سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 15137و 18135   

فرعی بمساحت 357.45 متر مربع
91-رای شماره 140160302008001671 مورخ  1401/04/08 حکیمه نادم  فرزند عبدالرسول  
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 15137و 18135   

فرعی بمساحت 357.45 متر مربع
92-رای شماره 140160302008001747- مورخ1401/04/12محمد ظهوریان فرزند فتح اله  

ششدانگ یک باب  خانه مجزی شده از پالک 1557 فرعی بمساحت 155.32متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان 

93-رای شماره 139960302008001848- مورخ 1399/3/31  محمد قبادی شهرضا  فرزند 
فضل اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 708 فرعی بمساحت 

113.5 متر مربع
94-رای شماره 139960302008001849- مورخ 1399/3/31  فائزه دهقان فرزند فضل اله سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 708 فرعی بمساحت 113.5 متر مربع
95-رای شماره 140060302008006396- مورخ 1400/11/09  علی محسن پور شهرضا فرزند 

نعمت اله ششدانگ یک باب خانه   مجزی شده از پالک 824 فرعی بمساحت 106 متر مربع
96-رای شماره 140060302008007591- مورخ 1400/12/25  حسینعلی رضائی فرزند قدمعلی 

ششدانگ یک باب انبار  مجزی شده از پالک 884 فرعی بمساحت 13.77 متر مربع
97-رای شماره 140160302008001172 مورخ  1401/03/17 جمال علی عسگری  فرزند احمد  
شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 369  فرعی بمساحت 158.64 متر مربع
98-رای شماره 140160302008001429 مورخ  1401/03/25 ریحانه السادات کهنگی فرزند 
سید محسن یک دانگ مشاع به استثناء بهاءثمنیه عرصه و اعیان  از  شش دانگ یک باب مغازه  

مجزی شده از پالک 456  فرعی بمساحت 14.62متر مربع
99-رای شماره 140160302008001430 مورخ  1401/03/25 افسانه السادات کهنگی فرزند سید 
محسن یک دانگ مشاع به استثناء بهاءثمنیه عرصه و اعیان  از  شش دانگ یک باب مغازه  مجزی 

شده از پالک 456  فرعی بمساحت 14.62متر مربع
100-رای شماره 140160302008001431 مورخ  1401/03/25 مهروالسادات کهنگی فرزند 
حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 456  فرعی بمساحت 

14.62متر مربع
101-رای شماره 140160302008001432 مورخ  1401/03/25 بهجت السادات کهنگی فرزند 
حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 456  فرعی بمساحت 

14.62متر مربع
102-رای شماره 140160302008001433 مورخ  1401/03/25 اشرف السادات کهنگی فرزند 
سید حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 456  فرعی 

بمساحت 14.62متر مربع
103-رای شماره 140160302008001434 مورخ  1401/03/25 اکرم السادات کهنگی فرزند 
سید حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 456  فرعی 

بمساحت 14.62متر مربع
104-رای شماره 140160302008001435 مورخ  1401/03/25 بهجت السادات کهنگی فرزند 
حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی شده 

از پالک 457.1  فرعی که به شماره 5577 فرعی تبدیل شده است بمساحت 46.76 متر مربع
105-رای شماره 140160302008001436 مورخ  1401/03/25 اشرف السادات کهنگی فرزند 
سید حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی 
شده از پالک 457.1  فرعی که به شماره 5577 فرعی تبدیل شده است بمساحت 46.76 متر مربع

106-رای شماره 140160302008001437 مورخ  1401/03/25 اکرم السادات کهنگی فرزند 
سیدحسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی 
شده از پالک 457.1  فرعی که به شماره 5577 فرعی تبدیل شده است بمساحت 46.76 متر مربع

107-رای شماره 140160302008001438 مورخ  1401/03/25 افسانه السادات کهنگی فرزند 
سید محسن یک دانگ مشاع به استثناء بهاء  ثمنیه عرصه و اعیان از  شش دانگ یک باب مغازه 
با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 457.1  فرعی که به شماره 5577 فرعی تبدیل 

شده است بمساحت 46.76 متر مربع
108-رای شماره 140160302008001439 مورخ  1401/03/25 مهرو السادات کهنگی فرزند 
حسین یک دانگ مشاع  از  شش دانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی شده 

از پالک 457.1  فرعی که به شماره 5577 فرعی تبدیل شده است بمساحت 46.76 متر مربع
109-رای شماره 140160302008001440 مورخ  1401/03/25 ریحانه السادات کهنگی فرزند 
سید محسن یک دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان  از  شش دانگ یک باب مغازه 
با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 457.1  فرعی که به شماره 5577 فرعی تبدیل 

شده است بمساحت 46.76 متر مربع
110-رای شماره 140160302008001746 مورخ  1401/04/12 فاطمه طاوسی  فرزند عباس  

شش دانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1092 فرعی بمساحت 17.74 متر مربع
چهارم : شماره فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

111-رای شماره 139960302008008808-مورخ 1399/12/28 احمد باغستانی  فرزند جمشید  
ششدانگ قسمتی از یک واحد کارگاه تیرچه بلوک  مجزی شده  از پالک  479 فرعی که به 
انضمام قسمتی از پالک 478 فرعی جمعا تشکیل یک واحد کارگاه تیرچه بلوک می دهد  بمساحت 

790.60 متر مربع 
112-رای شماره40160302008000834-مورخ 1401/02/28 علیرضا باغستانی  فرزند حیدر  

ششدانگ یک باب انبار مجزی شده  از پالک  2597 فرعی  بمساحت 935.20 متر مربع 
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

113-رای شماره  140060302008005298 مورخ  1400/09/17 حمید رضا امیری  فرزند یداله 
3.5  دانگ مشاع از   شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 463  فرعی باقیمانده که به 

شماره 2552 فرعی تبدیل شده و شما ه 1253 فرعی  بمساحت 230.28  متر مربع
114-رای شماره  140060302008005299 مورخ  1400/09/17 وحیده قرشی فرزند سید 
محمدشریف  2.5 دانگ مشاع از   شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 463  فرعی 
باقیمانده که به شماره 2552 فرعی تبدیل شده و شماره 1253 فرعی  بمساحت 230.28  متر مربع

115-رای شماره 140160302008000715 مورخ  1401/02/21 سید اسماعیل میرنیام شهرضا 
فرزند سید مرتضی شش دانگ قسمتی از  یک باب خانه  مجزی شده از پالک های 1392و 
1395 و42   فرعی باقیمانده که به شماره 2468 فرعی تبدیل شده  بمساحت 153.39 متر مربع 

شهرضایی   داراب  مرضیه   1401/02/26 140160302008000805-مورخ  شماره  116-رای 
فرزند یداله نسبت به دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 671 فرعی  

بمساحت 125.14 متر مربع 
117-رای شماره 140160302008000806-مورخ 1401/02/26 صدیقه طاهری شهرضا فرزند 
حسن  نسبت به چهار  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 671 فرعی  

بمساحت 125.14 متر مربع 
118-رای شماره 140160302008001171 مورخ  1401/03/17 پروین امیری  فرزند محمد  
شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 93  فرعی بمساحت170.50 متر مربع

119-رای شماره 140160302008001457 مورخ  1401/03/26 مهدی طاووسی  فرزند مختار  
شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده از پالک 30  فرعی بمساحت 155.20 متر مربع

ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد
120-رای شماره 139960302008004332-مورخ 1399/06/30 سید مصطفی مکی شهرضا  فرزند 
سید حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 170 فرعی  بمساحت 

139.40 متر مربع
121-رای شماره 139960302008004333-مورخ 1399/06/30  مهشید انصاری  فرزند عبدالرسول  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 170 فرعی  بمساحت 139.40 

متر مربع
122-رای شماره 140060302008007656- مورخ 1400/12/25  اصغر کاظمپور  فرزند  نعمت 
اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 37 فرعی بمساحت 263.54 

متر مربع
123-رای شماره 140060302008007657- مورخ 1400/12/25 مهنوش عارف زاده فرزند  نوراله 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 37 فرعی بمساحت 263.54 متر 

مربع
احمد    فرزند  انصاریپور   شیما   1401/01/25 140160302008000389-مورخ  شماره  124-رای 
ششدانگ  قسمتی از یک انبار مجزی شده  از پالک 146فرعی  بمساحت 176.77متر مربع که به 

انضمام ششدانگ پالک 3227جمعا تشکیل یک انبار می دهد 
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 باران شدید

 به شبکه برق گلستان
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: 
بارندگــی شــدید و اصابــت صاعقــه به تجهیــزات  و 
تاسیســات برقی خســارت هایی به شــبکه های برق 
اســتان وارد نمودنــد که خوشــبختانه خاموشــی های 
ناشی از این خسارت با تاش بی وفقه همکاران رفع 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان؛ سید احمد موسوی گفت: در پی هشدار اداره 
کل هواشناسی مبنی بر بارش باران شدید و رعد و برق، 
اکیپ های عملیاتی این شــرکت در سرتاسر استان در 
آماده باش کامل قرار گرفته بودند که در این بارندگی 
شــدید تعداد 30 فیدر 20 کیلوولت مورد خســارت و 
قطــع گردیــده که در قالب 13 اکیــپ بالغ بر 210 نفر 
ساعت تاش توانستند نسبت به رفع  خاموشی های 
ناشــی از قطعــی فیدرهای بــرق اقدام نمودنــد. وی 
افــزود: این خاموشــی ها 90 مگاوات –ســاعت انرژی 
توزیــع نشــده بــه شــرکت تحمیــل نمودنــد و عمده 
موارد خسارت دیده شده دررفتگی جمپر، پارگی سیم 
ناشی از سقوط درختان بر روی شبکه های برق، پانچ 
مقره و خروج پست های فوق توزیع بودند. موسوی 
اضافه کرد: بیشترین موارد خسارت به شبکه های برق 
در شهرســتان های گرگان، آق قا و کردکوی بودند که 
خوشــبختانه این خاموشــی ها رفع گردیــد و در حال 
حاضــر کلیــه خطوط شــبکه های توزیع حالــت پایدا 
دارند و در هیج جای استان خاموشی ناشی از  باران 
و طوفــان نداریم و همچنان کلیه همکاران عملیاتی 
در سراســر اســتان جهت خدمت رســانی بهتر به هم 

استانی های گرامی در آماده باش کامل هستند.

بهره مندی 3000 خانوار 
استان گلستان
 از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از بهره مندی 
نزدیک به 3 هزار خانوار استان دربازه زمانی 3 ماهه 
نخست سال جاری از نعمت گاز طبیعی خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، علی 
طالبــی در ایــن خصوص گفــت: از این تعــداد 1895 
خانوار شهری بوده و تعداد 1105 خانوار نیز روستایی 
بودند که به جمع خانوارهای برخوردار از گاز استان 
اضافه  شده اند. وی افزود: در همین راستا در مجموع 
تاکنون در ســطح اســتان حــدود افزون بــر 631  هزار 
و 500 خانوار اســتان مشــترک گاز می باشــند که از این 
تعداد حدود 392 هزار و 820 مورد مربوط به شهرها 
بوده  و تعداد 238 هزار و 680 خانوار نیز روستاهای 

استان را شامل می شود.

ruydadiran.comرویداد ایران
خبرکوتاه

  
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعالم کرد

گام نخست سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دالری با اجرای تفاهم نامه 
نفتی ایران و روسیه

رویداد امروز: مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
اظهــار داشــت: تفاهم نامــه ۴۰ میلیــارد دالری بــا 
روســیه، گام نخســت و فرصت تحقق ۱۶۰ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری الزم در صنعت نفت است.
»عبــداهلل عــذاری اهــوازی« در گفــت و گــو بــا 
خبرنگاران در خصوص تفاهم نامه سرمایه گذاری با 
گازپروم روسیه گفت: برای ثروت آفرینی حداکثری از 
ذخایر هیدروکربوری و تولید متناسب با این میزان 
ذخایرعظیم کشور، تحقق حدود ۱۶۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در صنعت نفت الزم است اما عمًا 
در ۱۰ ســال اخیــر حجــم ســرمایه گذاری ها در ایــن 
صنعت به ۱۰ میلیارد دالر هم نرسید؛ به ویژه هشت 
ســال دولت قبل که کشــور در انتظار اجرای برجام 
و »اف ای تــی اف« مانــد و با بد عهــدی طرف های 
مختلــف عقب ماندگی بســیاری متحمل توســعه 
این صنعت راهبردی شــد. وی ادامه داد: بنابراین 
همــکاری ایــران با شــرکت گازپــروم روس می تواند 
برداشــت ایران از میدان های نفت و گاز را افزایش 
دهــد، امــری کــه پــس از خــروج آمریــکا از برجام و 
خلف وعده شرکت های غربی معطل مانده  است. 
بــه گفته مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز اروندان، 
هم اکنون نیز ۴ میلیارد دالر قرارداد با شــرکت های 
مختلف روسی برای ســرمایه گذاری در میدان های 

نفتی ایران در حال اجراست. وی افزود: گازپروم که 
در چند دهه گذشته شروع به سرمایه گذاری خارج 
از روســیه کــرده اســت اما اکنون که با قطــع روابط 
تجاری خود با اروپا و آمریکا و تحریم های اقتصادی 
مختلف به مانند ما مواجه است، در کنار مناسبات 
راهبردی عمیق و دوســتانه بین دو کشور، فرصت 
جذب ســرمایه گذاری خارجی و همکاری مشــترک 
بین دو کشور را بیش از پیش نمایان و در دسترس 
قرار داده است. عذاری اهوازی ادامه داد: در حالی 
بزرگترین تفاهم نامه سرمایه گذاری صنعت نفت و 
به عبارتی دقیق تر بزرگ ترین تفاهم نامه اقتصادی 

تاریــخ ایــران رقــم خــورد که نــه توافق هســته ایی 
وجود داشــته، نــه »اف ای تی اف«؛ و حاال رســالت 
مهم ایجاد جذابیت سرمایه گذاری، تعریف منافع 
مشترک و پیگیری تا حصول به قرارداد و نتیجه کامل 
است و این فرصت از این جهت حائز اهمیت است 
که می تواند الگویی برای سرمایه گذاری های بیشتر 
نه تنها در صنعت نفت بلکه همه حوزه های کشور 
شود و این قدم مهر باطلی بر تحریم های اقتصادی 
اســت به طــوری که بــا اجرای چنیــن تفاهم هایی 
بــه تدریــج تأثیرات تحریم در کشــور از بین رفته و 
مقدمه ای خواهد بود تا دیگر شرکت های رقیب نیز 

به دنبال حضور در این میدان باشند.
وی گفــت: محورهــای اصلــی ایــن تفاهم نامه 
شــامل همــکاری در توســعه میادیــن نفــت و گاز 
ایــران از جملــه میادین گازی کیش، پارس شــمالی، 
پــارس جنوبــی و شــش میــدان نفتــی، ســواپ گاز 
و فرآورده هــای نفتــی، طرح هــای LNG، احــداث 
خطــوط لولــه صــادرات گاز و همکاری های علمی 
و تکنولــوژی بــوده اســت. چنانچه محورهــای این 
تفاهمنامه اجرایی شــوند، بیش از ۴۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری توسط شرکت گازپروم در ایران شکل 
خواهد گرفت که بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در 

تاریخ صنعت ایران محسوب می شود.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان با اشاره 
به اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر عملیاتی شدن 
تفاهم نامه و قراردادهای بین ایران و روسیه اهمیت 
این تفاهم نامه را دو چندان کرده است، افزود: عزم 
جدی برای تبدیل این تفاهم نامه به قرارداد وجود 
دارد چراکه صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه است 
و بر اساس برنامه های تولید نفت و گاز، پیش بینی 
شــده کــه در افــق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری، ظرفیت تولیــد روزانه نفت به ۵.۷ 
میلیــون بشــکه و ظرفیت تولید گاز بــه ۱.۵ میلیارد 

مترمکعب در روز برسد.

بازدید مدیرعامل و معاون آبفای کشور از 
کاروان امداد رسانی آبفای اصفهان در یزد

مدیرعامــل و معــاون بهره بــرداری شــرکت 
مهندسی آبفای کشور از تجهیزات و خودروهای 
ارســالی شــرکت آبفای اســتان اصفهان به شــهر 
سیل زده یزد بازدید کردند. مدیر مرکز مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل آبفای استان اصفهان 
بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: ایــن تجهیــزات و 
خودروهــا شــامل دو عدد پمــپ خودمکش 6 
اینچ، بادیســان بحــران )دارای ســه عدد پمپ 
آبکش و لجن کش چهار و 6 اینچ، دیزل ژنراتور 
و جرثقیل ســه تن(، یک دســتگاه ولوو تریلر و 
دو دستگاه ایسوزو بحران دارای تجهیزات کامل 
اولیه است. ابراهیم محمدی خاطر نشان کرد: 
این تجهیزات روز جمعه هفتم مرداد همزمان 
با آغاز ســیل شــدید به شــهر یزد اعزام شــد، تا 

آبفای استان اصفهان نیز همراه و همگام با سایر 
مــردم و ارگان های کشــور، تمام تــاش خود را 
برای کمک به مناطق سیل زده یزد به کار بندد. 
گفتنی اســت این اقدام خیرخواهانه در حالی 
صــورت گرفــت که بخش های مختلف اســتان 
اصفهان نیز درگیر سیل شدید شده اند و کارکنان 
آبفــای اســتان اصفهــان بــا اقدامات جهــادی و 
شــبانه روزی، درصدد رفع مشــکات در اســرع 
وقت هستند. الزم به توضیح است، به منظور 
خدمت رسانی به مردم و امدادرسانی مطلوب 
بــه آســیب دیــدگان از حــوادث غیــر مترقبه در 
اقصی نقاط کشور، اولین مرکز مدیریت بحران 
صنعــت آبفــای کشــور در اســتان اصفهــان راه 

اندازی شده است.  

 نماد پاالیشی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( به سمت پتروپاالیشی شدن

مردمان 87 روستای استان اصفهان از 
آبرسانی پایدار بهره مند می شوند

نماد شپنا اعام کرد بیش از ۴۸ درصد سهم 
پتروشــیمی اصفهان و بیش از ۱۷ درصد ســهام 
شــرکت نفت ســپاهان را خریده و این ســرمایه 
گذاری ها در راستای تبدیل شدن به هلدینگ پترو 
پاالیشی شپنا است. پاالیشگاه اصفهان با نماد 
شپنا اعام کرد بیش از ۴۸ درصد سهم پتروشیمی 
اصفهان و بیش از ۱۷ درصد سهام شرکت نفت 
ســپاهان را خریــده و ایــن ســرمایه گذاری هــا در 
راســتای تبدیل شدن به هلدینگ پترو پاالیشی 
شپنا است. سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن 
و احــداث واحد فنل آســتن، ســرمایه گــذاری در 
زنجیــره ارزش بوتان و احــداث واحد بوتادین و 
صنایع وابســته مانند pbr با هــدف جلوگیری از 

ســوزاندن فــراورده ال پــی جی، ســرمایه گذاری 
 DHT  در زنجیــره ارزش پروپــان و احداث واحد
و دســتیابی بــه پروپیلــن بــا هدف جلوگیــری از 
ســوزاندن فــراورده ال پــی جی، ســرمایه گذاری 
در احداث واحد اســید فســفریک در شهرستان 
سمیرم با هدف کاهش گوگرد نهایی که مجموعه 
سرمایه گذاری ها در این چهار طرح یک میلیارد 
یورو اســت. همچنیــن راه انــدازی واحد تصفیه 
گازوئیل با سرمایه گذاری ۵۱۱ میلیون یورویی که 
قرار است  در تابستان سال جاری راه اندازی شود 
و دستاورد آن افزایش کیفیت محصول دیزل به 
استاندارد یورو است و بازگشت سرمایه ۴ ساله 

آن ۶ همت هم سود پیش بینی شده است.

عملیــات اجرایــی طرح جهــاد آبرســانی به 
منظــور آبرســانی پایــدار بــه 87 روســتا در ســه 
شهرســتان اســتان اصفهــان بــا همکاری قــرارگاه 
ســازندگی امام حســن مجتبی )ع( در حال اجرا 
اســت. در نخســتین مرحلــه از اجــرای ایــن 
طرح که در قالب طرح جهاد آبرســانی به 10 
هزار روســتای کشــور در حال اجرا است، 87 
روستا در شهرستان های نائین، فریدونشهر و 

سمیرم از آبرسانی پایدار بهره مند می شوند. 
در شهرســتان ناییــن و در مرحلــه نخســت 
اجــرای ایــن طــرح، 3000 نفر در 54 روســتا از 
آبرســانی پایدار بهره مند می شــود و تاکنون 
بــرای اجــرای طرح های آبرســانی به مجتمع 
کوهســتان-  و  ســیاه  الی  روســتایی  هــای 
بهارستان در حدود 15000 متر حفاری و 8200 

متر لوله گذاری شده است.

اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
کرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به 
مناطق مرتفع شهر هرسین و بهره مندی اهالی این 
شهر از نعمت آب شرب پایدار تا اواسط زمستان 
سال جاری خبر داد.  رضا داودی در حاشیه مراسم 
آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه احــداث مخــزن و 
ایستگاه پمپاژ شهر هرسین با تاکید بر اینکه شرکت 
آب و فاضاب استان کرمانشاه سعی خواهد کرد 
پروژه های آبرســانی این شــهر را با سرعت و دقت 
بــاال و کیفیت مناســب بــه بهره برداری برســاند تا 
مردم در آینده شاهد تنش آبی در این شهر نباشند، 
گفت: پروژه ای که امروز شــاهد افتتاح آن هستیم 
فاز اول مخزن ۶ هزار مترمکعبی شهر هرسین به 

حجم ۳ هزار متر مکعب اســت که تامین کننده 
آب مناطق مرتفع شــهر می باشد و ما تمام تاش 
خود را به کار خواهیم بست که تا اواسط زمستان 
ایــن پــروژه بــه اتمام برســد. این مقام مســئول در 
ادامــه افــزود: یک خط انتقال هــزار و ۵۵۰ متری 
و ایســتگاه پمپــاژ نیز در دســت اقدام قــرار گرفته 
است که سعی خواهیم کرد تا اواسط شهریور ماه 
این دو پروژه را نیز به بهره برداری برســانیم و این 
خط را به صورت اضطراری به شبکه متصل کنیم 
تا مشــکل تنش آبی مناطق مرتفع شــهر هرســین 
تــا تکمیــل فــاز اول مخــزن ۶هــزار مترمکعبــی با 
حجم ۳هزار متر مکعب، بر طرف شــود. داودی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه، 

از حفر چاه قیســوند به منظور آبرســانی به شــهر 
هرســین خبر داد و خاطر نشان ساخت: چنانچه 
ایــن چاه از آب خوبی برخوردار باشــد حلقه های 
دیگری در همان منطقه حفر خواهد شد تا خارج 
از بحث ســراب ایــن چاه ها را نیز به عنوان گزینه 
مناســب تامین آب شــهر وارد طرح آبرســانی شهر 
هرســین کنیــم. وی بــا بیان اینکه منبــع تامین آب 
این شــهر کارســتی است و با هر نوسانی خصوصًا 
بارندگــی دچار مشــکل می شــود، گفت: در ســال 
۹۵ پیگیــری احــداث تصفیه خانه اضطــراری آب 
این شهر انجام و در سال ۹۶ این تصفیه خانه با 
ظرفیــت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه ظرف کمتــر از ۶ ماه به 

بهره برداری رسید.

داودی بــه افتتــاح تصفیه خانه فاضاب شــهر 
هرســین در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تصفیه 
خانه فاضاب این شهر با ظرفیت تصفیه ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ مترمکعــب در شــبانه روز جوابگوی تصفیه 
فاضــاب شــهر هرســین تا افــق طرح، یعنی ســال 
۱۴۲۵ خواهد بود، همچنین از پساب این تصفیه 
خانه برای بخش صنعت که متقاضی آن نیز وجود 

دارد استفاده خواهد شد.
وی از کامل نبودن شبکه فاضاب این شهر خبر 
داد و اظهار کرد: سعی خواهیم کرد با اعتباراتی که 
به شرکت آبفا تخصیص داده می شود در کوتاه ترین 
زمان و طی دو الی ســه ســال آینده شبکه فاضاب 

شهر را نیز به اتمام برسانیم. 

آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ شهر هرسین
خبر

125-رای شماره 140160302008000394-مورخ 01/25/ 1401 ایمان اسالمی   فرزند حبیب اله 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه   مجزی شده  از پالک 385 و 647 فرعی  بمساحت 15.25 متر 

مربع که به انضمام ششدانگ پالک 846 فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه می دهد 
126-رای شماره 140160302008000713-مورخ 21 /1401/02 اسداله یزدی  فرزند عبدالرحیم 

ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده  از پالک  86 فرعی  بمساحت 22.65متر مربع
127-رای شماره 140160302008000714-مورخ 21 /1401/02 اسداله یزدی  فرزند عبدالرحیم 

ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده  از پالک  86 فرعی  بمساحت 24.44متر مربع
128-رای شماره  140160302008001165 مورخ  1401/03/17 کیمیا سرحدی   فرزند مسعود سه 
دانگ مشاع از   شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 66  فرعی بمساحت 155.35   متر مربع 
129-رای شماره  140160302008001166 مورخ  1401/03/17 سروش آقائی   فرزند محمد سه  
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 66  فرعی بمساحت 155.35   متر مربع
130-رای شماره 140160302008001173- مورخ  1401/03/17 ملوک مهدیان فرزند ولی  اله دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 366 فرعی بمساحت 
174.38 متر مربع سهم االرث از ولی اله مهدیان و صغری جعفری 

131-رای شماره 140160302008001174- مورخ  1401/03/17 مژگان مهدیان فرزند ولی اله دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 366 فرعی بمساحت 

174.38 متر مربع سهم االرث از ولی اله مهدیان و صغری جعفری
132-رای شماره 140160302008001175- مورخ  1401/03/17 زهرا مهدیان فرزند ولی  اله دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 366 فرعی بمساحت 
174.38 متر مربع سهم االرث از ولی اله مهدیان و صغری جعفری

133-رای شماره 140160302008001411-مورخ 1401/03/25 مجتبی براهیمی  فرزند محمد قاسم  
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده  از پالک 59 فرعی  بمساحت 308.46 متر مربع انتقای 

عادی مع الواسطه از طرف شمسی براهیمی
134-رای شماره 140160302008001412-مورخ 1401/03/25 مجتبی براهیمی  فرزند محمد قاسم  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده  از پالک 59 فرعی  بمساحت 

300.69 متر مربع انتقای عادی مع الواسطه از طرف شمسی براهیمی
135-رای شماره 140160302008001413-مورخ 1401/03/25 فرشته براهیمی  فرزند مسیح اله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده  از پالک 59 فرعی  بمساحت 300.69 

متر مربع انتقای عادی مع الواسطه از طرف شمسی براهیمی
حسین   فرزند  یزدی  رضا  1401/03/29احمد  140160302008001490-مورخ  شماره  136-رای 

ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 146فرعی  بمساحت 175.03متر مربع
 137-ای شماره 140160302008001811-مورخ 1401/04/15مریم سری فرزند اسداله  ششدانگ 

یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 148فرعی  بمساحت 178.85متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

138-رای شماره 140160302008000396 مورخ  1401/01/25 فائزه حقانی نژاد  فرزند حشمت  سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 121  فرعی بمساحت 141.98 متر مربع
139-رای شماره 140160302008000397 مورخ  1401/01/25 سجاد افشین  فرزند اردشیر  سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 121  فرعی بمساحت 141.98 متر مربع
140-رای شماره 140160302008001162 مورخ  1401/03/17 مصطفی حقانی نژاد  فرزند قدرت 
اله   شش دانگ یک باب مغازه نیمه تمام  مجزی شده از پالک 537  فرعی بمساحت 31.90 متر مربع

 هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه 
141-رای شماره 140160302008001180 مورخ  1401/03/17 اصغر امیری شهرضا  فرزند اکبر  
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از پالک 836  فرعی بمساحت 

176.74 متر مربع
142-رای شماره 140160302008001181 مورخ  1401/03/17 مقداد جمشیدی  فرزند عبدالرحمن   
یک  دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از پالک 836  فرعی بمساحت 

176.74 متر مربع
143-رای شماره 140160302008001182 مورخ  1401/03/17 مینا آزادی  فرزند مهدی  دو دانگ 
مشاع از شش دانگ یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از پالک 836  فرعی بمساحت 176.74 متر 

مربع
144-رای شماره 1401603020080001759 مورخ  1401/04/13 سید حمداله تقوی  فرزند سید کرم 

شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 307  فرعی بمساحت 642.72 متر مربع
نهم: شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

145-رای شماره 140160302008000817-مورخ 02/26/ 1401 مصطفی نصرت فرزند عبدالحسین  
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده  از پالک 766 فرعی بمساحت 217.34 متر مربع 

146-رای شماره 140160302008001164 مورخ  1401/03/17 عباسعلی ایزدی  فرزند ابراهیم   

شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 566  فرعی بمساحت 30.95 متر مربع
147-رای شماره 140160302008001466 مورخ  1401/03/28 محمد رضا مطهر فرزند مصطفی  
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 909  فرعی بمساحت 41 متر مربع 

انتقال عادی  از طرف طاهره علی عابدی 
148-رای شماره 140160302008001467 مورخ  1401/03/28 مریم مطهر فرزند مصطفی به 
والیت پدرش  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه  مجزی شده از پالک 909  فرعی 

بمساحت 41 متر مربع انتقال عادی  از طرف طاهره علی عابدی
149-رای شماره 140160302008001478 مورخ  1401/03/28 محمد ممیز  فرزند علی شش دانگ 
یک باب مغازه نیمه تمام  مجزی شده از پالک 39  فرعی بمساحت 284.73 متر مربع در ازاءتمامت 

پنج –چهل وچهارم سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ ار قسمت مجهولی 
150-رای شماره 140160302008001690 مورخ  1401/04/09 امیر آقاربیع  فرزند مرتضی  دو دانگ 

مشاع از شش دانگ  یک باب خانه  مجزی شده از پالک 277   فرعی بمساحت 140.55متر مربع
شهرضا  صنایعی  فروزان   1401/04/09 مورخ    140160302008001691 شماره  151-رای 
فرزندمصطفی چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 277   فرعی 

بمساحت 140.55متر مربع
دهم :شماره های فرعی از 60 –اصلی مزرعه سرا فارس 

152-رای شماره 140160302008001184 مورخ  1401/03/17 غالمرضا سبزواری فرزند اسماعیل 
شش دانگ یک درب باغ مجزی شده از پالک 501  فرعی بمساحت 2009 متر مربع

یازدهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سید آباد
فرزند  خورسند   حسن  شماره 1401160302008001376-مورخ 1401/03/24محمد  153-رای 

غالمرضا ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده  از پالک 68 اصلی بمساحت 344.39 متر مربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 72 اصلی مزرعه دامزاء

154-رای شماره0818 14016030200800 مورخ  1401/02/26 امید آبی پور فرزند ولی اله   شش 
دانگ یک واحد دامداری مجزی شده از پالک 154  فرعی بمساحت 175.20 متر مربع انتقال عادی از 

طرف محمود وعبدالرسول وفاطمه صغری وصدیقه وطاهره وغزت وپری همگی جاوری 
سیزدهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

155-رای شماره 140160302008000393 مورخ  1401/01/25 احمد دهقان فرزند محمد اسماعیل 
شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1665و1666 فرعی بمساحت 187.76 متر مربع

156-رای شماره 140160302008000395 مورخ  1401/01/25 شقایق عمران پور  فرزند ابراهیم  
شش دانگ یک واحد دامداری  مجزی شده از پالک 511 فرعی بمساحت 1849 متر مربع

157-رای شماره0881 14016030200800 مورخ  1401/03/02 فاطمه رضائی  فرزند حیدرعلی   
شش دانگ

الف :قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 100.1444به مساحت 117.48متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.537جمعا تشکیل یک باب خانه می دهد 

ب: قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 100.537به مساحت 48.60متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.1444جمعا تشکیل یک باب خانه می دهد 

158-رای شماره 140160302008001156 مورخ  1401/03/17 پیمان سلیمانی اسفه ساالری  فرزند 
قاسم  شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 495  فرعی بمساحت 142.49 متر مربع

159-رای شماره 140160302008001177 مورخ  1401/03/17 مسلم افشاری فرزند حسن شش 
دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1  فرعی بمساحت 201.18 متر مربع

160-رای شماره 140160302008001428 مورخ  1401/03/25 ابراهیم باغبانی  فرزند سیف اله   
شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 283  فرعی باقیمانده که به شماره 1734 فرعی تبدیل 

شده  بمساحت 228.70 متر مربع
161-رای شماره 140160302008001608 مورخ  1401/04/05 حجت اله قاسمی فرزند بختیار   
چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه باستثناء بهاءثمنیه اعیانی آن  مجزی شده از پالک 515   
فرعی بمساحت 187.55 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه به قانون ارث از طرف تعدادی از ورثه حسن 

تاکی به اسامی محمد علی ،غالمرضا ،جلیله تاکی
162-رای شماره 140160302008001609 مورخ  1401/04/05 نرگس قاسمی فرزند اسکندر  دو 
دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه باستثناء بهاءثمنیه اعیانی آن  مجزی شده از پالک 515   
فرعی بمساحت 187.55 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه به قانون ارث از طرف تعدادی از ورثه حسن 

تاکی به اسامی محمد علی ،غالمرضا ،جلیله تاکی 
163-رای شماره 140160302008001610 مورخ  1401/04/05 سید شهاب الدین مرتضوی  فرزند 
سید کمال الدین سه  دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از یک باب خانه  مجزی شده از پالک 1141   
فرعی بمساحت 254.83 متر مربع که به انضمام قسمتی از گذر متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه 

را می دهد 
164-رای شماره 140160302008001611 مورخ  1401/04/05 مهنوش رئیس زاده  فرزندمنصور 

سه دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از  یک باب خانه  مجزی شده از پالک 1141   فرعی بمساحت 
254.83 متر مربع که به انضمام قسمتی از گذر متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را می دهد 

چهاردهم : شماره های فرعی از 157- اصلی مزرعه محمودیه 
165-رای شماره  140160302008001157 مورخ  1401/03/17 شاهین صفری   فرزند اسفندیار  

شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13  فرعی بمساحت 164.16  متر مربع 
166-رای شماره  140160302008001158 مورخ  1401/03/17 محمد علی آقاسی فرزند حسین 

شش دانگ یک باب کارگاه قالب سازی مجزی شده از پالک 11  فرعی بمساحت 239  متر مربع 
پانزدهم : شماره های فرعی از 169 اصلی که به 241 اصلی تبدیل شده است  -مزرعه سپهر آباد

167-رای شماره 14016030200800816 مورخ  1401/02/26 حمید رضا سبزواری  فرزند نبی اله 
شش دانگ یک باب خانه بمساحت 136.77 متر مربع

168-رای شماره1744 14016030200800 مورخ 1401/04/12حمید رضا سبزواری  فرزند نبی اله 
نسبت به  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک  باب خانه بمساحت  186.75 متر مربع

169-رای شماره1745 14016030200800 مورخ 1401/04/12فرزانه قائم مقامی سمیرمی فرزند 
سید رحمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک  باب خانه بمساحت186.75 متر مربع

شانزدهم : شماره های فرعی از 170 – اصلی  مزرعه سپهر آباد 
170-رای شماره 0716 14016030200800 مورخ  1401/02/21 محمد حسین بهاری فرزند مهدی  

شش دانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 25  فرعی بمساحت 410.70 متر مربع 
هفدهم : شماره های فرعی از 171 – اصلی مزرعه مهدیه 

171-رای شماره 140160302008001163 مورخ  1401/03/17 مصطفی کیامرزی  فرزند علی   
شش دانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 55  فرعی بمساحت 236.30 متر مربع

هجدهم : شماره های  فرعی از 180 اصلی 
172-رای شماره 140160302008001169-مورخ1401/03/17 محسن هژبریان  فرزند اسفندیار   
نسبت به سه  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب مغازه   مجزی شده  از پالک 40 فرعی  بمساحت 

81.54 متر مربع 
173-رای شماره 140160302008001170-مورخ1401/03/17 فرزانه فرجام  فرزند اسداله نسبت به 
سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده  از پالک 40 فرعی  بمساحت 81.54 متر مربع
: روز یک شنبه  نوبت دوم  انتشار  تاریخ  : روزشنبه  مورخ 1401/04/25  نوبت یکم  انتشار  تاریخ 

1401/05/09 مرتضی قدیری  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 1349838/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
1966- 9- شماره: 140160302006002748 برابر رای شماره 2748 مورخ 1401/04/09 به شماره 
کالسه 0904 تصرفات مالکانه آقای/خانم مائده حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره 3310 کدملی 
1141342111 صادره فرزند رضا در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 425.85 مترمربع پالک 
شماره 55  فرعی از 157 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب 
دفتر 256 صفحه 167 و سند 41257 مورخ 1373/11/24 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09- رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – 1346346 /م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
2245- 9- شماره: 140160302006002739 برابر رای شماره 2739 مورخ 1401/04/09 به شماره 
کالسه 1604 آقای/خانم مصطفی رفیعی فروشانی به شناسنامه شماره 201 کدملی 1141490463 
صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17.60 مترمربع پالک شماره 510  فرعی 
که به 2469 فرعی تبدیل شده از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
به موجب دفتر 433 صفحه 425 و دفتر 6 صفحه 84 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24- رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – 1357336 /م الف
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
2247-9- برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست. 
بخش 11: 

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام خانم شرافت غفاری فرزندخدارحم شماره شناسنامه 
538 صادره شویشه کدملی 3820688781 به نسبت 21/33 شعیر مشاع و آقای توفیق غفاری فرزند 
خدارحم شماره شناسنامه 467 صادره شویشه کدملی 3730926780 به نسبت 21/33 شعیر مشاع و 
آقای فایق غفاری فرزندخدارحم شماره شناسنامه 466 صادره شویشه کدملی 3820688064 به نسبت 
21/33 شعیر مشاع و خانم آمنه غفاری فرزند خدارحم شماره شناسنامه 465 صادره شویشه کدملی 
3820688056 به نسبت 10/66 شعیر مشاع و خانم عایشه غفاری فرزند خدارحم شماره شناسنامه 
468 صادره شویشه کدملی 3820688080 به نسبت 10/66 شعیر مشاع و خانم فراست غفاری فرزند 
خدارحم شماره شناسنامه 46۹ صادره شویشه کدملی 3820688099 به نسبت 66ی/10 شعیر مشاع 
و تحت پالک 519 فرعی از 57 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت 41730 متر مربع که از نسق 

آقای خدارحم فرزند محمدرشید به آدرس سنندج روستای شویشه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24  بهنام قباد- رئیس ثبت 

منطقه یک سنندج 1855/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

2253- 9- نظر به اینکه آقای حسین کاظمی ثانی فرزند حسن به شماره ملی ۰۹۳۷۶۸۹۶۰۲ 
باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 
۶۹۴۸ فرعی از ۱۶۴ اصلی واقع در بخش دو بجنورد به آدرس بجنورد خیابان تربیت تربیت ۷ پالک 
۴۳ و به شماره چاپی ۵۶۲۸۲۱ بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
سند مالکیت اولیه ذیل شماره الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۰۷۱۱۵۰۰۱۸۳۲ بنام نامبرده فوق صادر و 
تسلیم گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت 
اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است. علی اوسط رستمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 

دو بجنورد 1358191/م الف 

آگهی دعوت از مجاورین پالک 542 فرعی از 3026 اصلی بخش یک حومه 
کاشمر

2254- 9- بدینوسیله به مالکین پالکهای 94 و ۲۷۱ فرعی و ۹۹ فرعی از 3026 اصلی بخش 
یک حومه کاشمر کاشمر ابالغ می گردد با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مساحت پالک 
54۲ فرعی از 3026 اصلی یک حومه کاشمر مورد تقاضای كاظم ظفر پور کاظم و عفت 
سهرابیان که در مجاورت ملک شما می باشد در روز سه شنبه مورخه 1401/05/18 ساعت 
۱۰ صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی 
ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز 
و ساعت مقرر در محل وقوع ملک واقع در کاشمر – شهید اکبر نژاد 2 آخر میالن پالک 14 
حاضر گردیده و برابر کد ۹۱۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی مطالب خود را اظهار دارید. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه می یابد. 1- حد شمال پالک 
94 فرعی محمد جعفری ۲- حد شرق پالک 271 فرعی سجاد عبدی و غیره 3- حد جنوب 
 پالک 99 فرعی محمد هاشم طاهر پور ترشیزی. احمد جهانگیر- رئیس ثبت اسناد و امالک

 کاشمر 687/م الف 
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رئیس بازرسی و انتصابات دبیران شورای فرهنگی وزارت نیرو:

خدمات زیربنایی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی شایسته قدردانی است

ت استان
با مطبوعا

گردشگری

رویداد امروز: آیین تکریم و معارفه مسئول 
شــورای فرهنگی صنعت آب و برق اســتان 
با حضور رئیس بازرسی و انتصابات دبیران 
شــورای فرهنگــی وزارت نیرو، رئیس ســتاد 
اقامه نماز اســتان و ائمه جماعت صنعت 
آب و برق، مدیران عامل شرکت های توزیع 
برق، آب و فاضاب و آب منطقه ای، برگزار 
شــد. رئیــس بازرســی و انتصابــات دبیــران 
شــورای فرهنگی وزارت نیرو در این مراسم 
به خدمات شرکت های آب و برق در استان 
اشــاره و از اقدامات صورت گرفته تقدیر و 

تشکر کرد.
حجت االســام ســهیلی مقــدم در این 
مراســم اظهار داشــت: با توجه به ورود به 
فصل گرما و افزایش مصرف آب و برق در 
این ایام، ترویج فرهنگ صرفه جویی که در 
آیات قرآن و روایات ائمه معصومین مکررا 
تأکید شده، باید موردتوجه قرار گیرد و ائمه 
جماعت و دبیران فرهنگی شرکت موظف 
هســتند با اســتفاده از تریبون های خود به 
مدیران صنعت آب و برق در فرهنگ سازی 

کمک کنند.
او افزود: آنچه در مجموعه وزارت نیرو 
شاهد آن هستیم و در سایر وزارت خانه ها 
کمتر دیده می شود وجود دبیران فرهنگی 
هر شــرکت و دبیران اســتانی در مجموعه 
صنعت آب و برق است که به عنوان بازوان 
کمکی و پل ارتباطی میان مردم و شــرکت 

عمل می کنند.
رئیس بازرسی و انتصابات دبیران شورای 
فرهنگــی وزارت نیــرو برنامــه محــور بودن 

را مهم تریــن اصل در انجــام امور فرهنگی 
دانســت و تصریح کرد: قــرآن و آموزه های 
قرآنــی، نمــاز جماعــت، امربه معــروف و 
نهــی از منکر، صیانت از خانــواده، تربیت 
و  عفــاف  و  مجــازی  فضــای  فرزنــدان، 
حجــاب ازجملــه اولویت هــا و برنامه های 
مهم فرهنگی وزارت نیرو است که از همه 
دبیران تقاضا می شود که با تاش و جدیت 
به این حوزه ها ورود کنند و با هوشــیاری و 
برنامه ریزی مناسب برنامه ها را به بهترین 

نحو ممکن اجرا کنند.
حجت االسام سهیلی مقدم با قدردانی 
از اهتمام همه دبیران و ائمه جماعت که 
در صنعــت آب و بــرق اســتان فعالیــت 
می کنند، گفت: اقدامات فرهنگی مثبت و 
خوبی در اســتان انجام شده که امیدواریم 
این فعالیت ها همچنان ادامه داشته باشد 
تــا در آینــده شــاهد نتایــج مثبت آن هــا در 

مجموعه آب و برق باشیم.
شرکت برق استان در امور فرهنگی 

ازجمله نماز پیشگام است
دبیر ســتاد اقامه نماز اســتان خراســان 
جنوبــی در ایــن جلســه بــا ذکــر آیــات و 
روایاتی در خصوص اقامه نماز اول وقت، 
گفــت: توجه بــه نماز اول وقــت و اهتمام 
جدی برای برپایــی آن در تمامی ادارات و 
سازمان ها باید موردتوجه قرار گیرد و زمینه 
حضور باشکوه همه کارکنان در این مراسم 

فراهم شود.
حجت االسام والمســلمین کمیلــی بــه 
اهمیت مســائل فرهنگــی در ایــن دوران و 
شــرایط اشــاره و افــزود: باید با تمــام توان 
و تــاش در زمینه مســائل فرهنگــی اقدام 
شــود و مدیران ســازمان ها، دبیران شــورای 
ایــن  مناســب  اجــرای  بــرای  را  فرهنگــی 

برنامه ها موردحمایت قرار دهند.

او بــا قدردانــی از مدیرعامــل شــرکت 
توزیع نیروی برق، مسئول شورای فرهنگی 
شــرکت، دبیــر اقامــه نماز، ائمــه جماعت 
صنعت برق و ســایر کارکنان، شــرکت برق 
استان را سازمانی پیش رو در امر اقامه نماز 

جماعت معرفی کرد.
کسب رتبه های نخست عفاف و 

حجاب و اقامه نماز توسط شرکت 
توزیع برق

مدیرعامل شــرکت توزیع برق خراسان 
ضمــن  مراســم  ایــن  ادامــه  در  جنوبــی 
خیرمقــدم گفــت: فعالیت هــای فرهنگــی 
فقط مربوط به یک واحد یا شخص خاص 
نیســت بلکه همــه باهم باید در پیشــبرد 
اهداف فرهنگــی وزارت نیرو تاش کنیم و 
با تمام توان مســئوالن فرهنگی شــرکت را 

همراهی کنیم.
مهــدی دادگــر بــه افتخــارات فرهنگی 

شــرکت برق استان اشاره و کسب رتبه اول 
در حوزه عفاف و حجاب، کسب رتبه برتر 
در اقامه نماز و کسب نشان شایسته تقدیر 
در ارزیابی مسئولین فرهنگی صنعت برق 
را ازجمله موفقیت های فرهنگی این شرکت 
برشــمرد و از همه تاشــگران در این حوزه 
به خصــوص ائمــه جماعــت صنعــت برق 

استان تقدیر و تشکر کرد.
او بــا توجــه به آغاز پیک بار تابســتان 
اســتان،  در  بــرق  مصــرف  افزایــش  و 
فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص را امــری 
ضــروری دانســت و افــزود: ائمه جماعت 
به واسطه برخورداری از تریبون و جایگاه 
آشــنایی  مــردم ضمــن  بیــن  در  مناســب 
جامعــه بااهمیــت صرفه جویــی در دیــن 
مبین اســام، می تواننــد کمک های زیادی 
بــه صنعــت بــرق بــرای گــذر از ایــن ایــام 

سخت انجام دهند.

مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان 
از  برخــی  ادامــه  در  جنوبــی  خراســان 
خدمات و فعالیت های شرکت برق استان 
را عنوان و اظهار داشت: برق رسانی به 100 
درصد جمعیت شهری و روستاهای باالی 
پنج خانوار استان، کاهش تلفات استان به 
حدود 6 تا 6/5 درصد، توسعه و گسترش 
نیروگاه های خورشــیدی و احداث 20 هزار 
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیف و متوســط 
و 10 هــزار دســتگاه پســت توزیــع ازجمله 
اقدامــات این شــرکت در اســتان به منظور 
خدمت رســانی بهتر به مشــترکین و مردم 

شریف این خطه پهناور است.
او به پهناور بودن اســتان و گستردگی 
شبکه های برق اشاره و عنوان کرد: استان 
خراســان جنوبــی ســومین اســتان پهنــاور 
کشور و دارای 410 هزار مشترک برق است 
کــه کویــری و پهنــاور بودن اســتان، حفظ 
و نگهــداری شــبکه های بــرق را ســخت و 
دشــوار کرده ولی باهمت کارکنان صنعت 
بــرق ایــن امــر به خوبــی محقــق شــده و 
شــبکه های بــرق در اســتان در وضعیــت 

پایداری قرار دارند.
در پایــان ایــن مراســم حجت االســام 
ســید ولــی ا... حســینی به عنــوان مســئول 
فرهنگی صنعت آب و برق استان معرفی 
و از زحمــات محمدرضــا حســینی دشــت 
بیــاض قدردانــی شــد. همچنیــن بــا اهــدا 
لوح و هدایایی از زحمات ائمه جماعت 
اســتان  بــرق  و  آب  صنعــت  در  شــاغل 

قدردانی گردید.

روزنامــه امروز خراســان جنوبــی به نقل از 
دبیر ســتاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا در استان نوشت: در هفته اول مرداد 
۸ مورد فوت تاکنون ثبت شــده اســت که 
میانگیــن روزانــه آن یک و ســه دهم اســت 
درحالی که در تیرماه درمجموع ۶ فوتی با 
میانگین روزانه 0/19 به ثبت رسید که نشان 

از افزایش ۶ برابری دارد.

بند دره
 :   ازجمله مکان های دیدنی بیرجند با جاذبه طبیعی آن می توان به بند دره اشاره 
کرد این بندر سدی است که در دوران زندیه بناشده است و ازجمله مهم ترین سدهای آب در 
مناطق کوهستانی ایران است که دارای آبی زالل و روشن است. این سد در میراث ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
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رسانه ها در مقابل امپراتوری رسانه غرب آفندی عمل کنند 
علی فرخنده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی: رسانه های 
غــرب در حــال تزریــق ناامیــدی در جامعه هســتند. در چنین شــرایطی باید 
اقدامات پدافندی به آفندی تبدیل شود و ضمن گسترش افق دید با تحقیق 
و پژوهش صحیح، مردم را متوجه حقایق کرد. هر رسانه ای در زمینه انعکاس 

دستاوردهای انقالب و نظام تالش کند.

شماره ۳6 صفحه رویداد  خراسان جنوبیسرپرست رویداد امروز در استان خراسان جنوبی

  

| محمد قربانی  | 

 اسکن کنید
 صفحه اختصاصی خراسان جنوبی
 در پایگاه خبری رویداد ایران

شماره
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رویداد ایران
خراسان جنوبی

ت گاز استان خراسان جنوبی
شرک

ت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شرک

مشکل اسناد اراضی شهرک کوی دانشگاه بیرجند پیگیری می شود
جواد قناعت؛ استاندار خراسان جنوبی:مشکل اسناد اراضی شهرک کوی دانشگاه 
بیرجند )شهرک فرهیختگان( در سطح ملی پیگیری می شود و این مشکل با نگاه مثبت 
حل شدنی است. در صورت موافقت دولت، اساتید و کارکنان می توانند نسبت به ثبت 

سند اماک خود اقدام کنند.

امروز:مدیــر  رویــداد  قربانــی-  مهدیــه 
مخابرات شهرستان بیرجند گفت: با توجه 
به بهره منــدی هم اســتانی های گرامی از 
خدمات باند پهن مخابراتی وزیر ساختی 
عملیات فیبر کشی به حاجی آباد باهدف 
بهره برداری از 6 مافوی نوری در حال اجرا 

است.
صادق نوفرستی در بازدید از عملیات 
اجــرای توســعه شــبکه مخابراتــی و فیبر 
نــوری بیرجنــد اظهار داشــت: فیبــر نوری 
مســیر امیرآباد –حاجی آباد برای توسعه 
کابلی کافوهای نوری حاجی آباد شهرستان 

بیرجند در حال اجرا است.
او گفــت: بــا توجه به بهره مندی هم 
اســتانی های گرامی از خدمات باند پهن 

مخابراتی وزیر ساختی عملیات فیبر کشی 
بــه حاجی آباد باهــدف بهره بــرداری از 6 

مافوی نوری در حال اجرا است.
مدیــر مخابــرات شهرســتان بیرجنــد 
تصریح کرد: با اتمام عملیات فیبر کشی 

و توسعه کابلی، ثبت نام و واگذاری تلفن 
ثابت و اینترنت پرســرعت برای ســاکنین 

محل فراهم خواهد شد.
نوفرســتی از کاهش زمــان انتظار رفع 
خرابی تلفن ثابت در شهرســتان بیرجند 
خبــر داد و گفــت: مهم تریــن پارامترهای 
کیفیت بخشی به تلفن های ثابت، کاهش 

مدت زمان رفع خرابی است.
مدیــر مخابــرات شهرســتان بیرجنــد 
پارامترهــای  مهم تریــن  داشــت:  اظهــار 
کیفیت بخشی به تلفن های ثابت، کاهش 

مدت زمان رفع خرابی است.
او بر سرعت بخشیدن به رفع خرابی 
خطــوط و کاهــش میزان آن تأکیــد کرد و 
گفــت: کاهــش زمــان انتظار رفــع خرابی 

تلفن ثابــت از اولویت های این مدیریت 
است.

نوفرستی گفت: مشترکین می توانند با 
شماره گیری تلفن ۲۰۱۱۷ و یا با استفاده از 
کد دستوری #۲۰۲۰* از طریق شبکه تلفن 
همــراه، اقدام بــه ثبت و پیگیری خرابی 

تلفن ثابت کنند.
مدیر مخابرات شهرستان بیرجند بیان 
کرد: در جلسه کمیته کیفیت محصوالت 
و خدمات که در هفته گذشــته با حضور 
مدیر منطقه، مدیران و روسای مخابرات 
منطقــه خراســان جنوبی برگزارشــده بود 
نیز از مخابرات شهرســتان بیرجند بابت 
کاهــش چشــمگیر ســاعت رفــع خرابــی 

قدردانی شد. 

اعظــم انصاری-رویداد امروز:بــار دیگر ماه 
عزاداری سید و ساالر شهیدان فرا رسید شهر 
بیرجند یکدســت ســیاه پوش شــده است و 
خود را برای سوگواری و عزاداری سید و ساالر 

شهیدان آماده کرده است.
دوبــاره مــاه محــرم دوباره بوی حســین 
)ع(/ دوباره شــهر بپوشــد به تن لباس سیاه 
و باز ماه عزای ســرور شــهیدان از راه رسید و 
نوای حســین حسین در آســمان طنین انداز 

شد.
دوباره محرم از راه رسید و نبض عالم به 
تپش افتاد و دوباره عالم حسینیه عزای سید 

شهیدان اهل زمین و آسمان شد

دوبــاره از عــرش تا فرش فریــاد می زنند 
حی علی العزا.

سام بر حسین )ع( و سام بر عزاداران 
حســین )ع(. سام بر محرمی که از کودکی 
تاکنــون یادش همــراه ماســت و داغ غمش 
بــا دل هایمــان، ســام بــر دل های شــوریده 
و نواهــای پرشــور یــا حســین )ع(، ســام بر 
اشــک بار  چشــمان  و  ســوخته  ســینه های 
ســینه زنان حســین )ع( و ســام بر محرم... 
؛ محرمــی که چند ســالی اســت به واســطه 
وجود بیمــاری منحوس کرونــا متفاوت تر از 
همه سال هاست و قرار است امسال هم به 
همت هیئتی هــا و مردم، عزاداری ها پرشــور 

و پرشــعور با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شــود، هرچند شیوع ویروس منحوس 
کرونا محدودیت هایی ایجاد کرده، اما این 
محدودیت ها مانع برپایی پرشــور عزاداری 
سیدالشــهدا )ع( نمی شــود و تمام شــهر در 
عزای حســین )ع( حســینیه شــده و مردم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، عزاداری های 
پرشــور خود را همانند هرســال برپا خواهند 

کرد.
به مناسبت فرارسیدن ماه عزای حسین 
)ع( و یاران وفادارش، بیرق عزای حسینی در 
جای جای استان برافراشته شد و حسینیان، 
پیراهن سیاه به تن کردند. دوباره نام حسین 

)ع( در جای جای شــهر و روســتای خراســان 
جنوبــی زینت بخــش فضــا و علم هــای عزا 
برافراشته شــد. هم زمان با شروع ماه محرم 
در بیرجنــد، نقــش و نــگار نام حســین )ع( 
نشســت و پارچه نوشــته های الســام علی 
الحسین و علی اصحاب الحسین، فرارسیدن 
مــاه عــزا، ماه حزن و ماتم و مــاه روز واقعه 

را خبر دادند.
مراســم ســنتی علم بندان هم با حضور 
پیر غامان حسینی و مردم در هیئت محبان 
الزهــرا )س( بیرجنــد برگزار شــد و بــار دیگر 
دل های مردم به قبر شش گوشه سید و ساالر 

شهیدان پرواز کرد.

و  راهــداری  کل  اداره  حمل ونقــل  معــاون 
حمل ونقل جــاده ای خراســان جنوبی گفــت: در 
قالب اجرای گشــت دروازه ای استان تاکنون بیش 
از 1680 نــاوگان حمل ونقــل کنترل شــده اســت.

مســعود قاســمی در بازدید از عملیــات راهداری 
محــور بیرجند قایــن اظهار داشــت: طــرح کنترل 
دروازه ای اســتان بــا همــکاری پلیــس راه از تاریــخ 
یکم تیرماه 1401 در تمامی شهرســتان های استان 
آغازشده است. او با اشاره به اینکه طرح با حضور 
کارشناســان حمل ونقل، پلیــس راه و انجمن های 
صنفــی نــاوگان عمومــی حمل ونقــل، در ســطح 
راه ها، گلوگاه های جاده ای و مقابل پاســگاه های 
پلیــس راه انجــام می شــود، افــزود: کارشناســان و 

نیروهای باتجربه در این بخش به صورت میدانی 
کنترل و نظارت بر عملکرد بخش حمل ونقل کاال 
و مسافر و حوزه های ترافیکی را انجام می دهند.او 
تصریح کرد: در قالب این طرح اقداماتی ازجمله؛ 
کنترل اسناد حمل )بارنامه(، بررسی فرار بار، کنترل 
تجهیزات ایمنی، کنترل مندرجات بارنامه، کنترل 
مدارک هویتی راننده و ناوگان، کنترل کاالهای بدون 
بارنامه و کنترل تناژ بار و کرایه حمل انجام می شود. 
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای خراسان جنوبی ادامه داد: در طی اجرای 
این طرح تاکنون 504 ناوگان شامل ناوگان اتوبوسی 
و 1176 ناوگان باری کنترل و حدود 972 دستگاه 

ناوگان توسط پلیس راه اعمال قانون شدند.

توسعه باند پهن مخابراتی و زیر ساخت عملیات فیبرکشی نوری در بیرجند اجرا می شود

سالم بر محرم

تمام شهر بیرجند حسینیه سیدالشهدا )ع( شده است

کنترل ۱۶8۰ دستگاه ناوگان حمل ونقل 
در اجرای گشت دروازه ای خراسان جنوبی

خـــبر

یادداشت

خـــبر

۱۶7۰ روستای خراسان جنوبی تحت 
پوشش گاز طبیعی قرار گرفت

پایش و رصد مصرف برق ادارات استان
 تا پایان پیک تابستان

محمد قربانی- رویــداد امروز: 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
خراســان جنوبی با بیان اینکه 
در ســه ماهه نخســت امســال 
37 روســتای اســتان به شــبکه 
سراســری گاز طبیعــی متصــل 
شــدند گفــت: در حــال حاضــر 

بالغ بر 1670 روســتای اســتان تحت پوشــش گاز 
طبیعی قرار دارند. سید محمود هاشمی بازدید 
از مراحل اجرایی گازرسانی به روستاهای استان 
اظهار داشت: با یاری پروردگار و تاش و همت 
همکاران و در ادامه خدمت رسانی به مردم عزیز 
استان، در سه ماهه نخست امسال با اجرای 290 
کیلومتر شــبکه تغذیــه و توزیع گاز، تعــداد 37 
روســتای اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شــدند. او افــزود: علیرغم قدمت اندک نســبی 

اســتان،  گاز  شــرکت  تأســیس 
در حــال حاضــر بالغ بــر 1670 
روســتای اســتان تحت پوشش 

گاز طبیعی قرار دارند.
گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
خراسان جنوبی با اعام اینکه 
از ســه سال قبل کلیه شهرهای 
اســتان به طور کامل گازدار شده اند تصریح کرد: 
تا دو ماه آینده، با اتمام پروژه های در دست اجرا 
100 درصد جمعیت روســتایی خراســان جنوبی 

تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.
هاشمی خاطرنشان کرد: باعث افتخار است 
کــه دو ســال متوالــی باالتریــن میزان گازرســانی 
روستایی و بیشترین میزان شبکه گذاری در بین 
شرکت های گاز استانی به نام شرکت گاز خراسان 

جنوبی ثبت شده است.

معــاون فــروش و خدمات 
مشترکین شــرکت توزیع نیروی 
برق خراســان جنوبی از پایش 
و رصــد مصــرف بــرق ادارات 
بازرســی  گروه هــای  توســط 
شــرکت برق خبر داد. محسن 
از  داشــت:  اظهــار  بخشــایی 

ابتــدای آغــاز طــرح مدیریــت مصــرف پیک بــار 
تابستان با بازرسی ها و کنترل های صورت گرفته 
از 283 اداره و ســازمان در اســتان، تعــداد 124 
دستگاه به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های 
مدیریــت مصــرف تذکــر دریافــت کردنــد. او با 
اعــام این نکته که ســازمان ها و ادارات اســتان 
موظف هستند در ساعات اداری 30 درصد و در 
خارج از ســاعات اداری 60 درصد مصرف خود 
را نســبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
دهنــد، افــزود: بــا تغییــر ســاعت کاری ادارات 
و پایــش مســتمر بــرق مصرفــی آن هــا تاکنــون 
به صــورت روزانــه 8 مــگاوات در مصــرف برق 
استان صرفه جویی شــده است.معاون فروش 
و خدمــات مشــترکین بــا اعــام آمادگــی کامل 
صنعت برق اســتان برای حفظ پایداری شبکه 
در فصــل تابســتان، افــزود: امســال و همزمان 
بــا آغاز پیک بار تابســتان هیچ گونه خاموشــی 

برنامه ریزی شده برای مشترکین 
خانگی اســتان اعمال نشده و 
امیدواریــم با همــکاری خوب 
مشترکین و رعایت توصیه های 
روزهــای  مصــرف  مدیریــت 
باقی مانــده فصل تابســتان را 
بدون هیچ مشکلی پشت سر 
بگذاریم.او از همکاری خوب صنایع و صاحبان 
چاه هــای کشــاورزی خبــر داد و گفــت: پویش 
5=1 برای مشترکین خانگی، انعقاد تفاهم نامه 
همکاری با صنایع، رایگان شدن برق چاه های 
کشــاورزی در صورت همکاری با شــرکت برق، 
کاهــش ســاعت کاری ادارات و پایــش مســتمر 
و  برنامه هــا  ازجملــه  ادارات  مصرفــی  بــرق 
اقدامات انجام شده به منظور مدیریت مصرف 
بــرق اســتان در پیک بار تابســتان بوده اســت. 
بخشــایی تنظیــم کولــرگازی روی 24 درجــه، 
اســتفاده از دور کنــد کولرآبــی و عدم اســتفاده 
از وســایل برقی پرمصرف در ســاعات گــرم روز 
و انتقال اســتفاده از این دســتگاه ها به ساعات 
خنک روز و یا پایانی شب را ازجمله نکات ساده 
مدیریت مصرف عنوان کرد که مشترکان به راحتی 
و بدون کاستن از آسایش خود می توانند به گذر 

از پیک بار تابستان کمک کنند.  

محمود هاشمی

محسن بخشایی

  

پیگیری مشکل اراضی شهرک کوی 
دانشگاه بیرجند در سطح ملی

اســتاندار خراســان جنوبی گفت: مشکل اســناد اراضی شهرک 
کــوی دانشــگاه بیرجنــد )شــهرک فرهیختگان( در ســطح ملی 
پیگیری می شود و این مشکل با نگاه مثبت حل شدنی است. 
جواد قناعت در دیدار سرپرســت دانشــگاه بیرجند افزود: در 
دولــت هفتــم یا هشــتم هیئت امنا بــا نیت ایجاد مشــوق، ۵۰ 
هکتار از اراضی دانشگاه را به اساتید اختصاص دادند. او گفت: 
هیئت امنا این اختیار را ندارد که اراضی دولتی را واگذار کند و 
این خاف قانون است، تنها راه حل مشکل سند اراضی شهرک 
کوی دانشگاه بیرجند این است که با پیگیری از طریق استاندار، 
ابتدا وزیر علوم توجیه شود چراکه تنها مرجعی که می تواند این 
مشکل را حل کند، هیئت دولت است تا اشتباهی که هیئت امنا 
در دولت هفتم یا هشتم انجام داده ، رفع و موضوع با موافقت 
دولت قانونی شــود. اســتاندار خراســان جنوبی ادامه داد: در 
صورت موافقت دولت، اساتید و کارکنان می توانند نسبت به 
ثبت سند اماک خود اقدام کنند و دستگاه های خدمات رسان 
هم نسبت به ارائه خدمات زیرساختی اقدام خواهند کرد. او با 

تأکید بر ضرورت همراهی الزم برای حل این مشکل در سطح 
ملی و استانی گفت: این مشکل با نگاه مثبت حل شدنی است 
لذا باید همفکری و همراهی الزم را برای حل مشکل سند این 
اراضی در ســطح اســتانی انجام دهیم تا مســئله برای همیشه 
مرتفع شود. قناعت بیان کرد: برای مشکل سند اراضی شهرک 
کوی دانشگاه بیرجند ابتدا باید نظر واحد را در مجموعه استان 
داشــته باشــیم و بعد موضوع را از ســطوح ملی پیگیری کنیم. 
سرپرست دانشگاه بیرجند هم اعتبار این دانشگاه را نسبت به 
سایر دانشگاه های همتراز در سطح کشور، پایین دانست و از 
استاندار خواست در پیگیری افزایش بودجه دانشگاه اهتمام 
و همراهی الزم را داشته باشد. احمد المعی گیو اظهار داشت: 
درخواســت ما این اســت که اســتانداری در زمینه اجرای طرح 
توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی که توسط 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه اجرایی خواهد شد، دانشگاه 
را کمک کند. او ادامه داد: با مصوبه هیئت امنای دانشگاه  در 
سال ۸۳، ۵۰ هکتار از اراضی دانشگاه بیرجند در راستای جذب 
نیروهای نخبه به ساخت مسکن اساتید و کارمندان دانشگاه 
اختصاص یافت. سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: بین ۸۰۰ تا 
۹۰۰ قطعه زمین در این شــهرک واگذارشــده و در حال حاضر 
۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این منطقه ســاکن شــده اند. او افزود: در 

دولــت نهــم و دهــم مجوز انتقــال آب، بــرق و گاز هم به این 
شهرک داده شد و در حال حاضر این اراضی مشکل سند دارد 
که درخواست ما پیگیری برای رفع مشکل سند اراضی از سوی 
شــخص استاندار اســت. در این نشست یک ساعته مشکات 
شــهرک فرهیختــگان و راه هــای برون رفــت از آن به صــورت 
تخصصی موردبحث و بررســی قرار گرفــت و راهکارهای الزم 

ارائه شد.

نذر خون منحصر
 به ایام خاصی نباشد

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه ذخیره خون 
خراسان جنوبی بین شش تا هشت روز است، گفت: در حال 
حاضر این استان در جغرافیای ذخایر خون کشور در وضعیت 

آبی قرار دارد.
کامبیــز مهــدی زاده اظهــار کرد: در چهارماهه ابتدای امســال 
۹۰۰۵ نفــر بــه پایگاه هــای انتقــال خــون در اســتان خراســان 
جنوبی مراجعه کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که هشت ۸ هزار و ۵۹۲ نفر بوده است پنج درصد 
افزایش را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، او افزود: در تقویم 
ملی کشورمان ۹ مرداد روز ملی اهدای خون نام گذاری شده، 

خون نیازی همیشگی و حیاتی است که امید به زندگی را در 
افــراد نیازمند به این فرآورده حیات بخش ارتقا می بخشــد و 
سبب بهبود روند درمانی آنان می شود. مدیرکل انتقال خون 
خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان اهدای خون نیز از ۶۹۰۸ 
نفر در چهارماهه ابتدای ســال گذشــته به میزان ۷۴۷۴ نفر 
در ســال جاری رســیده اســت، تصریــح کرد: پاکــت فرزیس، 
یکی از روش های اهدای خون است که تنها یک جزء خاص 
از خــون اهداکننــده داوطلب )پاکت ( جدا می شــود و بقیه 
اجزاء خون به اهداءکننده باز گردانده می شود. مهدی زاده 
از افزایش پاکت فرزیس از ۱۰۱ مورد در مدت یادشده سال 
گذشته به ۱۵۱ مورد در سال جاری خبر داد و گفت: شاخص 
اهــدای خــون در کشــور ۲۴ نفــر بــه ازای هر هزار نفــر بوده 
و ایــن شــاخص در اســتان خراســان جنوبــی بــه ازای هر هزار 
نفر ۲۶ نفر اســت که باالتر از میانگین کشــوری اســت. او با 
تأکید بر ضرورت حضور به تدریج در مناســبت های پیش رو 
به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، یادآور شد: در برخی 
مناسبت ها با هجوم مردم برای اهدای خون مواجه می شویم 
که این خطر افزایش ضایعات خون  را بیشتر می کند بنابراین 
توصیه می شود برای نذر خون منحصر به ایام و مناسبت های 

خاصی نباشیم.

کوتاه از استان
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خبر کوتاه

امدادرسانی به 3۹ یکشنبه  09 مـرداد ماه 1401/ سا ل ششم / شماره  1408
خانواده آسیب دیده از 

سیالب در گرگان
خانــواده   ۳۹ بــه  گــرگان  هال احمــر  اعضــای 
آســیب دیده از سیاب امدادرســانی کردند.به گزارش 
صداوســیما، رئیس هال احمر گرگان گفت: ۱۵۶ نفر 
در اثر باران های شــدید و آب گرفتگی آســیب دیدند.

غامرضا غامی گفت: بیشــترین آســیب ســیاب در 
شهرستان گرگان مربوط به روستا های اوجابن، قلعه 
محمود، مامایی و محله های انجیراب و قلعه حسن 
بود. او افزود: با اعام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
هال احمــر گلســتان، ۳ تیــم امــدادی بــا ۳ دســتگاه 
آمبوالنس و خودروی کمکدار همراه با موتورپمپ و 
لجن کش از هال احمر گرگان به مناطق متأثر اعزام 
شــدند. او گفــت: امدادگــران پس از انجــام اقدامات 
الزم، ۸۰ کیلوگــرم نایلــون، ۵ تخته موکت و ۸ بســته 

غذایی ۷۲ ساعته بین آسیب دیدگان توزیع کردند.

 اجرای طرح بصیرت 
عاشورایی و شمیم 

حسینی با مشارکت ۱۵00 
مبلغ در استان گلستان

مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان گلســتان گفت: 
طرح بصیرت عاشــورایی و شــمیم حســینی با حضور 
یک هــزار و ۵۰۰ مبلــغ در مــاه محــرم و صفــر امســال 
در اســتان گلســتان اجــرا می شــود.به گزارش تســنیم، 
حجت االسام عباسعلی گرزین در همایش جهادگران 
تبییــن و طایه داران نهضــت عاشــورایی در گرگان با 
اشــاره به برپایی تکیه های عزای حسینی در گلستان 
و برنامه ریزی های الزم برای هر چه باشــکوه تر برگزار 
شدن مراسم ماه محرم و صفر، اظهار داشت: یک هزار 
و 500 مبلــغ بــا هدف هم افزایی و تبیین اهداف قیام 
اباعبدا... )ع( و نهضت عاشــورا امســال در ایام محرم 
و صفر کار تبلیغ در اســتان را بر عهده دارند. مدیرکل 
تبلیغــات اســامی اســتان گلســتان  افــزود: در ایــن 
هم افزایــی هم فکــری الزم بــرای محتــوای جلســات 
عــزاداری ارائــه شــد. او با اشــاره به اینکه محور اصلی 
سخنرانی های محافل عزاداری امسال به جهاد تبیین 
و ارائه شــرایط روز جامعه و دســتاورد های انقاب و 
خباثت های دشمن و همچنین امید افزایی و افزایش 
جمعیت خواهد بود تصریح کرد: قرار است مطالب 
موردنیاز جامعه و کشور مطرح شود تا شاهد تعالی 

محافل و مجالس عزاداری های محرم امسال باشیم.

خسارات سنگین 
بارندگی های اخیر 

به بخش کشاورزی 
شهرستان فنوج

عیسی قاضی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فنوج 
بیان کرد: برآورد اولیه خســارت بخش کشــاورزی فنوج 
23۵ میلیــارد تومــان اســت. او تصریــح کــرد: ریــزش و 
ترشیدگی خرمای 1900 هکتار از نخلستان ها، آسیب شدید 
به 10 رشته قنات و 10 کیلومتر کانال های آبیاری و تخریب 
زمین های کشــاورزی حاشــیه رودخانه ها به دلیل عدم 
وجود سیل بند حفاظتی و محصوالت سبزی و صیفی و 
تنباکو از عمده خسارات بارندگی های مونسون چند روز 
گذشته در سطح شهرستان فنوج است. او افزود: دو گروه 
ارزیاب خســارت در مناطق آسیب دیده مشغول برآورد 

نهایی میزان خسارت وارده به کشاورزان هستند.

خسارت ٢٢0 میلیارد تومانی 
بارندگی های مونسون به 

بخش کشاورزی
 شهرستان سرباز

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان سرباز برآورد اولیه 
میزان خسارت وارده به کشاورزان منطقه را بیش از 220 
میلیارد تومان اعام کرد. به گزارش شبستان، »مدیر جهاد 
کشــاورزی شهرستان ســرباز« اظهار داشــت: در جریان 
بارندگی های مونسون اخیر 80 درصد محصول خرمای 
2300 هکتار از نخلســتان های شهرستان ســرباز ریزش 
کرده و مابقی دچار ترشیدگی می شود. او تخریب 2۵ 
حلقه چاه، 1۶ رشته قنات، نیم هکتار گلخانه، بندهای 
خاکی حفاظتی جوار اراضی کشــاورزی، محصــول انار 
باغــات و برنــج، علوفه و ســبزیجات، اراضــی زراعی و 
باغی حاشیه رودخانه بدون سیل بند حفاظتی را از دیگر 
خسارت های بارندگی های سیل آسا در منطقه برشمرد. 
اسمعیل رنگ بست برآورد اولیه میزان خسارت وارده 
به کشاورزان منطقه را بیش از 220 میلیارد تومان ذکر کرد 
و افزود: اکیپ های برآورد خسارت در منطقه در حال 
جمع آوری و ارزیابی میزان نهایی میزان خسارت هستند.

تالش جهاد کشاورزی 
سمنان برای احقاق حقوق 

بازنشستگان
معــاون توســعه مدیریــت منابــع ســازمان جهــاد 
کشــاورزی استان سمنان گفت: این ســازمان برای احقاق 
حقوق بازنشستگان خود تاش می کند.حمید عرب، در 
گردهمایی تکریم و تجلیل بازنشستگان این سازمان اظهار 
کرد: دســتاوردهای سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 
حاصــل نقش آفرینــی، همــت و تــاش این ســرمایه های 
ارزشمند بوده و باید از تجارب آن ها بهره گرفت. معاون 
توســعه مدیریت منابع ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
سمنان با بیان اینکه بازنشستگان بهترین سال های عمر 
خود را در ســنگر خدمت به مردم گذراندند و در جهت 
تحقــق اهداف ســازمان خالصانه تــاش کــرده و از هیچ 
کوششی دریغ نکردند، گفت: ما امروز قدردان آن ها هستیم 
و از هیچ کوششی برای احقاق حقوق آنان دریغ نمی کنیم.
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مدیر ارتباطات آستان قدس رضوی:

حرم امام رضا )ع( دانشگاه، پناهگاه و درمانگاهی برای مردم است
مشــاور فرهنگــی و مدیــر ارتباطــات آســتان 
قــدس رضــوی گفــت: حرم هــای ائمه دانشــگاه، 
پناهــگاه و درمانــگاه اســت، افــراد زیــادی وقتی 
ناامید می شــوند به امام معصوم پناه می برند و 
هــر کس به ایــن درمانگاه مراجعه کند داروهای 
دیــده نخواهــد شــد، عنایــت  کــه  شفابخشــی 

می شود.
حجت االســام عبــاس فــرازی نیــا در مراســم 
تقدیر از زوجین منتخب دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی کــه در هتــل مدینــه الرضــا برگزار 
شــد؛ بیان کرد: در اعتقادات شیعی قائل به این 
موضــوع هســتیم کــه حرم هــای ائمــه دانشــگاه، 
پناهــگاه و درمانگاه اســت لــذا ما امــام رضا )ع( 
را به عنوان عالم آل محمد می شناسیم و حجت 

خدا و معصوم هستند.
عضو کمیسیون بررســی مدعیان شفایافتگان 
امام رضا )ع( با اشــاره به داروی جامع امام رضا 
)ع( و امام کاظم )ع( در درمان بیماری ها به ویژه 
در ایام کرونا گفت: این حرم پناهگاه است، افراد 
زیادی وقتی ناامید می شوند به امام معصوم پناه 
می برند و درمانگاه نیز هست و هر کس به این 
درمانــگاه مراجعه کند داروهای شفابخشــی که 

دیده نمی شود عنایت می شود.
او بــا اشــاره به تشــکیل کمیســیونی در ســال 
۹۶ متشــکل از پزشــکان و قاضــی و خــادم بــرای 
پرونده هــای شــفایافتگان حــرم مطهــر  بررســی 
رضوی؛ اظهار داشــت: بعد از تائید توســط همه 
اعضــای کمیســیون، نقاره خانه هــای حضــرت به 

صدا درمی آیند.
حجت االسام فرازی نیا خطاب به زوج های 
جوان اظهار داشت: شما در آغاز زندگی مشترک 
مشــرف به زیــارت امــام مهربانی ها شــدید، امام 
جــواد )ع( فرمود: »هر کس درب خانه امام رضا 
)ع( بــرود راضــی برمی گردد » و برای اینکه خلق 

از خدا راضی شود و هم خدا از خلق راضی شود 
واسطه امام رضا )ع( هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی در این مراسم با اشاره به 
تشکیل باشگاه فرهنگی خانواده، گفت: یکی از 
نتایــج فعالیت های این باشــگاه به عنــوان اولین 

دستاورد جشن عقد آسمانی است.
سمیه اسماعیلی افزود: با توجه به شکل گیری 
قانــون جوانــی جمعیــت دانشــگاه بهشــتی نیــز 
به عنــوان یکــی از دانشــگاه های طراز اول کشــور 

قرارگاه جوانی جمعیت را تشکیل داد.
او بــا بیــان اینکه ماحصل تشــکیل این کمیته 

تأســیس باشــگاه فرهنگــی خانواده بوده اســت، 
گفت: در قالب این باشــگاه برنامه هایی تدارک 
دیده شــده اســت که یکی از نتایج فعالیت های 
ایــن باشــگاه به عنــوان اولیــن دســتاورد جشــن 
عقد آســمانی اســت. در آن جشــن قرعه کشی از 
میــان ۱۴ زوج دانشــجویان، کارمنــدان و اعضای 
هیئت علمــی دانشــگاه کــه در ســال ۱۴۰۰ و ۴۰۱ 

عقد کردند، انجام شد.
اســماعیلی بیــان کــرد: یکی از نقــاط ضعف 
همه دانشــگاه ها نداشتن اطاعات منسجمی از 
متأهلین است که این باشگاه بانک اطاعاتی را 
تشــکیل می دهد و با جمع آوری اطاعات، برای 

گروه هدف برنامه های منسجم تری داریم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی بــا بیــان اینکــه در حوزه 
جوانــی جمعیت خوابگاهی را در این دانشــگاه 
اضافه خواهیم کرد؛ گفت: برنامه ویژه پایش نیز 
دیده شــده تا ســطح بینش و نگــرش در رابطه با 

ازدواج بهنگام افزایش پیدا کند.
فقهــی  )خطابه هــای  کتــاب  دو  پایــان  در 
رهبــری( و )فتــاوای جدیــد فقهــی مقــام معظم 

رهبری( به این زوج ها هدیه شد.  

آمادگی مراکز درمانی استان مازندران
 در برابر تهاجم موج هفتم کرونا

محمــودی،  کاظــم  دکتــر 
درمــان  معاونــت  سرپرســت 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با اشاره به اینکه مراکز درمانی 
استان در برابر موج هفتم شیوع 
بیماری کرونــا در آمادگی کامل 

هستند، گفت: افزایش تعداد مراجع سرپایی و 
بستری بیماران مبتابه کرونا در بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی درمانی در دو هفته اخیر بیانگر 
شدت یافتن شیوع سویه جدید بیماری کووید ۱۹ 

در استان است.

 دکتــر محمــودی بــا بیــان 
اینکــه ایجاد ایمنــی در افراد با 
زدن،  ماســک  واکسیناســیون، 
دســتورالعمل های  رعایــت 
بهداشــتی و عــدم حضــور در 
تجمعــات موجــب شکســتن 
زنجیــره انتقــال بیمــاری و کنتــرل این همه گیری 
ویروســی می شود تأکید کرد: افراد برای در امان 
مانــدن از کرونا و شکســت زنجیــر انتقال حتما 
نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن خود اقدام 

کنند. 

۲۴ واحد صنعتی راکد 
در استان گلستان احیا شد

جایگزینی ۱۱ کیلومتر نیوجرسی جای 
گاردریل در جاده های مازندران

بارندگی 7۰۰ میلیارد تومان 
به بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان 

خسارت وارد کرد

مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی منصوب شد

مدیرکل صنعــت، معدن و 
تجارت استان گلستان گفت: با 
حمایت های انجام شده در این 
دولت، از آذرماه ســال گذشــته 
صنعتــی  واحــد   ۲۴ تاکنــون 
راکد در اســتان گلســتان احیا و 

راه اندازی دوباره شده اند.
به گزارش تســنیم، درویش علی حســن زاده 
در جمع خبرنگاران درباره حمایت های صورت 
گرفته در حوزه صنعت در دولت سیزدهم اظهار 
داشــت: در راســتای تحقق هدف گذاری رشد 8 
درصدی اقتصاد اســتان گلســتان از آذرماه ســال 
گذشته تاکنون 23 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 
8 هــزار و 270 میلیارد ریال و اشــتغال زایی 570 

نفر در استان گلستان افتتاح و 
راه اندازی شده است. او افزود: 
در این مدت 24 واحد صنعتی 
راکــد اســتان نیز کــه واحدهای 
از  واگذارشــده  یــا  و  کوچــک 
بــا  هســتند،  بانک هــا  ســوی 
سرمایه گذاری 520 میلیارد ریال 
احیا و راه اندازی دوباره شــده که ســبب اشتغال 
210 نفــر را فراهــم کرده اند. حســن زاده از مردم 
اســتان درخواســت کرد: به منظور مقابله جدی 
با متخلفان، هرگونه ظن به احتکار و یا انباشت 
معنادار کاال را از طریق سامانه پاسخگویی 124 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به این 

اداره کل اطاع دهند. 

و  ایمنــی  اداره  رئیــس 
راهــداری  کل  اداره  راه  حریــم 
و حمل ونقــل جــاده ای اســتان 
عملیــات  ادامــه  از  مازنــدران 
جایگزینــی نیوجرســی به جای 
ایــن  جاده هــای  در  گاردریــل 
استان خبر داد و اظهار داشت: 

ارتباطــی  محورهــای  ایمن ســازی  راســتای  در 
مازنــدران در چهارماهه ســال جــاری 11 کیلومتر 
نیوجرســی بااعتبــاری بالغ بــر 220 میلیــارد ریال 

جایگزین گاردریل شده است.
محســن یمینی عنوان کرد: تاکنون عملیات 
جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در برخی از 
محورهای استان انجام و در ادامه نیز محورهای 
آمل _ محمودآباد، آمل _ بابل، قائم شهر جویبار، 
ساری-قائمشهر، کمربندی نکا و مناطق پرتگاهی 

محور هراز به طول 9 کیلومتر اجرایی شد.

او ارتقاء امنیــت جاده ها را 
مهم ترین دلیل جایگزین کردن 
تأکیــد  نیوجرســی دانســت و 
کــرد: بــا توجه به تردد ســاالنه 
میلیون هــا مســافر و گردشــگر 
در جاده هــای مازنــدران و بــاال 
بودن میــزان تصادفــات، یکی 
از راه های کاهش خســارات ناشــی از تصادفات 
و افزایش امنیت جاده ها جایگزینی نیوجرســی 

به جای گاردریل است.
رئیــس اداره ایمنــی و حریــم راه اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان مازندران 
تصریح کرد: عملیات خط کشی، نصب تابلو و 
عائم، آشکارسازی نقاط پر تصادف، جلوگیری 
از ساخت وســاز غیرمجــاز و همچنیــن احــداث 
روشــنایی نقطه ای از دیگر برنامه های اجرایی 
این اداره بوده که با جدیت در دست اجراست.

به گــزارش عصر هامون، با 
فعالیت سامانه بارشی و بارش 
و  شهرســتان ها  برخــی  بــاران 
مناطق در سیستان و بلوچستان 
درگیر ســیاب شدند، خسارت 
زیرســاخت ها،  و  راه هــا  بــه 
آب گرفتگی معابر و منازل، قطع 

برق، برق گرفتگی، انسداد محورهای مواصاتی 
و ریزش کوه از جمله خســارت های وارده شــده 
در ایــن خطــه از کشــور بود کــه دراین بین طبق 
خســارتی ۷۰۰  کارشناســان  اولیــه  برآوردهــای 
میلیاردی تنها در بخش کشاورزی واردشده است.
 محمدرضا سید حسینی، سرپرست سازمان 
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: 
بــر اســاس گــزارش اکیپ هــای بررســی و ارزیابی 
خسارات، میزان خسارت اولیه واحدهای تولیدی 
و زیرســاخت های آســیب دیده بخش کشاورزی 
اســتان از ســیاب ســامانه مونســون حدود 700 

میلیارد تومان برآورد شده است.
او عمــده خســارات وارده را بــه 20 هــزار 
هکتــار از اراضــی زراعــی و باغی،111واحــد 
دامــداری روســتایی و 880 رأس دام ســبک، 

 237 گلخانــه،  واحــد   271
حلقــه   ۵3 و  قنــات  رشــته 
چــاه، 13 کیلومتر جــاده بین 
کانــال   کیلومتــر  مــزارع،22 
کیلومتــر   13 و  آب  انتقــال 
انتقــال آب بــا لولــه، 91 بندو 
منابــع  آبخیــزداری،  ســازه 

تأمین آب عشایر و 12 باب استخر برشمرد.
ایــن مقــام مســئول اطاع رســانی به موقــع 
بــه جامعــه هــدف بخــش کشــاورزی، تأمین و 
تدارک، توزیع و به کارگیری تجهیزات، نهاده ها، 
ســوخت و ســایر نیازهــای اضطــراری، خــوراک 
دام، تهیــه و توزیــع واکســن، اجــرای عملیــات 
سم پاشی، الیروبی انهار، چاه ها و قنوات، توزیع 
لوله و ســیمان و توزیع 30 تن آرد بین عشــایر و 
روســتائیان، اعــزام اکیپ هــای بررســی و ارزیابی 
خسارات به مناطق آسیب دیده و سازمان دهی 
جهت استفاده بهنگام از ظرفیت های تشکل ها، 
اتحادیه هــا، تعاونی هــا و بخــش خصوصــی از 
مهم ترین اقدامات ســتاد بحران ســازمان جهاد 
کشاورزی برای کمک به کشاورزان آسیب دیده از 

سیل اخیر اعام کرد.

ســحر رحمتی- مشــهد مقدس: جعفر فرشچی 
طوسی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی 
معرفی گردید.در مراسم تکریم و معارفه که در 
سالن اجتماعات سازمان صمت استان با حضور 
»رضا رحیمی « معاون توسعه مدیریت و منابع 
و »عســکری مجتهــدزاده « مشــاور مدیرعامل 
و مدیــر حراســت ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران »مرتضــی دهقانی 
« معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
خراســان رضوی »ســید امیر مرتضوی « معاون 

قضایی دادگســتری کل خراســان رضــوی »امیر 
رجبی « رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
اســتان و جمعی از مقامات اســتانی برگزار و از 
خدمات >>محمدابراهیم کیانفر<< سرپرست 
پیشــین شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
تشــکر و قدردانی شد و >>جعفر فرشچی<< 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید 
شــرکت شهرک های صنعتی خراســان رضوی با 
حکمــی از ســوی معــاون وزیر صمــت و رئیس 
ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های صنعتی 

ایران معرفی گردید.

امســال،  کــرد:  عنــوان  اصفهــان  فرمانــدار 
مجموعا ۱۷۱ میلیارد تومان به شهرســتان اصفهان 
تخصیص یافتــه کــه ایــن بیانگــر رشــد حــدود ۳ 
درصدی اعتبارات شهرســتان در ســال جاری است. 
محمدعلــی احمــدی فرماندار اصفهان در جلســه 
کمیته برنامه ریزی شهرستان که به منظور بررسی و 
تصویــب پروژه های پیشــنهادی و تعیین اعتبارات 
موردنیــاز دســتگاه های اجرایــی از محــل اعتبارات 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ســال ۱۴۰۱ برگــزار 
شد، به حجم باالی تقاضا و درخواست دستگاه ها 
و منابــع مالی محــدود، اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
حجم تقاضا و درخواست های دستگاه های اجرایی 
شهرســتان بــرای پیش بینــی اعتبــارات در مــواردی 
چند برابر بیشتر بود که امری کاما منطقی است، 
اما تخصیص اعتبارات با توجه به منابع موجود و 
شرایط حاکم بر کشور بوده است. فرماندار اصفهان 
از افزایش بیشتر اعتبارات شهرستان نسبت به سال 

گذشــته خبــر داد و گفت: امســال، مجموعــا ۱۷۱ 
میلیارد تومان به شهرستان اصفهان تخصیص یافته 
کــه این بیانگر رشــد حــدود ۳ درصــدی اعتبارات 
شهرســتان در ســال جاری اســت. احمــدی افزود: 
امسال، این میزان اعتبار )۱۷۱ میلیارد تومان( برای 
بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شده که بیشترین میزان 
اعتبــار بــه اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
شهرســتان، تخصیص یافتــه اســت. او با اشــاره به 

تخصیــص ۱۸۰۰ میلیــارد تومــان در ســفر ریاســت 
جمهوری به شهرســتان اصفهان، افزود: این میزان 
اعتبــار )۱۸۰۰ میلیــارد تومــان( هرچند پاســخگوی 
نیازهای شهرستان نیســت، اما نسبت به اعتبارات 
سالیانه استان و شهرستان رقم خوبی است. فرماندار 
اصفهان با بیان اینکه همه ساله در قانون بودجه، 
الزاماتی لحاظ می گردد، اظهار داشــت: بر اســاس 
ایــن الزامــات، محدودیت هایــی جهت تقســیم و 

توزیع بودجه وجود دارد که این فرآیند با همکاری و 
همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و با توجه به 
محدودیت های مختلف، منابع موجود و انتظارات 
و تقاضاهــای متعــدد پیگیــری و محقــق خواهــد 
شد. احمدی افزود: ما از مسئولیت های اجتماعی 
شرکت ها و صنایع غافل هستیم درحالی که اعتبارات 
دولتی صرفا در این خصوص کافی نیست و نیازمند 
پیگیری جدی تری اســت. او تأکید کرد: بر اســاس 
قانون، اماک و ساختمان های مازاد در شهرستان 
بایســتی شناســایی و جهــت تغییــر کاربــری و یــا 
فروش، معرفی و هزینه آن ها برای رفع مشکات 
شــود.  بازگردانــده  و شهرســتان  اســتان  موجــود 
فرماندار اصفهان تصریح کرد: مدیران با توجه به 
قانون بودجه و الحاقات آن، در پیشــبرد پروژه ها 
بایستی از منابع ملی، ملی-استانی، منابع محلی 
و مشــارکت مردم، جلب و جذب سرمایه گذاران و 

توانمندی های بخش خصوصی، استفاده کنند.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان گفت: این 
اســتان شــمالی با برخورداری از ظرفیت بکر در بخش های کشاورزی، 
صنعت، گردشــگری و خدمات از جذب ســرمایه گذاری بســیار باالی 
برخوردار است که کشت زعفران و تولید گوشت مرغ ازجمله آن است.
به گزارش ایرنا، علی محمد چوپانی در نشست فعاالن اقتصادی 
اســتان بــا نماینــده انجمن کارگــزاری تجاری آلمــان و کشــورهای روبه 
توسعه در گرگان اظهار داشت: باید با معرفی ظرفیت های استان به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مسیر حل مشکات رونق تولید 
و صنایــع موردنیاز و باال بــردن ارزش افزوده تاش کنیم. او گفت: این 
استان شمالی ظرفیت های بسیار خوب صادراتی ازجمله تولید زعفران، 

صنعت مرغ با تولید ساالنه ۲۵۰ هزار تن و خشکبار و میوه جات دارد 
کــه باید بســتر ســرمایه گذاری برای ایــن حوزه بیش از گذشــته فراهم 

شــود. او روزآمد کردن ماشــین آالت واحدهای تولیدی و رقابتی کردن 
تولید محصوالت فرآوری ازجمله نساجی )پنبه(، تولید بذر کشاورزی 
به ویــژه در حــوزه تولیدات گلخانه ای، اصاح نــژاد دام و رونق تولید، 
افزایش مکانیزاسیون کشاورزی با بهره گیری از تکنولوژی نوین، حفظ 
محیط زیست در تولیدات کشاورزی، استفاده از دانش روز در شیرین 
آب دریای خزر و به کارگیری ماشــین آالت در تولید کنســتانتره میوه را 

ازجمله نیازهای سرمایه گذاری گلستان برشمرد.
مطابــق گزارش اتاق بازرگانی گرگان، بیش از ۸۰۰ فعال اقتصادی 
در گلستان دارای کارت بازرگانی از این اتاق هستند و عمده فعالیت 

فعاالن اقتصادی استان در کشورهای آسیای میانه است.

دبیر نهمین جشــنواره ملی پســته ایــران از برگزاری این جشــنواره 
در مهرماه امســال خبر داد و گفت: در صورت نبود محدودیت های 
کرونایی، جشــنواره به صــورت حضوری و با برنامه های متنــوع برگزار 
می شود. رضا زارع زاده در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان ســمنان افــزود: این جشــنواره با هــدف ایجاد 
شورونشاط در مردم، معرفی دامغان و پسته دامغان، سپاسگزاری از 

لطف خداوند و ... برگزار می شود.
دبیر نهمین جشــنواره ملی پســته ایران با اشاره به دستاوردهای 
برگزاری جشنواره پسته در سال های گذشته گفت: عاوه بر معرفی 
دامغان و سوغات این شهرستان، دستاوردهای علمی شایان توجهی 
در رابطه با موضوع پســته احصا و بیش از 100 ایده، نظر و ابداع در 
رابطه با پســته دریافت شــده اســت. زارع زاده، فراهم شدن شرایط 
نگهداری پســته تازه به مدت 2 ماه را از جمله دســتاوردهای علمی 
این جشــنواره بیان کرد و افزود: این روش کمک بزرگی به صادرات 
پسته می کند. او با اشاره به اینکه تولید مواد غذایی از پسته، پماد 
روغن پســته و ... از جمله دســتاوردهای کمیته علمی این جشنواره 

اســت، گفت: امســال هم نمایشگاه بزرگی از صنایع دستی و صنایع 
کشــاورزی با حضور ســایر استان ها هم زمان با برگزاری جشنواره برپا 
می شود و فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. 
او از دیگر برنامه های امسال نهمین جشنواره ملی پسته را برگزاری 
همایش سرمایه گذاران، فراخوان ایده های بزرگ، تجلیل از باغداران 
و سرمایه گذاران نمونه، اجرای برنامه های هنری، همایش ملی پسته 
و کشاورزی و ... با حضور سفرای پنج کشور، مدیران کشوری و استانی 

و مــردم عاقه منــد عنــوان کــرد. زارع زاده از برگــزاری بخش هایی از 
جشنواره ملی پسته در روستاها و محله های مختلف دامغان برای 
نخســتین بار خبر داد و افزود: رشــد و توســعه گردشگری و معرفی 
جاذبه های تاریخی و تفریحی دامغان در جشنواره امسال با قوت 
بیشتری ادامه می یابد تا از برکات این جشنواره بهتر استفاده کنیم. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان سمنان 
نیز گفت: پســته و آئین های مرتبط با این محصول، میراث معنوی 
شهرستان دامغان است و وقف پسته باعث شده، افراد بسیار زیادی 

از عواید پسته بهره مند شوند.
امیر کرم زاده با تأکید بر اینکه پسته میراثی است که نیاز به حفظ 
دارد، افــزود: یکــی از الزامــات برگــزاری جشــنواره پســته، برخــورداری 

شهرستان دامغان از فضای اقامتی مناسب است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بر 
معرفی صنایع و خوراک  وابسته به پسته در این جشنواره تأکید کرد و 
گفت: با همکاری اتاق بازرگانی، از تجار و سرمایه گذاران برای حضور 

در این جشنواره دعوت شود.

اســتاندار مازندران در جلســه ســتاد کارگروه تســهیل و رفع 
موانــع تولیــد اســتان گفــت: تمام دســتگاه های اجرایی اســتان 
موظــف هســتند کــه بــا تســهیل گــری و برچیــدن قوانیــن مخل 

تولید، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی باشــند.
ســید محمود حســینی پور در جلســه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان بیان داشــت: نباید بگذاریم که واحدهای 
در  اداری  نگرانی هــای  تولیــد،  دغدغــه  کنــار  در  صنعتــی 
حوزه هــای بیمــه ای، مالیاتی و بانکی داشــته باشــند. اســتاندار 
مازنــدران با اشــاره بــه اینکه با بازگردانــدن واحدهای تولیدی 
راکد به چرخه تولید، به طور حتم آمار اشــتغال زایی در اســتان 
افزایش چشــمگیری می یابد افزود: باید کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان، محور توســعه اقتصادی و ایجاد اشــتغال 

شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل  باشــد.  مازنــدران  در  پایــدار 
صنعتــی مازنــدران نیز در حاشــیه این جلســه با اشــاره به لزوم 
اجرایی شــدن شــعار ســال رهبری مبنی بر تولید، دانش بنیان، 

اشــتغال آفریــن گفت: باید با خــارج نمودن واحدهای تولیدی 
از تملــک بانک ها و بازگرداندن واحدهای راکد و غیرفعال به 
، زمینــه ارتقاء ظرفیت تولید و اشــتغال را در اســتان  چرخــه کار

فراهم نماییم.
بــرای ســرمایه گذاری در شــهرک های  کــرد:  امینــی تصریــح 
صنعتــی بایــد فرصــت حضــور در فضــای تولید، به کســانی که 
از دانــش، ســرمایه و تــوان الزم برخــوردار بــوده و درواقــع، 

تولیدکننده واقعی باشــند، داده شود.
او اظهــار داشــت: بایــد عرصــه صنعــت بــرای فعالیت های 
بیشــتر صنایــع دانش بنیــان در مازنــدران مهیــا گردد تا شــرایط 
بــرای ایجــاد کیفیــت بهتــر تولیــدات داخلــی و ارتقــاء دانش و 

، با بهره گیری از علم برتر فراهم شــود. مهارت نیروهای کار

رشد ۳ درصدی اعتبارات شهرستان اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی گلستان:

کشت زعفران، جاذبه سرمایه گذاری گلستان است

نهمین جشنواره ملی پسته دامغان برگزار می شود

واحدهای صنعتی راکد مازندران به چرخه فعالیت بازمی گردند

خـــبر

خـــبر

خـــبر

خـــبر

درویش علی 
حسن زاده
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محمدرضا سید 
حسینی

کاظم محمودی



سال ۹۸ مصوب شد تا سربازان دیگر کچل 
نکنند اما بعد از گذشــت ۳ سال می بینیم که 
برخی از فرماندهان فارغ از مصوبه ســتاد کل 
نیروهای مســلح، سربازان را مجبور می کنند تا 

موهایشان را کاما از ته بتراشند.
کچــل کــردن از ســربازی حــذف شــد، این 
خبری بود که سردار موسی کمالی رئیس وقت 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ اعام کرد. او 
گفته بود برای »خوشایندســازی« سربازی این 
تصمیم اتخاذ شده اســت. »خوشایند سازی« 
کلیدواژه ای اســت کــه در ســال های اخیر زیاد 
از زبان فرماندهان ســتاد کل نیروهای مســلح 
شــنیده شــده اســت و هدف آن بود تا ســرباز 
وطن، دو سال از عمرش را به خوبی و خوشی 
در دفاع از ســرزمینش بگذراند. بعد از انتشــار 
این خبر توقع می رفت تا دیگر سربازان با سری 
تراشــیده دیــده نشــوند؛ اما در جشــنواره های 
سرباز و در خیابان ها بسیار مشاهده می شود 
که برخی از سربازان موهای بلندتری نسبت به 
دیگران دارند و برخی دیگر کامًا کچل هستند! 
محمد ۳۰ساله و دارای مدرک کارشناسی ارشد 
از دوران آموزشــی ســربازیش می گویــد: »در 
پــادگان مــا همگــی کارشناســی ارشــد و دکتــرا 

بودیــم. فرمانــده خجالــت می کشــید بگوید 
موهایتــان را کوتــاه کنیــد، اما مــا از ترس اینکه 
اضافه خدمت نخوریم همان اول کچل کردیم؛ 
برخی دیگر از رفقایمان بودند که موهایشان 
حتی از نمره ۲۰ هم بلندتر بود و فرمانده کاری 
به کارشــان نداشت؛ البته پادگان ما حدود ۵۰ 
حمــام داشــت و هــر روز می توانســتیم دوش 
بگیریــم و نظافت کامًا رعایت می شــد.« اما 
علی ۱۹ساله که حتی مدرک دیپلم هم ندارد 
در مورد دوران آموزشی می گوید: »این شرایط 
پــادگان محمد بــرای ما رؤیا هســت! ما حتی 
مجبور بودیم کمتر از نمره ۴ موهایمان را کوتاه 
کنیم، البته پادگان ما حمام نداشت و هفته ای 
یک بار با تانکر برایمان آب می آوردند تا دوش 

بگیریم.«
دستورالعمل کوتاهی مو در سربازان بر 

اساس تغییرات جدید
امیــر دریــادار دوم غامرضــا رحیمــی پور 
رئیس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح ماه گذشته در گفت وگویی 
در خصــوص انــدازه موی ســر کارکنان وظیفه 
اعام کرد: »طبق آخرین بخش نامه در ســال 
۹۸ اندازه موی ســر کارکنان وظیفه مشخص 
و برای اجرا در کلیه مراکز آموزش و یگان های 

نیروهــای مســلح و دســتگاه های غیرنظامی 
اباغ شده است.« رئیس اداره سرمایه انسانی 
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
جزئیات این اباغ از سال ۹۸ تاکنون تغییری 
نکــرده اســت، تصریــح کــرد: »بر اســاس این 
اباغیــه انــدازه مــوی ســر کارکنــان وظیفــه با 
مــدرک تحصیلی دیپلــم و پایین تــر در مراکز 
آمــوزش رزم مقدماتــی با نمــره ۱۰ و با مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم و باالتر با نمره ۱۶ است 
و درجه دار و افســر با نمــره ۱۶ تا ۲۰ خواهد 
بود.« از سربازانی که در جشنواره سرباز ماهر 
شرکت کرده بودند میزان کوتاهی موی سرشان 
را ســوال کردیم تا ببینیم فرماندهان آنها هم 
مانند دوران آموزشی سلیقه ای عمل می کنند 
یا خیر. ســربازان اعام می کردندکوتاه کردنن 
مــوی ســر در یگان هــای آنهــا هــم ســلیقه ای 
اســت و اغلــب فرماندهــان اصــرار دارنــد به 
دلیــل نظافت و جلوگیری از بیماری آنها حتی 
موهایشان را کوتاه تر از نمره ۱۰ بزنند. یک منبع 
آگاه در ســتاد کل نیروهای مســلح در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه چرا برخاف مصوبه ستاد 
کل در مورد کچل کردن سربازان هنوز فرماندهان 
ســلیقه ای عمــل می کنند، گفــت: بحث کچل 
نکردن سربازان مصوبه هیئت رئیسه جدید ستاد 

کل نیروهای مسلح است و جزو مقررات ستاد کل 
محسوب می شود. فرماندهان موظف هستند تا 
شرایط برابر را برای تمامی سربازان اعمال کنند و 
سلیقه ای رفتار نکنند. این منبع آگاه گفت: عدم 
پیگیری نهادها نظارتی باعث چنین رفتارهایی 
شــده است، البته سربازان می توانند اعتراضات 
خود به رفتار فرماندهانشــان را به بازرســی هر 

یــگان اعام کننــد. یکی از ســربازانی که برای 
پیگیری حقوقش می گفــت: »حکایت کچل 
کــردن ما مانند حقوق ســربازان اســت، یکی 
می گویــد کچل نکنیــم یکی می گویــد باید از 
تــه موهایتان را بزنیــد؛ یکی می گوید حقوق 
افزایــش پیدا کــرده و دیگــری می گوید فعًا 
خبــری از پرداخــت افزایــش حقوق نیســت؛ 

ســربازها عــادت دارنــد باتکلیــف باشــند!« 
حــال بایــد دیــد آیا نهادهــا نظارتی در ســتاد 
کل نیروهــای مســلح بــه نادیده گرفته شــدن 
برخــی مصوبــات در مورد ســربازان حســاس 
می شــوند و بــه این موضــوع ورود می کنند یا 
اینکه »خوشایندسازی« سربازی فقط تبدیل 

به شعار شده است.

گالیه سربازان: 

نه پول داریم نه مو!

ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون ایــران بــا اشــاره بــه 
وضعیــت شــاخص اهــدای خــون، شــاخص اهــدای خــون 
مســتمر و وضعیــت اهــدای خــون بانوان در کشــور، گفت: 
شاخص اهدای خون، در چهار ماهه اول سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه در ســال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد رشد داشته 

است.
دکتر عباس صداقت در گفت وگو با ایسنا، در آستانه روز 
اهــدای خون، درباره وضعیت ذخایــر خون و فرآورده های 
خــون در کشــور، گفــت: طــی چهار ماهــه اول ســال جــاری 
حــدود ۹۱۶۰۰۰ نفــر به مراکز و کلینیک های اهدای سراســر 
کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد حدود ۷۳۰۰۰۰ نفر 

موفق به اهدای خون شده اند.
 او افزود: با احســاس مســئولیت هموطنان نوع دوســت 
و اهداکنندگان همیشــه همراه ســازمان انتقال خون ایران، 
شاخص اهدای خون، در چهار ماهه اول سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه در ســال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد رشد داشته 
است. استان های کردستان، خراسان شمالی، همدان، البرز، 
بــه ترتیــب بــا ۲۸ درصد، ۲۷.۵ درصــد، ۲۶ درصد و ۲۴.۵ 
درصد بیشترین رشد شاخص اهدای خون را نسبت به سایر 
اســتان های کشــور در چهار ماهه ابتدای ســال جاری نسبت 
بــه همیــن بازه زمانی در ســال گذشــته، به خــود اختصاص 

داده اند.

رشد ۱۸ درصدی اهدای خون تهرانی ها
صداقــت ادامه داد: همچنیــن با همراهی هموطنان در 
استان تهران نیز شاهد ۱۸ درصد رشد شاخص اهدای خون 
در چهــار مــاه اول ســال جــاری نســبت به مدت مشــابه در 

سال گذشته بودیم.
وضعیت اهدای خون مستمر در کشور

از  هــم  مســتمر  اهــدای  شــاخص  اینکــه  بیــان  بــا  او 
شــاخص های بســیار مهــم در عرصه هــای بین المللی و ملی 
محســوب می شــود، گفت: این شــاخص یکی از مؤلفه های 
تأثیرگــذار در شــاخص ضریب ســامتی خون نیز محســوب 
می شود و در چهار ماهه ابتدای سال جاری شاخص اهدای 
مســتمر در کشــور حــدود ۵۳ درصــد بــرآورد شــده اســت. 
شــاخص اهدای مســتمر و باســابقه نیز که از شــاخص های 
مهم در تضمین ســامت خون محسوب می شود، در چهار 
ماه نخســت ســال جاری حــدود ۸۵.۳ درصد برآورد شــده 

است.
وضعیت اهدای خون بانوان ایرانی

ســخنگوی ســازمان انتقال خــون ایران دربــاره وضعیت 
اهــدای خــون بانــوان نیــز گفــت: شــاخص اهــدای خــون 
جــاری  ســال  نخســت  چهار ماهــه  در  کشــور  در  بانــوان 
همچنان به صورت چشــمگیری کمتر از متوســط کشورهای 
توسعه یافته و تقریبا حدود ۴.۳ درصد برآورد می شود. باید 

توجه کرد که بانوان استان کردستان در چهار ماهه نخست 
سال جاری بیشترین مشارکت را در امر اهدای خون در بین 
دیگر استان های کشور با ۹ درصد مشارکت داشته اند، پس 
از اســتان کردستان، سهم اهدای بانوان استان های لرستان، 
خراســان شــمالی و قزویــن در طی چهار ماهه ابتدای ســال 
جاری بیشــتر از ســایر اســتان های کشــور برآورد می شود که 
بــه ترتیــب حدود ۸.۷ درصــد، هفت درصــد و ۶.۷ درصد 

بوده است.
وضعیت اهداکنندگان بار اولی خون

صداقــت با اشــاره به وضعیت اهداکننــدگان بار اولی، 
گفــت:  در چهــار مــاه اول ســال جــاری حــدود ۱۱۷ هــزار 
و ۵۰۰  نفــر از اهداکننــدگان خــون، اهداکننــده بــار اول 
بوده انــد کــه حــدود ۱۶ درصــد از کل مــوارد اهــدای خون 
را در طــی ایــن مــدت شــامل می شــوند. ســازمان انتقــال 
خــون ایــران امیــد دارد باتوجه بــه تغییــر هــرم جمعیــت 
اهداکننــدگان و لــزوم مشــارکت هرچــه بیشــتر جوانــان و 
نوجوانــان در تأمیــن ذخایــر خــون و فرآورده هــای خــون 
موردنیــاز مراکــز درمانــی و بیمــاران  کشــورمان، ضریــب 
تبدیل اهدای بار اول به اهدای مستمر با سرعت بیشتری 
رخ دهد. اهداکنندگانی که در طی ۱۲ ماه، سابقه اهدای 
موفق خون را دو بار یا بیشــتر ثبت کنند به عنوان اهدای 

مستمر محسوب می شوند.

رشد ۹ درصدی شاخص اهدای خون در کشور

تمام ظرفیت ها
 برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور 

در مقابل سیل

انتقال تمام حجاج بستری در 
بیمارستان ها به کشور

نماینــده ویــژه وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی از شهرســتان 
تفــت و اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ایــن شهرســتان کــه بــه 
دنبال سیل دچار آسیب شده بود، بازدید و بر لزوم بررسی خسارات تأکید کرد.
میراث فرهنگــی،  وزیــر  ویــژه  نماینــده  قیومــی،  طاهــره  فــارس،  گــزارش  بــه 
گردشــگری و صنایع دســتی پیــش از ظهــر امــروز شــنبه ۸ مردادمــاه در بازدیــد 
ایــن  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  و  تفــت  شهرســتان  از 
شهرســتان بــا تأکیــد بــر لــزوم ارزیابــی و برنامه ریزی بــرای جبران خســارات وارد 
شــده، افزود: »باید از تمام ظرفیت ها برای حفاظت از میراث فرهنگی کشــور و 
جبــران خســارات وارد شــده بر آن هــا بهره گیری کــرد.« اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان یــزد در بنــای تاریخــی خانــه رزاقیــان واقع 
شــده اســت و در پی بروز ســیاب دچار خســارت قابل توجهی شده و بخشی از 

این خانه تاریخی فروریخته اســت.

رئیــس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هال احمــر از اعزام تمامی حجاج 
بســتری در بیمارســتان های سعودی به کشور خبر داد.

بــه گزارش صداوســیما؛ ســیدعلی مرعشــی با اشــاره به این کــه آخرین کاروان 
حجــاج ایرانــی روز گذشــته به کشــور برگشــتند، گفت: ســاعاتی پس از بازگشــت 
آخریــن کاروان حــج از عربســتان ســعودی بــه ایــران، آخریــن تیــم مرکز پزشــکی 
حــج وزارت نیز عازم ایران شــدند تــا عملیات جمعیــت هال احمر در حج تمتع 
۱۴۰۱ به پایان رســد. او افزود: تمامی حجاج در ســامت کامل به ســر می برند 
و تمــام بیمــاران بســتری در بیمارســتان های ســعودی بــه کشــور منتقــل شــدند 
و مشــکل خاصــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. ایــن مقــام مســئول در جمعیــت 
هال احمر خاطرنشــان کرد: امســال نزدیک به ۴۰ هزار زائر به حج اعزام شدند 
کــه باتوجه بــه زمــان محــدود آماده ســازی، حجم زیــادی از وظایــف در کم ترین 
زمــان ممکــن انجام شــد و در همین مدت زمــان کوتاه مراکز درمانــی هال احمر 
در مکه، مدینه، منا و عرفات راه اندازی شــدند. مرعشــی ادامه داد: در مجموع 
۴۶۴ نفــر از حجــاج در مراکــز درمانــی بســتری و نزدیــک بــه ۹ هــزار خدمــت 
پاراکلینیکــی و بیــش از ۳۵ هــزار خدمــت پرســتاری و جراحــی کوچــک در مراکــز 
درمانــی هال احمــر بــه حجــاج ارائه شــد. رئیــس مرکز پزشــکی حــج و زیارت با 
اشــاره بــه ســایر خدمــات ارائــه شــده بــه زائــران تصریح کــرد: بیــش از ۶۷ هزار 
نســخه در مراســم حــج تمتع ۱۴۰۱ صــادر و بیش از ۷۲ هزار ویزیت نیز توســط 
پزشــکان اعزامــی صورت گرفتــه اســت. در مجمــوع بالــغ بــر ۲۱۴ هــزار خدمــت 
در طــول مــدت برگــزاری مراســم حــج بــه زائران ارائه شــد. او افزود: در مراســم 
حــج ســال جــاری ۳ نفــر از زائــران جــان خــود را از دســت دادنــد کــه دو نفر از 
آن هــا خانــم و یک نفر نیز آقا بوده اســت. مرعشــی با اشــاره بــه همکاری خوب 
، گفــت: پــس از  مجموعــه بهداشــتی عربســتان ســعودی بــا جمعیــت هال احمــر
دیــدار دکتــر کولیونــد بــا رئیــس هال احمر عربســتان ســعودی، توافقــات خوبی 
صورت گرفت و همکاری با هال احمر ســعودی به شــکل خوبی در مراســم حج 

صــورت گرفــت و بهترین خدمات به حجاج ارائه شــد.
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روزهــای گذشــته وزیــر آموزش وپــرورش از رفــع ایــرادات آیین نامــه 
رتبه بندی معلمان خبر داد که براین اساس با تصویب نهایی در جلسه 

هیئت دولت اجرای این کار آغاز می شود.
بــه گزارش ایرنا، خبــر اباغ آیین نامه رتبه بندی معلمان ۱۲ تیرماه 
امسال پس از چندین ساله مطالبه فرهنگیان در دولت سیزدهم اباغ 
شــد، در ایــن آیین نامــه دولــت نهایت تاش خــود را بــه کار گرفت تا 
بادقت و حمایت از جامعه فرهنگیان در وهله اول ارتقا کیفیت نظام 
آموزشی و سپس بهبود معیشت فرهنگیان را موردتوجه قرار دهد. در 
واقع مباحث مربوط به رتبه بندی معلمان از زمان تصویب سند تحول 
بنیادین یعنی ســال ۹۰ به عنوان یکی از ارکان کیفیت بخشــی به نظام 
تعلیم وتربیــت مطــرح بــوده اســت تــا معلمــان در رقابت بــا یکدیگر 
صاحیت های حرفه ای و شایستگی ها عمومی و اختصاصی را کسب 
کنند. الیحه رتبه بندی فرهنگیان در شــرایطی اباغ شــد که فرهنگیان 
بر اســاس وعده های داده شــده از سال ۹۷ در انتظار اجرایی شدن آن 
بودند. این الیحه که از دولت گذشته در مجلس شورای اسامی قرار 
داشــت و در نهایــت بــا همدلی دولت و مجلــس و همچنین پذیرش 
بار مالی این الیحه توســط دولت میســر شــد تا امکان حمایت مؤثر 
از فرهنگیان ایجاد شود. وزارت آموزش وپرورش بررسی و رفع ایرادات 
لوایح طرح رتبه بندی معلمان را در چند ماه گذشته برای همه معلمان 
رسمی و پیمانی به کار گرفت و این طرح با تغییرات بسیاری به سود 
فرهنگیان در نهایت اباغ شد. رئیس جمهوری در آغاز فعالیت دولت 
سیزدهم با صراحت از تصویب این قانون رتبه بندی معلمان در جمع 
فرهنگیــان صحبــت کرده بــود؛ بنابراین دولت در قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای عملیاتی شــدن این طرح اعتبار در 
نظر گرفت اما در مجلس این مبلغ به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت. همچنین در سال های گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای 
سه ســاله رتبه بنــدی در نظــر گرفتــه  شــده بــود، درحالی کــه در دولت 

سیزدهم برای ۱۸ ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان 
در نظر گرفته  شده است. همچنین براین اساس قرار است که ۸۰۰ هزار 
نفر از نیروهای آموزش وپرورش شامل قانون رتبه بندی معلمان شوند 
و فقط معلمانی که در مرخصی هســتند یا در دســتگاه دیگری به جز 
آموزش وپرورش در مأموریت و درحال خدمت هستند و نیروهای مازاد 
مشمول رتبه بندی نخواهند شد که مطابق گفته های یوسف نوری وزیر 
آموزش وپرورش به دلیل کمبود معلم در آموزش وپرورش، نیروی مازادی 
وجود ندارد که شامل قانون رتبه بندی معلمان نشود. چنانچه معلمی 
نتواند کف امتیازات جدول رتبه بندی را بیاورد و احراز رتبه نشود، به 
مدت یک سال رتبه یک به وی تعلق خواهد گرفت تا در این مدت 
بتواند رتبه خود را کسب کند. او همچنین درباره معلمان تازه استخدام 

شده، گفت: معلمان جدیداالستخدام تبدیل وضعیتشان مشروط به 
کســب رتبه »مربی« اســت و اگر بعد از دو دوره ارزیابی، رتبه مربی 
را کسب کنند، تبدیل وضعیت می شوند. البته این معلمان در جریان 
رتبه بنــدی قرار می گیرند. هرچند که آموزش وپرورش در ظرف زمانی 
قانونی مراحل بررسی و رفع ایرادات لوایح را انجام داده و در نهایت 
مصوب شده که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پرداختی معلمان صورت می گیرد 
اما برخی در این میان تا زمان اجرایی شدن این قانون با کوچک ترین 
موانعی در شبکه های مجازی همهمه ای ایجاد کردند که گاهی موجب 
دل نگرانی برخی معلمان شده است. قانون رتبه بندی معلمان هدف 
را ارتقا کیفیت، شایستگی های عمومی و تخصصی دانست که ما به ازای 
مادی هم دارد و باعث ایجاد انگیزه در میان فرهنگیان شود. همچنین 

اعتبــار پایدار برای این طرح پیش بینی شــده اســت. از زمــان اباغ این 
آیین نامه تاکنون، باتوجه به برخی ابهامات در قانون تازه مصوب شده 
و بررســی همه جانبه آن نیازمند پیگیری اســت تا در نهایت به مرحله 
اجــرا برســد. در واقــع برخی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی در 
کمیسیون تلفیق قوانین مقررات مجلس در چند وقت اخیر ایراداتی را 
به آیین نامه رتبه بندی معلمان وارد کرده بودند که در نهایت چهارم 
مردادماه وزیر آموزش وپرورش در جمع خبرنگاران اعام کرد که ایراداتی 
را کمیسیون تلفیق قوانین مقررات مجلس در خصوص این آیین نامه 
داشتند که در چند روز گذشته به ما ارجاع دادند. در کمیسیون مربوطه 
ایرادها برطرف شد و در این کمیسیون به توافق رسیدند که در اولین 
جلســه هیئت دولت، آیین نامه نهایی شــود. علیرضا منادی ســفیدان 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی در پاسخ به 
ایرنا در خصوص آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان اظهار داشت: 
همــه مباحــث طــرح رتبه بندی از جملــه آیین نامــه آن در حال نهایی 
شدن است و طی چند روز آینده از سوی دولت نهایی و وارد مرحله 
اجرایی خواهد شد. همچنین وزیر آموزش وپرورش در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران اعام کرده است: سعی می کنیم 
این آیین نامه که رئیس جمهور هم اصرار دارند سریع تر اجرایی شود، 
در جلســه ایــن هفته هیئت دولت نهایی کنیم. نــوری پیش ازاین هم 
گفته بود: رتبه بندی باید هم سریع و هم دقیق اجرا شود. ما به نظرات 
احترام می گذاریم، اما موارد این چنینی زمان بر هستند. به عنوان مثال 
قانون نظام پرداخت هماهنگ ســال ۸۶ تصویب شــد، اما سال ۸۸ 
اجــرا شــد؛ دولــت رتبه بنــدی را بعد از ۶ مــاه اجرایی کــرد و بودجه 
آن هم تأمین شد؛ لذا باید بتوانیم به اهداف مدنظر برسیم. آیین نامه 
اجرایی رتبه بندی ۲۶ بار ویرایش شــد و موردبحث و بررســی دقیق 
قرار گرفت و روی آیین نامه های قوانین دیگر به  این اندازه ندیده ام 

که کار شده باشد. 

رفع ایرادات رتبه بندی معلمان، یک پله به سوی اجرایی شدن این قانون

قاصد سبزی را در خون سرخ نشاندند و سر از تنش جدا کردند تا به جای پیام آمدن یا نیامدن، عطرشهادتش، همه جا 
را در بربگیرد. بوی قاصد که به حضرت عشق-آن سرو هستی- رسید، آیه خواند. همة زندگی حضرتش آیه هایی بود 
که با دستان او می درخشیدند. با نگاه او دوباره شکوفه می دادند و با لبخند او دلربایی می کردند. قاصد خورشید که 
جناب مسلم فرزند عقیل از خانواده ابوطالب ... - باز هم بگویم یا او را شناختید؟! -، پیک ایستادگی، علم مقاومت و 
پرچم مظلومیت شد. آه از بازارها شامی! پیمان هایی که شکستند و پیمانه هایی که لبریز شدند. رشته های طهارت را گسستند و جام های ناپاکی را لبریز کردند. یک مرد 
تنها و یک شهر نامرد! اکنون از آن شهر نامرد جز سیاهی نمانده و از آن مرد تنهای تنها، جز سپیدی. مگر اهل آن روزگار این آیه را نخوانده بودند: آیا صبح نزدیک نیست؟!

اقصد سبز
ارادتانهم

سعید آقایی
رویدادامروز

م الف: 862030

شهرداري اسديه در نظــر دارد نسبت به اجاره كليه عرصه و اعيان پارك ترافيك شهرداري با مساحت 
 2500 متر مربع  واقع در حاشــيه بلوار شهيد سردار حاج قاسم ســليماني از طريق مزايده کتبي با مبلغ 
پايه ي ماهيانه 2/500/000 تومان به باالترين قيمت پيشنهادي براي مدت سه سال  شمسي و به منظور 
ايجاد فضاي بازي و کافي شــاپ و نصب و اســتقرار قلعه بادي و ترامپولين به اشخاص حقيقي يا حقوقي 

واجدالشرايط واگذار نمايد .
لذا از کليه متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد و بازديد از ملك مزبور در ساعات اداري 
به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و يا جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32125914 

تماس حاصل نمايند. 
مهلت دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات : از تاريخ1401/05/09 تا تاريخ 1401/05/22 

تاريخ بازگشايي پاكتها : راس ساعت 10:00 صبح مورخه 05/23/ 1401 مي باشد .  
شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

شهرداري اسديه

 آگهي مزايده
 پارك ترافيك  شهرداري اسديه


