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اخبار

توقیف چوبآالت جنگلی و رفع تصرف
اراضی ملی در آستارا

نس��رین عزن��وی رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و
آبخیزداری شهرس��تان مرزی آس��تارا گفت :چوب
آالت جنگل��ی قاچ��اق و فاقد مجوز حمل که با یک
دس��تگاه نیس��ان در محور آستارا  -اردبیل از رشت
به اس��تان های ش��مال غرب حمل می شد ،توسط
ماموران پاسگاه منابع طبیعی کشف و یک نفر در این
رابطه دس��تگیر و به مراجع قضایی معرفی ش��د.وی
افزود :چهار نفر در روس��تاهای هودول و ویرمونی،
چه��ار ه��زار و  ۴۳۹متر مربع اراضی ملی را تصرف
ک��رده بودن��د و با پیگی��ری حقوقی ،به آزادی زمین
و دس��تگیری و معرف��ی متخلفان ب��ه دادگاه اقدام
ش��د.وی اظهار کرد :وس��عت اراضی ملی آستارا ۴۰
هزار هکتار و جزو جنگل های ارزش��مند هیرکانی
گیالن اس��ت و یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری با برنامه منسجم از اراضی ملی حفاظت
می کند.شهرس��تان مرزی بندر آس��تارا با  ۹۱هزار
نف��ر جمعی��ت در منتهی الیه غرب اس��تان گیالن و
همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

شبکه های برق ایالم اصالح و بهینه
سازی می شوند

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان ایالم
گفت :همزمان با سراس��ر کش��ور ش��بکه های برق
استان ایالم اصالح و بهینه سازی می شوند.
هادی ش��یرخانی اظهار داشت :رزمایش سراسری
تعمی��رات ش��بکه ه��ای توزیع برق اس��تان ایالم
همزمان با سراسر کشور در روزهای  ۲۹و  ۳۰آبان
ماه سال جاری برگزار و شبکه های برق استان مورد
اصالح و بهینه سازی دوره ای قرار می گیرند.
وی اف��زود :ای��ن رزمایش ب��ا هدف افزایش قابلیت
اطمینان ش��بکه ،اس��تحکام س��ازی شبکه و حذف
نق��اط خط��ر در روزه��ای پنج ش��نبه و جمعه هفته
جاری انجام می شود.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق ایالم تاکید
ک��رد :آس��یب پذیری ش��بکه های ب��رق با توجه به
قرارگیری در معرض تماس با باد ،طوفان و بارندگی
ها اجتناب ناپذیر است.
وی اضافه کرد :تمرین مدیریت بحران و همچنین
ارتق��ای آمادگی و کس��ب مه��ارت از دیگر اهداف
رزمایش است که کارکنان حوزه برق در مواجهه با
شرایط واقعی نیاز به حصول آنها دارند.
ش��یرخانی یادآور شد :رزمایش تعمیرات سراسری
ب��رق اس��تان با حضور بی��ش از  ۲۹گروه اجرایی و
هفت گروه نظارتی در قالب  ۱۹۷نفر نیروی اداری،
اجرایی و نظارتی و بیش از  ۶۰دستگاه خودرو سبک
و س��نگین ب��ا هزینه  ۲۵۰میلی��ون تومان در هفت
شهرستان استان برگزار می شود.

عمومی شرکت آب
منطقه ای همدان

تولیت آستان قدس:

آستان قدس باید در کادرسازی برای انقالب ایفای نقش کند
مش�هد مقدس س�ارا رحمتی-تولیت آستان
ق��دس رضوی با تأکید بر اهمیت شناس��ایی
اس��تعدادهای برتر و جذب نخبگان در جهت
فراهم آوردن رشد و تعالی هرچه بیشتر آنان،
گفت :جذب منابع انسانی نخبه و استعدادهای
برتر و فراهم آوردن شرایط استفاده از ظرفیت
آنها در آستان قدس بسیار حائز اهمیت است؛
ای��ن دس��تگاه مقدس باید ب��ه مرکزی برای
پ��رورش و کادرس��ازی نیرو ب��رای انقالب و
نظام مقدس اسالمی مبدل شود.
حج��ت االس�لام والمس��لمین احمد مروی
در جلس��ه ش��ورای معاونین بنیاد بهره وری
موقوفات آس��تان ق��دس رضوی که در تاالر
والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد ،اظهار
کرد :آس��تان قدس رضوی به عنوان نهادی
موقوفات��ی وظایف مهم صیانت از موقوفات،
اجرای كامل نيات واقفان و افزایش بهره وری
موقوفات را برعهده دارد.
وی بنی��اد به��ره وری موقوفات را مرکز ثقل
انج��ام وظایف آس��تان ق��دس در حوزه وقف
معرفی و با اشاره به تأثیرگذاری بیشتر حسن
عمل در بهره وری مناسب از موقوفات نسبت
به اقدامات تبلیغاتی و رس��انهای برای توسعه
فرهنگ وقف در جامعه ،تصریح کرد :ارتقاي
بهره وري در موقوفات و اس��تفاده مناس��ب از
منابع وقفي ،باعث میشود مردم به اهمیت و

تأثیرات مبارک وقف در جامعه بيشتر پي ببرند
و در نتیجه انگيزه برای وقف نیز افزایش یابد.
حجت االس�لام والمس��لمین مروی با تأکید
ب��ر نق��ش مهم مدیریت حاک��م بر بنیاد بهره
وری موقوفات بر افزایش یا کاهش س��رمایه
اجتماع��ی آس��تان قدس ،بی��ان کرد :آگاهی
بخش��ی و اطالع رس��انی به موقع ،صحیح و
مناس��ب نسبت به اقدامات حوزه موقوفات و
خدم��ات انجام ش��ده میتواند موجب اعتماد
سازی در سطح جامعه ،ارتقا سرمایه اجتماعی
و توسعه فرهنگ نذر و وقف شود.
تولی��ت آس��تان ق��دس رضوی با اش��اره به
ش��عار س��ال «جه��ش تولید» و ل��زوم نقش

آفرینی آس��تان قدس در مسیر تحقق اقتصاد
مقاومت��ی ،ابراز ک��رد :امروز ما در یک جنگ
س��خت اقتصادی هستیم ،پیاده نظام آستان
قدس در این جنگ اقتصادی بنیاد بهره وری
موقوف��ات اس��ت ،لذا این بنی��اد باید بتواند در
ح��د امکان��ات و مق��دورات در جهت تحقق
«جهش تولید» و اقتصاد مقاومتی در کش��ور
نقش آفرینی کند.
حجت االس�لام والمس��لمین مروی با بیان
اینکه بنیاد بهره وری موقوفات باید راههایی
ب��رای کس��ب درآمد پی��دا کند که عامه مردم
نیز منتفع شوند ،افزود :آستان قدس در تمام
حوزهها از جمله اقتصادی ،باید در چهارچوب

ش��رع و آموزهه��ای حضرت رض��ا(ع) و ائمه
اطهار(ع) حرکت کند ،کسب درآمد باید ناشی
از کار واقعی باش��د ،برخی ممکن اس��ت در
مدت زمان کوتاهی با حیله و شیطنتی بر بازار
تأثی��رگذارند و درآمدهای میلیاردی کس��ب
کنند ،اما این درآمدها واقعی و حالل نیست،
کسب درآمد در دستگاه حضرت رضا(ع) باید
از طریق کار واقعی و در چهارچوب شرع باشد.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه از مدیران
بنیاد بهره وری موقوفات خواس��ت در جهت
افزای��ش فرصتهای ش��غلی ب��رای جوانان
تمام تالش خود را بکارگیرند و ابراز کرد :در
حوزههایی که منجر به ایجاد اش��تغال پایدار
برای جوانان شود به سود حداقلی قان ع هستیم،
تحقق اشتغال جوانان برای ما سود است؛ در
دستگاه حضرت رضا(ع) نباید هیچگاه از نگاه
انسانی غافل شویم.
حجت االس�لام والمسلمین مروی همچنین
ب��ر ل��زوم جذب نخب��گان در آس��تان قدس
تأکی��د ک��رد و گف��ت :جذب منابع انس��انی
نخب��ه و اس��تعدادهای برت��ر و فراهم آوردن
ت آنها در آس��تان
ش��رایط اس��تفاده از ظرفی 
قدس بس��یار حائز اهمیت است ،این دستگاه
مق��دس میتوان��د به مرکزی برای پرورش و
کادرس��ازی نیرو برای انقالب و نظام مقدس
اسالمی مبدل شود.

پایان طرح پائیزه کتاب پس از  ۷روز در سراسر کشور؛

استقبالبیسابقهخراسانیهادرآخرینروز

مش��هد مقدس س��میرا رحمتی معاون فرهنگی و
رس��انهادارهکلفرهنگوارش��اداسالمیخراسان
رضوی گفت :طرح پائیزه کتاب در اس��تان خراسان
رض��وی ب��ا همکاری خانه کت��اب و ادبیات ایران و
سازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریمشهدمقدس
همزم��انب��اهفت��هکتابدرایناس��تاناز۲۴آبان
ماه آغاز ش��د .افش��ین تحفه گر افزود:در این دوره با
مشارکت گسترده ی مردم کتابخوان و فرهیخته ی
استان خراسان رضوی به عنوان یکی از فعال ترین و
پرفروشتریناستانهایکشوربرایپنجمیندوره

پیاپی معرفی شد .وی در ادامه گفت ۸۵:کتابفروشی
ازسراس��راس��تاندرایندورهازطرحشرکتکردند
که از این تعداد ۶۳کتابفروشی مربوط به مشهد و۲۲
کتابفروش��یمربوطبهشهرس��تانهابود.تحفهگر
اظهار داش��ت:یارانه ی اختصاص یافته به اس��تان
خراسان رضوی در طی طرح با توجه به استقبال بی
نظیرمردمدردورههایگذشتهوهمچنینهمکاری
سازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریمشهدمقدس
مبلغ دوازده میلیارد ریال بوده است .که پس از پایان
یافتنطرحدرنهایتبهمبلغ  ۵میلیاردو۲۹۹میلیون

ریالرسیدکهمبلغ۴میلیاردو۷۰۶میلیونو۸۷۱هزار
و ۱۰۰ریال آن مصرف ش��د .کل فروش اس��تان در
انته��ایط��رحمبلغ۲۵میلیاردو۷۳۷میلیونو۹۹۰
ریال بود و مجموعا تعداد  ۶۱۷۵۴جلد کتاب در طی
اینمدتکوتاهبهفروشرسیدکهآماربینظیری در
حوزه ی کتاب و کتابخوانی استان بوده است .معاون
فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی در خانمه گفت:طرح فروش پاییزه
کتاب خراس��ان رضوی بر خالف طرحهای قبلی
زمانکوتاهتریداشتهاستوکتابفروشانامیددارندبا

توجهبهاستقبالونیازمردمطرحتمدیدشود.باتوجه
به تعطیلی 2هفته  ،و پیشنهاد کتابفروشی ها،پیگیر
ادامهطرحپسازروزهایتعطیلهستیم،مذاکراتی
ن زمینه با موسسه خانه کتاب وادبیات ابرانیان
درای 
وشهرداریمشهدداشتهایموامیدواریم تمدیدطرح
را بعد از تعطیالت داشته باشیم.

سهمحصولتولیدیپاالیشگاهایالمبهواحدالفینپتروشیمیارسالشد

سبحان چراغی رئیس اداره امورفرش
سازمان صمت استان ایالم

گشایش گره از بیمه بافندگان فرش قالیباف
قالیبافی از جمله هنرهای اصیل و ارزشمند است که
سابقه ای طوالنی در تاریخ استان ایالم دارد این هنر
صنعت عالوه بر اینکه از مظاهر هنر ملی و میراث
فرهنگی محس��وب میش��ود دارای ابعاد اقتصادی
بسیاری برای جامعه هدف می باشد .
ازبدو واگذاری تصدی مسئولیت فرش دستباف به
وزارت صمت(بازرگانی س��ابق)تاکنون بیش از ۱۴
ه��زار نف��ر از عالقمن��دان به هنر -صنعت فرش در
اس��تان با گذراندن آموزش��های تخصصی ،مهارت
باف��ت ف��رش را فرا گرفتهان��د  .از این تعداد ۳۱۶۵
نفر از طریق سازمان تامین اجتماعی از یارانه بیمه
قالیبافی بهره مند ش��ده که به علت محدود بودن
پذیرش بیمه افراد در تأمین اجتماعی ،بس��یاری از
قالیباف��ان فع��ال در این عرصه امکان بهره مندی از
هرگونه بیمه را نداشتند .رایزنیهای صورت گرفته
طی سفر معاون توسعه مناطق محروم رئیس جمهور
 ،رئیس مرکز ملی فرش ایران و نمایندگان استان
در مجلس شورای اسالمی در تیرماه سال جاری به
استان و تاکید استاندار و رئیس سازمان صمت مبنی
بر ضرورت رفع مشکل بیمه قالیبافان سبب اخذ قول
مساعد جهت رفع این مهم در استان گردید.
در مهرم��اه س��ال جاری،مرکز مل��ی فرش ایران و
صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان روس��تاییان و
عش��ایر تفاهم نامه ای بمنظور حل مش��کل بیمه
قالیبافان امضا نمودند و مطالبه این قشر زحمتکش
مرتف��ع گردی��د.و در این راس��تا ب��ا توجه به اطالع
رس��انی انجام ش��ده تاکنون اس��امی یک هزار نفر
از متقاضیان این نوع بیمه در اس��تان به مرکز ملی
ف��رش ای��ران جهت عقد ق��رار مربوطه با صندوق
ارسال شده است
در قال��ب ای��ن طرح قالیبافان فاقد بیمه میتوانند از
مزایای بیمه برخوردار شوند.

کسب رتبه دوم روابط

خــبرویـژه

در دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان موفق به کسب رتبه دوم در بخش پژوهش وافکار سنجی
شد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ،در دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
همدانموفقبهکسبرتبهدومدربخش"پژوهشوافکارسنجی"شد.گفتنیاستکهارزیابیاینجشنوارهدر ۱۴محورشامل"انتشاراتومستندسازی""،ارتباطدرونسازمانی""،حضوردرفضایمجازی"،
"ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو (پاون)"" ،مدیریت و برنامهریزی"" ،پژوهش و افکارسنجی"" ،نوآوری و خالقیت" و "پویش #هرهفته_الف_ب_ایران" صورت گرفته است.

اخبار

دکت��ر ” روح ال��ه نوری��ان ” مدیرعامل ش��رکت

پاالیش��گاز ای�لام گفت :عملی��ات پمپاژ و انتقال
سه محصول گاز مایع خام ،میعانات گازی و اتان
تولیدی این پاالیش��گاه ،ب��ا هدف تامین خوراک
واحد الفین پتروشیمی ایالم ،از اواسط آبان ماه سال
جاری ،از طریق خط لوله آغاز شده است. .
وی با اشاره به اینکه از بدو راه اندازی این پاالیشگاه
بدلیل عدم راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایالم،
امکان دریافت این محصوالت از سوی آن مجتمع
میسر نبود ،افزود :خوشبختانه تالش همکاران و
پیگیری مسئوالن در شرکت ملی گاز و پاالیشگاه

از س��الهای گذش��ته تاکنون ،برای تکمیل بخش
مهمی از زنجیره ارزش گاز ،در سال جهش تولید
به ثمر رس��ید و ارس��ال این محصوالت با ارزش،
ضمن تاثیرات قابل توجه در شاخص های تولیدی
و درآم��دی ش��رکت پاالی��ش گاز ایالم ،کاهش
آالیندگی های زیس��ت محیطی را درپی خواهد
شد .مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به
اینکه تاکنون میعانات گازی توسط تانکر به مبادی
مصرف در کشور ارسال می شد ،اظهار داشت :در
چند س��ال اخیر ضمن مصرف بخش��ی از گاز اتان

تولیدی بعنوان س��وخت بویلرهای فش��ار پایین و
تزریق مابقی به خط سراسری گاز ،بخشی از گاز
مایع خام نیز پس از استحصال میعانات گازی به
مجتمعگازپارسجنوبی،درراستایعدمهدررفت
این محصوالت ،ارسال شده است.
نوری��ان ادام��ه داد ۲۵:آبان ۹۹با عملیات ارس��ال
مستمر و همزمان هر سه محصول میعانات گازی،
گاز مایع خام و اتان به پتروشیمی نقطه عطفی را
در تاریخ تولید این ش��رکت از س��ال  ۸۶تا کنون
رقم زده است.

در راستای تحقق پویش سبز گازرسانی؛

سرایانبهعنواناولینشهرستانسبزخراسانجنوبیمعرفیمیشود

شهرس��تان سرایان در اس��تان خراسان جنوبی با
بهره مندی 100درصد خانوار شهری و  98درصد
خان��وار روس��تایی از نعم��ت گاز طبیعی به عنوان
اولین شهرستان سبز خراسان جنوبی معرفی می
گردد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز خراس��ان
جنوبی ،سید محمود هاشمی گفت :در حال حاضر
 ۳شهر و  24روستای شهرستان سرایان از نعمت
گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل ش��رکت گاز خراس��ان جنوبی افزود:
 ۱۰۰درص��د خان��وار ش��هری و  ۹۸درصد خانوار
روس��تایی شهرستان س��رایان تحت پوشش گاز
طبیعی قرار دارند.
وی افزود :عالوه بر شهرستان سرایان ،شهرستان
های بش��رویه ،درمیان ،سربیش��ه و فردوس نیز تا
پایان امسال به عنوان شهرستان سبز معرفی می
گردند.
هاش��می ب��ا تاکید ب��ر اینکه نهضت گازرس��انی

روس��تایی در خراس��ان جنوبی مرهون زحمات و
تالش کارکنانی است که فرهنگ خدمت جهادی
را س��رلوحه کار خ��ود ق��رار داده اند افزود :با توجه
به فعالیت های گسترده گازرسانی در استان ،این
توفیق نصیب شرکت گاز خراسان جنوبی شده تا در
سالجاری باالترین تعهد گازرسانی به روستاها ،به
تعداد  400روستا به نام این شرکت ثبت شود.
وی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت گازرسانی
روس��تایی در اس��تان گفت :در حال حاضر 951

روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند
که از این تعداد 736 ،روستا طی سه سال اخیر به
شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.

با هدف صرفهجویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست پیرامونی فوالد مبارکه انجام گرفت؛

بهرهبرداریازپروژۀایستگاهپمپاژوخطانتقالپسابزرینشهر

بهمنظورصرفهجوییدرمصرفآبواستفادۀمجدد
ازپسابهایشهریوهمچنینپیشگیریازسرریز
پسابهایشهریکهآلودگیهایزیستمحیطیو
رودخانۀزایندهرودرادرپیداشت،پروژۀاحداثشبکۀ
جمعآوریوانتقالپسابشهرستانزرینشهرپساز

اتمامعملیاتاحداثوآمادهسازی،موردبهرهبرداری
قرار گرفت .علیرضا استکی ،مدیر اجرای پروژههای
انرژی و سیاالت ،ضمن اعالم این خبر تأکید کرد :با
توجهبـــهمشکالتخشــکسالیوکــمآبـــی
رودخــــانۀزاینـــدهرودوهمچنیـــندرراستــای
تعــــهد به مسئولیتهای اجتماعی شرکت فوالد
مبارکه ،انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار
آب و برطرف کردن مشکالت آب شرکت به لحاظ
ک ّمی و کیفی در دستور کار ناحیۀ انرژی و سیاالت و

اینواحدقرارگرفت.بههمینمنظورقراردادیمیان
فوالدمبارکهوشرکتآبوفاضالباستاناصفهان
باموضوعخریدپسابهایشهرستانهایمبارکهو
لنجانمنعقدگردیدوطبقآن،درطیحدودسیسال
حدود 500میلیونمترمکعبپساببهفوالدمبارکه
ی گردد .این اقدام عالوه بر تأمین بخشی
تحویل م 
از آب موردنیاز فوالد مبارکه ،کمک ش��ایانی به رفع
آلودگیهایمحیطزیستیشهرهایاطرافخواهد
کرد .وی ضمن اشاره به اینکه این پسابها پس از

جمعآوری،درچهارتصفیهخانۀشهرهایزرینشهر،
مبارکه ،صفائیه و ورنامخواست تصفیۀ اولیه شده و
س��پس به تصفیهخانۀ آب ف��والد مبارکه ()PU13
انتقال داده میش��وند ،ادامه داد :انتقال پس��ابهای
ش��هرهایمبارکه،صفائیهوورنامخواس��تازسال
 97ش��روع ش��د و در حال حاضر نیز احداث ایستگاه
پمپاژ و خط انتقال پساب زرینشهر به پایان رسیده
و انتقال پس��ابهای این ش��هر به فوالد مبارکه نیز
میسر شده است

مدیردفترحراستوامورمحرمانه
شرکتبرقمنطقهایغربمنصوبشد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقهای
غرب  ،مدیر دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت
منصوب ش��د  .احسان اسدی خبرنگار-جلسه تکریم
مدیر سابق دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت
و معارفه مدیر جدید این دفتر با حضور مدیرکل دفتر
مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر  ،مدیر
حراست کل استان کرمانشاه  ،مدیرعامل شرکت برق
منطقهایغربومدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق
اس��تان کرمانشاه با رعایت پروتکلهای بهداشتی در
س��النجلس��اتبرقغرببرگزارشد.مهندس"علی
اسدی"مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایغربدراین
مراس��م ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه
گفت:حفاظت ازتأسیساتوشبکهانتقالوفوقتوزیع
برعهده دفتر حراست و امور محرمانه است و این امر،
وظیفه این دفتر را سنگینتر میکند چرا که هرگونه
اختالل در امنیت شبکه برق در محدوده این شرکت
 ،امنیت کشور را تهدید خواهد کرد و لذا حفظ امنیت
و آرامش این ش��رکت برعهده دفتر حراس��ت شرکت
برق منطقهای غرب اس��ت  .در ادامه  ،مدیرکل دفتر
مرکزیحراس��توامورمحرمانهش��رکتتوانیرابراز
داشت  :حفظ رضایتمندی مردم نیازمند ارائه خدمات
و از خودگذشتگی دارد و این مهم زمانی میسر میشود
که دست به دست هم بدهیم تا برق مطمئن و پایدار
را بدون هیچ مشکلی به مردم برسانیم .

بهبود وضعیت آب شرب
 200روستای استان گیالن

ب��ه گ��زارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان گيالن؛ مدیرعامل این
شرکت گفت :از ابتدای سال  99و با یکپارچه سازی
ش��رکت های آبفای ش��هری و روس��تایی ،کیفیت
خدمات آبرسانی به  200روستای این استان ارتقاء
یافت.س��ید محس��ن حس��ینی رئیس هیأت مدیره
و مدیرعام��ل آبف��ای گیالن افزود :در س��ال جاری
ب��ه منظ��ور تقویت کمیت و کیفیت آب ش��رب این
روس��تاها  389لیتر بر ثانیه ،آب ش��رب تولیدی از
تاسیس��ات ش��هری برای بهره من��دی 153900
نفر جمعیت س��اکن روس��تاها انتقال داده شد.وی،
به��ره ب��رداری از مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب
گیالن را یکی از مهم ترین طرح های شرکت آب
و فاضالب جهت تقویت آب آشامیدنی روستاهای
اس��تان دانس��ت و گفت :تاکنون یکصد لیتر بر ثانیه
از دب��ی تولی��دی مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب
گیالن به روستاها اختصاص یافته است

تعامل و تفکر جمعی  ،مهمترین اصل
در پیشرفت مدیریت شهری

ب��ه گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و اموربین
الملل شهرداری رشت ،نشست سید محمد احمدی
ش��هردار ،احمد رمضانپور نرگس��ی رئیس شورای
اس�لامی و جمعی از مدیران ش��هرداری رش��ت با
نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای
اس�لامی ،برگزار ش��د .شهردار رشت در این جلسه
ضم��ن تش��کر از حس��ن اعتماد اعضای ش��ورای
اسالمی با اشاره به اینکه تنوع و حجم فعالیتهای
ش��هرداری وس��یع اس��ت اظهار کرد :تعامل و تفکر
جمعی ،مهمترین اصل در پیشرفت مدیریت شهری
است .سیدمحمد احمدی حضور و تعامل نمایندگان
مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی را یک فرصت
برای توسعه و پیشرفت رشت دانست و افزود :فصل
جدیدی از همکاری های مشترک مدیریت شهری و
پارلمان شهری آغاز می شود.وی مهمترین اولویت
کنونی مدیریت شهری را ساماندهی پسماند و زباله
عنوان کرد و افزود :شهرداری رشت به تنهایی نمی
تواند این موضوع را مدیریت کند و نیازمند مشارکت
و هم افزایی دس��تگاه های متولی هس��تیم.احمدی
با اش��اره به اینکه منابع ش��هرداری به تنهایی برای
مدیریت پسماند و دفنگاه سراوان کافی نیست بیان
کرد :نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ملی و استانی
برای کنترل و مدیریت بیشتر و بهتر هستیم.شهردار
رش��ت در ادامه خواستار مساعدت ویژه نمایندگان
مجل��س برای تامین اعتب��ار الزم به جهت احداث
زباله سوز شد.
آگهی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اگهی موضوع
ماده  3قانون وماده  13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره139960306021000486
هیات اول موضوع قانون تععین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی اقای علی خاکشور مغانی فرزند محمد بشماره
شناسنامه  15صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 39
متر قسمتی از پالک  214فرعی از  8اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4
حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم محمدباقر
مدرس محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار
نوبت اول ،99/8/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/02 :
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