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اخبار

دسترسی  ۵۵۸روستای کردستان به
اینترنتبیسیم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کردس��تان
ب��ا اش��اره به پوش��ش  ۷۲درص��دی تلفن همراه در
استان ،گفت :در حال حاضر  ۵۵۸روستای در مناطق
مختلف این اس��تان به اینترنت بیس��یم روستایی
( )LTEدسترسی دارند.
فردین س��عیدی اظهار کرد :از این  ۵۵۸روس��تای
دارای اینترنت بیسیم ۴۴۲ ،روستا باالی  ۲۰خانوار
جمعیت دارند و تا پایان امسال روستاهای بیشتری
با راهاندازی یا ارتقای س��ایت زیر پوش��ش خدمات
تلفن همراه و اینترنت قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه  ۵۱۵روستای کردستان از اینترنت
پرس��رعت مخابرات بهرهمند هس��تند ،اضافه کرد:
تعدادی از این روس��تاها پهنای باند اینترنت پایینی
دارند که قرار شده تا یک ماه آینده تجهیزات ارتقای
اینترنت این روستاها تامین و نصب شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کردستان به
آمادگی برای راهاندازی  ۵۰سایت جدید در صورت
تامین هزینه س��اخت جاده و برق آن اش��اره کرد و
افزود :حدود  ۳۲۶روستای استان باالی  ۷۰درصد
پوشش تلفن همراه داشته و به اینترنت  ۳Gو ۴G
دسترسی دارند.
س��عیدی یادآور شد :بدلیل کوهستانی و سختگذر
بودن اغلب نقاط کردستان ،هزینه نصب و راهاندازی
یک سایت بیش از  ۲۰میلیارد ریال است که بیشتر
از هزین��ه در دیگ��ر مناطق کش��ور اس��ت به همین
دلیل برای احداث این س��ایتها نیازمند اختصاص
اعتبارات زیادتریی هستیم.
وی با بیان اینکه از پارسال تاکنون  ۴۵سایت تلفن
همراه نس��ل جدید در اس��تان راهاندازی شده است،
تاکی��د ک��رد :تعداد کل س��ایتهای تلفن همراه در
استان به  ۲هزار و  ۹۴۵مورد افزایش یافته که ۸۴۵
سایت آن  ۴Gو بقیه  ۲Gو  ۳Gاست.

روابط عمومی شركت برق منطقه ای
گیالن به رتبه نخست دست پیدا كرد

در مراس��م دومین جش��نواره ارزیابی روابط عمومی
های صنعت آب و برق که به صورت ویدئوکنفرانسی
و با حضور مقام عالی وزارت نیرو برگزار شد ،بهمن
داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه
ای گیالن با حضور در سالن اجتماعات ستاد آبفای
گی�لان ب��ه نیابت از مقام عال��ی وزارت نیرو ،لوح و
تندیس دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های
صنع��ت آب و ب��رق در بخش ارتباط با پایگاه خبری
(پاون ) را به رضا احمدی مدیر روابط عمومی شرکت
برق منطقه ای گیالن اهدا نمودنددر این جشنواره
تمام��ی مراح��ل ،از ارس��ال آثار تا ارزیابی داوران به
صورت الکترونیکی بوده است .در این جشنواره ۴۹
شرکت؛ ۱۸شرکت توزیع نیروی برق ،هفت شرکت
برق منطقهای ،پنج ش��رکت مدیریت تولید ،هشت
شرکت آب و فاضالب و  ۱۱شرکت آب منطقهای
بهعنوان شرکت برگزیده انتخاب شدهاند.
شایان ذکر است که آثار ارسالی برای این جشنواره
نس��بت به س��ال اول برگزاری ۳۰ ،درصد افزایش
داش��ته اس��ت و در این جش��نواره آثار مربوط به
فعالیتهای س��ال گذشته(سال ۱۳۲ )98شرکت از
صنعت آب و برق در  ۱۴محور ،مورد ارزیابی داوران
قرار گرفته است.

با نصب اپلیكیشن برق ایرا ن (برق
من ) به مراجعه حضوری نیاز ندارید

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
گیالن درگفت وگویی با اشاره به ارائه خدمات جدید
افزود :به منظور دسترسی آسان به خدمات برق فقط
با نصب اپلیکیش��ن س��امانه برق ایرا ن(برق من)
می توانید از خدمات متعدد بهره مند ش��وید.مهدی
محمدجانی اضافه کرد :نصب اپلیکیش��ن برق من
عالوه بر تسریع درخدمت رسانی باعث همراهی در
قطع چرخه شیوع بیماری کووید 19می شود چون
همه خدمات مورد نیاز مردم بدون مراجعه حضوری
انجام می گیرد.مدیر روابط عمومی ش��رکت توزیع
نیروی برق گیالن با اشاره به تنوع خدمات اپلیکیشن
برق من گفت :مردم و مش��ترکین اس��تان گیالن
میتوانند از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان
شامل تغییر نام  ،تغییر مکان داخلی انشعاب  ،ثبت
خاموشی ،خاموشی های من ،رفع خطر از تاسیسات
مخاطرهآمیز ،درخواست رفع حریم ،اعالم مشکل
روشنایی معابر ،رفع مشکل ولتاژ شبکه برق  ،ثبت
خس��ارت وارده به ش��بکه  ،ثبت س��رقت برق  ،ثبت
خس��ارت وارده ب��ه مردم  ،ثب��ت مکاتبات مراجعین
حوزه برق ،اس��تعالم ش��بکه موجود توسط سازمان
ها و ادارات دولتی و غیره که همه این خدمات بدون
نیاز به تماس تلفنی یا مراجعه حضوری فقط با نصب
اپلیکیشن برق من برخوردار شوند.

شناساییمحورهای

خــبرویـژه

در تهران مسئوالن هرمزگانی با معاون برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران،مشاور محترم وزیر نفت و رئیس سازمان طرح های بیع متقابل ،درخصوص توسعه و تکمیل گاز رسانی
ش��هری،روس��تاییوصنایعبهمحورهایباقیماندهدراس��تانهرمزگاندیداروگفتوگوکردند .اس��تاندارهرمزگان،نائبرئیسکمیس��یونانرژیونمایندهمردمش��ریفاس��تاندرمجلسشورای
اسالمی،مدیرعامل و رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان هرمزگان و معاون برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با مشاور محترم وزیر نفت و رئیس سازمان طرح های بیع متقابل،
در خصوص توسعه و تکمیل گاز رسانی شهری به محورهای باقیمانده در استان هرمزگان و محدود شدن توزیع سیلندرگاز در مناطق برخوردار از گاز شهری  ،دیدار و گفت و گو کردند.

اخبار

باقیماندهگازرسانی
در هرمزگان

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان مطرح کرد

فعاالن گردشگری تسهیالت دریافت میکنند

مدی��رکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اس��تان
همدان گفت :در راس��تای حمایت از کسب و
کارهای بیش��تر آسیبدیده از ویروس کرونا،
فعاالن حوزه گردشگری بنا به سطح فعالیت
و رتبه ،از امتیاز دریافت تسهیالت  ۱۶تا ۹۰۰
میلیون تومانی جبران خس��ارتهای وارده با
تنفس  ۶ماهه ،برخوردار میشوند.
احم��د توصیفی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه ثبت نام
فعاالن گردش��گری برای دریافت تسهیالت
کرونای��ی بر روی س��امانه کارا از پنجش��نبه
( ۲۹آبان) آغاز ش��ده ،افزود :این تس��هیالت
براس��اس نوع فعالیت ،از راهنمایان س��فر و
سفرهخانههای سنتی ،تا واحدهای بومگردی
و هتل��داران و مقی��اس واحد صنفی و درجه و
س��تاره تاسیس��ات گردشگری ،از حداقل ۱۶
ت��ا حداکث��ر  ۹۰۰میلیون تومان متغیر بوده و
نرخ س��ود این تسهیالت نیز  ۱۲درصد است.
وی درخصوص دس��تورالعمل جدید اعطای
تس��هیالت واحدهای بیش��تر آسیب دیده از
ویروس کرونا درحوزه گردش��گری براساس
ش��یوه بنگاه محوری ،اظهار داش��ت :فعاالن
گردش��گری برای بازپرداخت این وام از دوره
تنفس برخودار هس��تند و پرداخت اقس��اط از
اول اردیبهش��ت س��ال  ۱۴۰۰آغاز میشود.
مدی��رکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اس��تان
هم��دان با اش��اره به اینکه دول��ت درابتدای

براس��اس بنگاه محوری مصوب ش��د ،افزود:
مرجع بررسی و تایید درخواستها و اطالعات
تخصصی متقاضیان ،وزارت میراث فرهنگی
و گردشگری تعیین شده و وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی با هم��کاری این وزارتخانه
نسبت به طراحی فرآیند تعریف شده در بستر
سامانه اقدام میکند.
مدی��رکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اس��تان
هم��دان خاطرنش��ان ک��رد :درهمین ارتباط
پرداخ��ت تمام هزینهها و بدهیهای فعاالن
گردش��گری (مالیات سالهای گذشته ،حق
بیمه کارفرمایی ،بازپرداخت اقس��اط بانکی،
قبوض حاملهای انرژی) تا پایان س��ال ۹۹

س��ال  ۹۹تس��هیالت  ۶تا  ۱۶میلیون تومانی
را برای  ۱۴رس��ته ش��غلی آسیب دیده در ازای
حفظ شغل اختصاص داد ،یادآور شد :با توجه
به میزان باالی خسارت وارد شده به صنعت
گردش��گری در پیش��یوع وی��روس کرونا،
تداوم و افزایش محدودیتهای اعمال ش��ده
برای س��فر و مکفی نبودن این تس��هیالت در
جبران خسارت ،بر اساس مصوبه جدید سقف
حمایته��ای جبرانی افزایش مییابد .وی با
اشاره به مفاد این دستورالعمل که در کارگروه
اقتصادی مقابله با پیامدهای ناش��ی از شیوع
ویروس کرونا و پرداخت تسهیالت جدید به
کسب و کارهای آسیبدیده حوزه گردشگری

به تعویق افتاده اس��ت .توصیفیان مقدار این
تسهیالت را براساس دستورالعمل تسهیالت
کرونایی حوزه گردش��گری ،برای راهنمایان
گردش��گری  ۲۰میلیون تومان عنوان کرد و
اف��زود :دفاتر خدمات مس��افرتی بین  ۱۵۰تا
 ۳۰۰میلیون تومان ،شرکتهای حمل و نقل
گردش��گری  ۸۰میلیون تومان و موسس��ات
آم��وزش گردش��گری  ۶۰میلی��ون توم��ان
تس��هیالت دریافت میکنن��د .به گفته وی،
اقامتگاههای بوم گردی و س��نتی براس��اس
تع��داد اتاق ،مس��احت و درج��ه واحد بین ۸۰
تا  ۲۰۰میلیون تومان از تس��هیالت کرونایی
برخ��وردار میش��وند .مدی��رکل تعاون،کار و
رفاه اجتماعی اس��تان هم��دان با بیان اینکه
تسهیالت جبران خسارات دوران کرونا برای
هتلها بر حسب ستاره و تعداد اتاق از  ۲۰۰تا
 ۹۰۰میلیون تومان ،هتلآپارتمانها ،متلها
و مهمان پذیرها به تفکیک درجه و تعداد اتاق
از  ۲۰۰تا  ۳۵۰میلیون تومان تعیین شده ،ادامه
داد :سفرهخانههای سنتی ،واحدهای پذیرایی
بینراه��ی ،مراک��ز س��رگرمی و تفریح��ی،
مجتمعهای گردش��گری و آبدرمانی که از
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دس��تی مجوز فعالیت دارند ،براس��اس نوع و
درج��ه واح��د ،بین  ۱۰۰تا  ۳۵۰میلیون تومان
تسهیالت دریافت میکنند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ،خبر داد

ورود جدی آستان قدس برای ساخت مسکن محرومین

مش��هد مقدس س��ارا رحمتی-قائم مقام تولیت
آس��تان ق��دس رض��وی تخصی��ص زمی��ن از
س��وی آس��تان قدس رض��وی به کمیت��ه امداد
ام��ام خمین��ی(ره) را گام��ی در راس��تای تحقق
خدمترس��انی ب��ه محرومین ذک��ر کرد و گفت:
با همت آس��تان قدس رضوی و مش��ارکت سایر
دستگاه های اجرایی گره هایی که مردم حاشیه
ش��هر مش��هد مدتهای طوالنی در انتظار فرج و
گشایش آن بودند ،بزودی باز خواهد شد.
مصطف��ی خاکس��ار قهرودی قائ��م مقام تولیت
آس��تان ق��دس رضوی در مراس��م امضاء تفاهم

نامه ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومین
حاش��یه ش��هر مش��هد که با حضور سید مرتضی
بختی��اری ،رئیس کمیت��ه امداد امام خمینی(ره)،
محمد صادق معتمدیان ،استاندار خراسان رضوی
و محمدرضا کالئی ش��هردار مش��هد برگزار شد؛
گفت :به همت آستان قدس رضوی و با موافقت
و حمایت تولیت این آستان مقدس ،امروز گامی
بزرگ برای رفع مش��کل حاشیه نشینی برداشته
ش��د و امیدواریم با مس��اعدت و همکاری س��ایر
دستگاه های اجرایی طرف قرارداد در این تفاهم
نامه گره هایی که مردم حاش��یه ش��هر مش��هد

مدتهای طوالنی در انتظار فرج و گش��ایش آن
بودند ،باز شود.
وی ادام��ه داد :آس��تان ق��دس رضوی بهره وری
موقوفات و استفاده از منابع در اختیار خود برای رفع
معضالت شهری و مشکالت اجتماعی را وظیفه
خود می داند و در طول س��ال جاری این دومین
بار است که با موافقت تولیت معزز آستان قدس
رضوی با اختصاص زمین ،اقدامی عملیاتی برای
خدمت به محرومین حاش��یه شهر مشهد صورت
می پذیرد .قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
در پای��ان ضمن اب��راز امیدواری برای رفع کامل

محرومیت در حاشیه شهر مشهد اظهار کرد :با این
اتفاق بزرگ باری از دوش کمیته امداد برداش��ته
خواهد ش��د تا عالوه بر تامین مسکن نیازمندان،
اقدامات��ی نی��ز برای تحق��ق محرومیتزدایی و
خدمترسانی در این منطقه انجام شود.

کاهش مصرف گاز طبیعی ادارات دولتی در دوران دورکاری کارکنان

مشهدمقدسسمیرارحمتی-مدیرعاملشرکتگاز
خراسان رضوی گفت :محدودیت کرونایی حضور

حداکثر  50درصدی کارکنان در محل کار فرصت
مناسبی برای کاهش مصرف گاز طبیعی در ادارات
و موسسات دولتی است و این مهم کمک شایانی به
استمرار مصرف این انرژی در بخش صنعت خواهد
کرد.حسن افتخاری با اعالم این مطلب افزود :آغاز
محدودیت های کرونایی از ابتدای آذرماه امس��ال
موجب حضور حداکثر  50درصدی کارکنان دولتی
درشهرهاییباوضعیتقرمزونارنجیوارائهخدمات
غیرحضوری به ش��هروندان محترم شده است که
باید از این فرصت برای کاهش مصرف گاز طبیعی
ادارات و مجموع��ه ه��ای دولتی و کمک به تامین

بانکها و موسسات آموزشی و دانشگاهی استان از دو
هفتهگذشتهآغازشدهکهمتاسفانهنتایجاولیهنشان
دهندهرشدمصرفاینبخشنسبتبهمدتمشابه
سال گذشته دارد .طبق گزارش بازرسان متاسفانه
در حالی که سامانه گرمایشی برخی از ادارات روی
حداکثر تنظیم ش��ده ،پنجره اتاق ها هم به جهت
تهویه هوا باز است.
ویاف��زود:ب��اتوج��هبهبرودتهواوکاهشدمادر
اکثرمناطقاستانتامینمطمئنوپایدارگازطبیعی
نیازمندهمکاریبخشهایمختلفاستکهدراین
بین نقش بخش دولتی بسیار مهم می باشد.

پیامتسلیتمدیریتشهریقدسبهمناسبتشهادتمحسنفخریزاده

مس��ئولین مدیریت شهری قدس با انتشار پیامی
ت��رور ناجوانمردان��ه رئیس س��ازمان پژوهش و
ن��وآوری وزارت دف��اع ای��ران را محکوم نموده و
شهادت محسن فخری زاده را تسلیت گفتند.
ش��هردار و اعضای ش��ورای اسالمی شهر قدس
به مناسبت شهادت محسن فخری زاده پیامی را
منتشر نمودند که متن پیام به شرح زیر است:
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 )۲۳از مي��ان مؤمن��ان مردان��ى اند كه به آنچه با

خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان
به ش��هادت رس��يدند و برخى از آنها در [همين]
انتظارن��د و [هرگ��ز عقيده خود را] تبديل نكردند.
بار دیگر تروریست های کوردل وابسته به استکبار
جهانی ،دشمنان اسالم و نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران ،پرده از چهره خبیث خود کنار زده
و ب��ا رونمای��ی از نیات ش��یطانی خود ،در اقدامی
وحش��یانه یکی از مدیران ارش��د و خدمتگزاران
عرصه علمی و پژوهش��ی کش��ور عزیزمان را به
ش��هادت رس��اندند .ش��هید فخری زاده در طول
عمر بابرکت خویش منش��ا خدمات فراوانی بوده

و همواره در راستای ارتقای توان نظامی نیروهای
مس��لح جمهوری اس�لامی ایران کوشیدند و سر
انجام مجاهدت های ایش��ان ختم به ش��هادت
گردید .دش��منان این آب و خاک بدانند ،با ترور
ن ش��هید فخری زاده
انس��ان های واالیی همچو 
ن��ه تنه��ا پیمودن طریق مقدس نظام اس�لامی
متوقف نمی ش��ود ،بلکه خون پاک این ش��هدا،
وحدت مضاعف ،رشد و تثبیت این نظام مقدس به
ارمغان خواهد آورد .اینجانبان ضمن محکومیت
و انزجار از این اقدام کوردالنه دشمنان ،شهادت
این سردار بزرگ علم و پژوهش کشور را محضر

ام��ام زمان (ارواحناف��داه) ،فرماندهی معظم کل
ق��وا حضرت امام خامنهای(مدظلّه العالی) و ملت
بزرگ ایران مردم ش��هیدپرور شهرس��تان قدس
تبریک و تسلیت عرض می نماییم.

استاندارهرمزگاندرآیینرونماییازطرحشهیدحاجقاسمسلیمانی

طرح"شهیدحاجقاسمسلیمانی"باهدفمدیریتو
کنترلاپیدمیکرونابهشیوهمحلهوخانوادهمحوردر
هرمزگاناجراییمیشوددرقالباینطرحقرنطینه
مبتالیانبهبیماریکرونابهصورتجدیوبانظارت
دقیقبسیج،هاللاحمرودانشگاهعلومپزشکیانجام
خواهد شد با همکاری مردم در اجرای این طر ح می

توانیم شعار "هرمزگان بدون کرونا" را محقق کنیم
استاندارهرمزگانازآغازاجرایطرح"شهیدحاجقاسم
سلیمانی" با هدف مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا به
شیوهمحلهوخانوادهمحوردراستانهرمزگانخبرداد.
دکتر فریدون همتی در آیین رونمایی از طرح "شهید
حاج قاسم سلیمانی" که با هدف مدیریت و کنترل

ب��ه گزارش ح��وزه ارتباطات و امور بین الملل مجتمع
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ،مهندس حمید
رضایی��اناص��لمدیرعاملایزوایک��وباصدورپیامی
شهادت دانشمند شهید محسن فخری زاده را تبریک
و تسلیت گفت .متن این پیام به این شرح است؛ بسم
اهلل الرحمن الرحیم انا هلل و انا الیه راجعون ترور اس��تاد
برجستهدانشگاهومدیرخدومعرصهعلمی،پژوهشی
و دفاعی کشور ،دانشمند شهید محسن فخری زاده را
به محضر امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبری و ملت
شریفوقهرمانایرانتبریکوتسلیتمیگویم.فقدان
ایندانش��مندانبزرگبرایکش��ور،سختودردناک
است،امادستپروردههایجواناینجهادگرانعلمی،
امروزتوانستهاندپرچمصنعتوعلمرادرسراسرجهان
به اهتزاز در آورند .توسعه علم و صنعت امروز کشور از
جهاتیبهتالشهایاینشهدابازمیگرددکهزحمات
و مشقتهای بسیاری در جهت بومیسازی صنعت و
دانش ،متحمل شده اند و توانسته اند فخری زاده های
دیگری را به جامعه هدیه دهند چرا که هر ش��هیدی
ک��هب��رزمینبیافتد،دهه��اقهرماندیگرازاینخاک
برمیخیزند.

برگزاری جلسه شورای حفاظت از
منابع آب شهرستان دهگالن

هشتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و شورای
هماهنگی دشت پایلوت شهرستان دهگالن با هدف
بررسیمباحثمربوطبهتامینآباینشهرستانبرگزار
گردید به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه
ایکردستان،پرویزاوسطیدرهشتمینجلسهشورای
حفاظت از منابع آب شهرستان دهگالن که به ریاست
فرماندار و با حضور مدیران و س��ایر اعضای ش��ورا این
شهرستان برگزار گردید ،ضمن تشکر از اعضای شورا
بهجهتاهتماموتالشجدیدرمسائلمربوطبهمنابع
آب شهرستان و اقدامات مناسب صورت گرفته توسط
شورای حفاظت از منابع آب ،اظهار داشت :جلسات این
شورایکیازمهمترینجلساتسطحشهرستانبشمار
میآید .وی ایجاد برنامه کاری سالیانه برای اعضاء در
این بخش را مفید ارزیابی نموده و با اشاره به پیگیری
هایالزمدرراس��تایاخذتخصیصآبس��دهایاین
شهرستاندرجهتبهبودمعیشتمردم،خاطرنشانکرد:
باتوجهبهاینکهبیشترینمصرفآبدربخشکشاورزی
میباشدوغالبمردمشهرستاندهگالنبهکشاورزی
اشتغالدارندلذاجذبتخصیصورونقاشتغالدربخش
کشاورزی از اهم موضوعات می باشد. .

پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضالب
شهر سقز در حال اجرا است

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خواستار شد؛

و پایداری زنجیره تامین گازطبیعی اس��تان در این
روزهای سرد استفاده کرد.وی به تعطیلی مدارس
و دانشگاه ها هم اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
تماممدارسودانشگاههایاستاندرمقاطعمختلف
تعطیل بوده و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و
آموزش غیرحضوری مشغول به فعالیت هستند .به
همین علت دلیلی برای روشن کردن سیستم های
گرمایشیبخشآموزشی وجودنداشتهوگرمکردن
فضای اداری حداقلی کفایت می کند.
مدیرعامل ش��رکت گاز خراس��ان رضوی تصریح
کرد :فرآیند بازرس��ی و پایش دمای محیط ادارات،

پیام مدیرعامل ایزوایکو در پی
شهادت شهید فخری زاده

اپیدمی کووید  ۱۹یا بیماری کرونا ،به شیوه محله و
خانواده محور در اس��تان هرمزگان اجرایی میشود،
عنوان کرد :در قالب این طرح نظارت گستردهای بر
محالتی که افراد مبتال به بیماری کرونا در آنها وجود
داردانجاموقرنطینهمبتالیانبهبیماریکرونا،بسیار
دقیق و جدی صورت خواهد گرفت.

ارتقایتصفیهخانهفاضالبشهرسقزباهدفافزایش20
هزارمترمکعبیظرفیتتصفیهو127هزارنفریجمعیت
زیرپوششبا 18درصدپیشرفتفیزیکیدرحالاجرامی
باش��د.بهگزارشروابطعمومیش��رکتآبوفاضالب
استان کردستان ،در جهان کنونی موضوع دفع فاضالب
خانگیبهعنوانیکیازشاخصهایمهمزیستمحیطی
مطرحاس��ت.بههمیندلیلس��ازمانجهانیبهداشت
همواره تأکید می کند که لوله کشی آب شهری هنگامی
اهمیت و ارزش اصلی خود را خواهد داشت که در کنار آن
شبکهجمعآوری،انتقالوتصفیهبهداشتیفاضالبنیز
وجود داشته باشد .در همین راستا ایجاد تصفیه خانه های
فاضالب با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار است
و در استان کردستان نیز یکی از پروژه ها ارتقای تصفیه
خانهفاضالبش��هرس��قزاستکه 18درصدپیشرفت
فیزیکی دارد؛ در حال حاضر ظرفیت تصفیه فاضالب در
این تصفیه خانه 34هزار مترمکعب در شبانه روز بوده که
برای  150هزار نفر ایجاد شده است.
آگهی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن هیات موضوع قانون تعیین
تکیلف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع
ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960306021000539
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد مکرمی پور فرزند ابراهیم به شماره
شناسنامه  1603صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 181.15متر مربع قسمتی از پالک  1548فرعی از  4اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردس��کن خریداری از مالک رس��می آقای
اس��ماعیل طالبی 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 س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د تاریخ
انتشار نوبت اول 99/8/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/09 :
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه بدینوس��یله اعالم می نماید به موجب
درخواس��ت خانم ش��هناز بیرانوند و غیره به طرفیت آقای ابولقاس��م بیرانوند
و غی��ره ق��رار تحری��ر ترکه مرحوم بیگ مراد بیرانوند طی ش��ماره  9076در
شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه  1صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10
صبح مورخه ( 99/11/4تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه
و بیش از س��ه ماه از زمان نش��ر آگهی نباش��د) تعیین گردیده است لذا از ورثه
یا نماینده قانونی آنها ،بس��تانکاران و مدیونین به متوفی و کس��ان دیگری
که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این
ش��ورا واقع در شهرس��تان خرم آباد ش��هر بیرانشهر با آدرس بیرانشهر محله
چهار برجی خیابان آیت اهلل طالقانی (ره) حاضر شوند.عدم حضور مدعوین
مانع اجرای قرار نخواهد بود.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بیرانشهر

