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اخبار

مرحله نخست واکسیناسیون کارکنان
شرکت گاز استان سمنان آغاز شد

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از آغاز مرحله
نخس��ت واکسیناسیون کارکنان این شرکت برای
مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان،
علیرضا اعوانی با اعالم خبر فوق ،گفت :با توجه به
هماهنگی های انجام شده و پیگیریهای صورت
گرفته ،از نیمه اول شهریورماه واکسیناسیون مرحله
نخس��ت کارکنان شرکت گاز اس��تان سمنان آغاز
شد.
وی افزود :نیروی انس��انی اصلی ترین سرمایه این
ش��رکت محس��وب می ش��ود و یکی از اهداف مهم
ش��رکت گاز استان سمنان ،حفظ سالمت کارکنان
است.
اعوان��ی ب��ا توج��ه به اولویت تزریق واکس��ن برای
همکاران��ی ک��ه بیش��تر در معرض خط��ر ابتال به
کووید هس��تند ،گف��ت :در اولویت اول گروه هدف
واکسیناس��یون ،کنتورخوان ها ،امدادگران ،گازبان
ه��ا ،تعمی��رات و همکاران دارای بیماری زمینه ای
واکسینه می شوند و سایر همکاران در لیست نوبت
بع��دی ق��رار گرفته اند .وی با اش��اره به اینکه طبق
هماهنگی های انجام شده در روزهای آینده فرآیند
واکسیناس��یون در س��ایر ادارات گاز شهرستانی نیز
ص��ورت خواهد پذیرفت ،گف��ت :امیدواریم فرایند
واکسیناس��یون کارکن��ان در مدت زم��ان کوتاه به
اتمام برس��د؛ این امر در همراس��تایی با کل کش��ور
منجر به کنترل هر چه بیش��تر بیماری خواهد ش��د.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان سمنان ضمن اعالم
اینکه واکس��ینه ش��دن به معنای پایان این بیماری
نیست ،گفت :با واکسینه شدن کارکنان دغدغه ابتال
به این ویروس به حداقل می رس��د اما مهم ترین
اص��ل در کاه��ش این بیماری رعایت پروتکلهای
بهداش��تی و حف��ظ فاصل��ه گ��ذاری اجتماعی در
محیطهای کاری و غیرکاری می باشد.
اعوان��ی در پای��ان از مجاهدت های ش��بانه روزی
کادر درمان که با اقدامات موثرخود به منظورحفظ
سالمت مردم ازهیچ گونه کوششی دریغ نمی ورزند،
تقدیر وتشکر کرد.

 ۶۰۰لیتر در ثانیه به تأمین آب شهر
کرمانشاه اضافه می شود

به گفته مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
کرمانش��اه  ،نیمه دوم امس��ال حدود  ۲۰حلقه چاه
ب��ا ظرفی��ت نزدیک ب��ه  ۶۰۰لیتر در ثانیه به کمک
تأمین آب ش��هر کرمانش��اه میآید  .لیدا احمدی ـ
کرمانش��اه -علیرضا کاکاوند در جمع خبرنگاران با
اش��اره به وضعیت تأمین آب ش��رب شهر کرمانشاه
و مش��کالتی که خشکس��الی برای منابع آبی شهر
ایجاد کرده  ،افزود  :از چاههای میاندربند که یکی
از مهمترین منابع تأمین آب ش��هر اس��ت  ،هش��ت
حلقه را از دست داده ایم و خشک شده اند و سراب
قنبر نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد  .وی از پایین
آوردن محل نصب پمپ سایر چاه ها از  ۱۲تا  ۳۵متر
جهت پمپاژ راحت تر آب آنها خبر داد و خاطرنشان
کرد  :باز هم برای تأمین آب با دشواریهای زیادی
مواجهیم  .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاه اورهال تصفیهخانه شهید نظری را نیز از
دیگر اقدامات انجام شده برای کمک به رفع مشکل
کمبود آب ش��هر کرمانش��اه عنوان کرد و ادامه داد :
این کار باعث شده ظرفیت این تصفیهخانه از هزار
لیتر در ثانیه به  ۱۴۰۰لیتر افزایش یابد  .کاکاوند با
بیان اینکه در حال شناس��ایی و مطالعات چاههای
جدیدی به سمت پلیس راه ماهیدشت هستیم  ،ابراز
امی��دواری ک��رد بتوان  ۱۵تا  ۲۰حلقه چاه آهکی در
این منطقه برای تأمین آب شهر کرمانشاه وارد مدار
ک��رد  .وی اف��زود  :چنانچ��ه میانگین دبی هر چاه را
 ۳۰لیتر در ثانیه در نظر بگیریم میتوان در مجموع
 ۴۵۰تا  ۶۰۰لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر
کرمانشاه اضافه کرد .کاکاوند پیشبینی کرد  ،این
پروژه در نیمه دوم سال عملیاتی شود  .مدیرعامل
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان کرمانش��اه با بیان
اینک��ه هم��ه این اقدامات برای کمک به تأمین آب
شهر کرمانشاه نوعی مسکن مقطعی است  ،یادآور
شد  :برای تأمین آب پایدار شهر کرمانشاه آبرسانی
از س��د گاوش��ان باید به طور کامل وارد مدار ش��ود.
وی میزان آبی که از سد گاوشان اکنون وارد شبکه
آب ش��هر کرمانش��اه میشود را  ۱۴۰۰لیتر در ثانیه
اعالم کرد و ادامه داد  :این میزان باید به  ۲۵۰۰لیتر
در ثانیه برس��د  .مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان کرمانش��اه با بیان اینکه در طرحهای تأمین
آب باید افق بلندمدت ش��هر کرمانش��اه دیده شود ،
اظهار کرد  :پیشبینی میشود با ساخت و سازهای
مس��کنی که در ش��هر صورت میگیرد  ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار نفر به جمعیت شهر اضافه شود که باید تدابیر
الزم برای تامین آب آنها صورت گیرد .

تقدیراستاندارتهراناز

خــبرویـژه

انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار تهران از مدیر اداره ارتباطات و امور بینالملل شورای اسالمی و شهرداری قدس به دلیل عملکرد مطلوب این اداره در حوزه روابط عمومی و اطالعرسانی
تقدیر به عمل آورد .با توجه به ارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداریهای استان تهران توسط اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری تهران که بر مبنای معیارهای تخصصی از
جمله فعالیتهای اطالعرسانی و شاخصهای کمی و کیفی انتشار اخبار انجام شده است ،اداره ارتباطات و امور بینالملل شورای اسالمی و شهرداری قدس عملکرد مطلوبی را ثبت کرده است.
بر همین اساس ،انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار تهران با اهدای لوحی از مسعود عبادی ،مدیر اداره ارتباطات و امور بینالملل شورای اسالمی و شهرداری قدس تقدیر به عمل آورد.

اخبار

مدیرادارهارتباطاتو
شهرداریقدس

مراحلپایانیگازرسانیروستاییدرسرزمینکهنترینقناتهایجهان
مشهد مقدس سیده زهرا حیدری-مدیرعامل
ش��رکت گاز خراس��ان رض��وی ب��ا بیان این
مطل��ب که هماکنون عملیات گازرس��انی به
 16روس��تای گناباد و بجس��تان در حال اجرا
است گفت :با بهره برداری از این تعداد روستا
ضریب بهره مندی روس��تاهای واجدشرایط
ای��ن دو شهرس��تان ب��ه  100ارتق��ا خواه��د
یافت.
حس��ن افتخ��اری در دیدار ب��ا محمد صفایی
نماین��ده مردم گناباد و بجس��تان در مجلس
شورای اسالمی که در محل شرکت گاز استان
خراس��ان رضوی برگزار ش��د اظهار کرد :در
حال حاضر عملیات اجرایی گازرسانی به 16
روس��تای دو شهرس��تان گناباد و بجستان در
حال اجرا اس��ت که با اتمام و بهره برداری از
این پروژه ها شاهد ضریب نفوذ  100درصدی
گاز در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان خواهیم
بود.
وی اف��زود :در گناب��اد ،گازرس��انی ب��ه چهار
روس��تای محور گیس��ور و باغ بخشی شامل

روس��تاهای چ��اه ميغوني پائي��ن ،چاه نمك،
رحمت آباد/كالته خان و گيس��ور نوس��ازي با
 755خان��وار با پیش��رفت فیزیکی  89درصد
در حال اجرا است .همچنین عملیات اجرایی
گازرس��انی به پنج روس��تاهای محور اس��تاد
شامل روستاهای برجوك ،رضوسفلي ،كالته
ش��مس ،اس��تاد و نجم اباد هم با  66درصد

پیشرفت ادامه دارد.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز خراس��ان رضوی
ادامه داد :در بخش گازرس��انی به روستاهای
شهرس��تان بجس��تان نیز عملیات اجرایی به
تعداد هفت روس��تا در محورهای خارفیروزی
و هراونج و چاه پالیز شامل روستاهای حسين
آباد ،خارفيروزي ،رودگزعليا ،كامه ،چاه پاليز،

كالته سيدعلي ،هراونج هم آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی یادآور
شد :در حوزه شهری هم  100درصد شهرهای
گناباد و بجس��تان شامل شهرهای بجستان،
یونس��ی ،گناباد ،روشناوند ،کاخک و بیدخت
از نعم��ت الهی گاز بهره مند هس��تند .محمد
صفایی نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
هم در ادامه این نشست با تشکر از فعالیت ها
و اقدامات شاخص شرکت گاز استان به ویژه
در دوران کرونا اظهار کرد :توسعه گازرسانی
ب��رکات زیادی برای م��ردم دارد .وی افزود:
امیدواریم تا قبل از زمس��تان امس��ال ش��اهد
اتص��ال تع��دادی از پروژه های گازرس��انی
روستایی به شبکه سراسری گاز باشیم.
قن��ات قصبه ش��هر گناب��اد (کاری��ز گناباد)
عمیقترین و قدیمیترین کاریز جهان است.
بهگون��ه ای ک��ه در منابع که��ن و همچنین
س��فرنامه ناصر خس��رو و منابع شفاهی آن را
قنات کیخسرو نامیدهاند.

وزیر راه و شهرسازی:

ذوب آهن اصفهان یاری رسان دولت در تامین مسکن است

اصفهان-سمیه جاللپور
بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی صنعت
س��اختمان با حضور رس��تم قاس��می وزیر راه و
شهرس��ازی و مش��ارکت ذوب آه��ن اصفهان و
ش��رکت های داخلی و خارجی ۲۲ ،ش��هریورماه
در محل نمایش��گاه بین المللی تهران گش��ایش
یافت.
رس��تم قاس��می وزیر راه و شهرس��ازی از غرفه
ذوب آهن اصفهان در این نمایشگاه بازدید نمود
و با توضیحات کارشناس��ان و مسئوالن غرفه در
جریان آخرین تحوالت و دس��تاوردهای تولیدی
ذوب آه��ن اصفه��ان از جمل��ه ریل راه آهن قرار

گرفت .وزیر راه و شهرسازی ،ذوب آهن اصفهان
و محصوالت آن را یاری رس��ان دولت در تامین
مس��کن برای هموطنان برشمرد و ضمن آگاهی
از انواع تولیدات و مش��کالت و محدودیت های
تولی��دی ذوب آه��ن اصفهان بر رفع مش��کالت
تامین مواد اولیه این شرکت تاکید کرد.
محمود محمود زاده ،معاون مس��کن و ساختمان
وزارت راه و شهر سازی نیز ضمن بازدید از غرفه
ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار آتش��کار
با قدردانی از زحمات کارکنان ذوب آهن اصفهان
در تولید و تامین نیازهای اولیه مسکن در کشور
به پروژه ساخت هر سال یک میلیون مسکن در

کشور اشاره کرد و افزود :وزارت راه و شهرسازی
آمادگی دارد که با پیش خرید تولیدات ،در تامین
مالی این شرکت همکاری نماید.
وی گفت :وزارت راه و شهر سازی در صدد است
ک��ه ب��ا هماهنگی دیگر س��ازمان های مرتبط به
کاه��ش قیمت تمام ش��ده تولی��دات ذوب آهن
اصفهان کمک کند تا از این طریق هم این شرکت
و هم مصرف کنندگان منتفع شوند.
گفتنی اس��ت؛ بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین
المللی ساختمان که تا  ۲۵شهریور ماه دایر خواهد
بود با استقبال و حضور فعال شرکت های داخلی
و خارجی به منظور ارائه آخرین دستاوردها و فن

آوری های صنعت س��اختمان جهان و تعامالت
بازرگان��ی و تب��ادل نظر صاح��ب نظران در حال
برگزاری می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :

اجرای طرح اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانهها توسط شرکت گاز ایالم

مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم گفت :طرح
ملّی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانههای

مسکونی و اداری توسط شرکت گاز استان ایالم
در حال اجراست.
عب��اس ش��مس اللهی در جلس��ه ب��ا مجریان و
پیمانکاران اجرای طرح اصالح و بهینه س��ازی
موتورخانهها ،خواس��تار تسریع در اتمام عملیات
اجرایی بهینهس��ازی موتورخانه های مسکونی،
تجاری و اداری ثبت نام شده استان شد.
وی افزود :اصالح و ترمیم عایق کاری موتورخانه،
تنظیم مش��عل و نصب رس��وب گیر آب ،س��بب
صرفه جویی در مصرف گاز مش��ترکین ش��ده و
به تبع آن کاهش هزینه گازبهای آنها نیز فراهم

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه با اجرای
ای��ن ط��رح گاز مصرفی واحدها  ۱۰تا  ۱۵درصد
کاه��ش مییابد ،تصریح کرد :از ابتدای ش��روع
این طرح تاکنون ۹۷ ،مشترک در سامانه ثبتنام
کردهاند که تاکنون اجرای  ۶۹مورد از بهینهسازی
بهصورت کامل انجام ش��ده و  ۲۸مورد در دس��ت
اقدام و اجرا است.
وی به برنامه های آتی این شرکت برای اجرای
اصالح و بهینه سازی موتورخانه های مسکونی
و اداری اش��اره و تصریح کرد :با توجه به اجرای

مرحله دوم این طرح ملّی که موتورخانه واحدهای
اداری را شامل شدهاست ،انتظار میرود که ادارات
دولتی که دارای موتورخانه فرس��وده یا راندمان
پایین میباش��ند و مصرف گاز بیش از اس��تاندارد
دارند ،قبل از شروع فصل سرما در سامانه https://
 goc.nigc.irثبت نام کرده و از مزایای این طرح
ملّی بصورت رایگان بهرهمند شوند.
شمس اللهی تصریح کرد :با اجرای این موضوع
مه��م عالوه بر کاه��ش هزینه گازبهای ادارات،
گام��ی در صرف��ه جویی و کاهش مصرف گاز در
فصل سرما برداشته خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم عنوان کرد :

سرانه صندلی سینما در ایالم سه برابر میشود

گ و ارشاد اسالمی ایالم گفت :سرانه صندلی سینما
مدیر کل فرهن 
در این اس��تان حدود س��ه برابر افزایش خواهد یافت .عمران خودآموز
به مناسبت روز سینما در گفت و گو با خبرنگاران افزود :هم اینک سه
س��ینمای دیجیتال ش��امل سینما فرهنگ ایالم ،سینما کلهر ایوان و
سینما سراب آبدانان در استان فعال است که در مجموع  ۵۶۸صندلی
دارند .وی ادامه داد :با توجه به در دست اقدام بودن سه طرح عمرانی
در حوزه سینما پیش بینی می شود سرانه صندلی سینما در این استان
ب��ه ی��ک ه��زار و  ۵۰۰ع��دد افزایش یابد .مدیرکل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی ایالم یکی از این طرح ها را ش��امل عملیات اجرایی مجتمع
تجاری – سینمایی (سینما قدس سابق) توسط بخش خصوصی در
مرکز شهر ایالم اعالم کرد که با افتتاح آن ،در چند پرده سرانه ۴۷۴
صندلی سینمایی احیا می شود .خودآموز به طرح پردیس سینمایی امید
در بلوار ابوالفضل شهر ایالم اشاره کرد و یادآور شد :عملیات اجرایی
این مرکز در قالب چهار سالن مدرن با  ۴۰۰صندلی توسط شهرداری

ایالم در حال س��اخت بوده و مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی قرار دارد .به گفته وی ،عالوه بر این قرار است تا پایان سال
ی تئاتر مجتمع فرهنگی ،هنری شهرستان ملکشاهی
جاری سالن آمف 
هم به تجهیزات دیجیتال پخش فیلم مجهز شود .وی اضافه کرد :با
تکمیل این پروژهها س��رانه صندلی س��ینما در استان افزایش مناسبی
یافته و به بیش از یک هزار و  ۵۰۰صندلی می رسد .خودآموز با اشاره
به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر فعالیت سه سینمای موجود استان
که در قالب اجاره به بخش خصوصی فعالیت دارند ،گفت :این مراکز
در این مدت حداقل فعالیت را داشته و با استفاده از ظرفیت مصوبات
هیات وزیران مشمول تسهیالت یا بخشودگی اجاره بها قرار گرفتهاند.
گ و ارشاد اسالمی
حمایت ارشاد از ۹فیلم کوتاه و مستند مدیرکل فرهن 
ایالم همچنین اظهار داشت :بر اساس تفاهمنامه مشترک این اداره
کل با سازمان امور سینمایی و سمعی بصری تا پایان امسال از  ۹فیلم
شامل هفت فیلم کوتاه و  ۲فیلم مستند حمایت خواهد شد .خودآموز

اعتبار پیش بینی شده برای حمایت از فیل م های کوتاه را یک میلیارد
و  ۱۰۰میلیون ریال و اعتبار حمایت از فیلمهای مستند را یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیون ریال عنوان کرد .وی کمک به اکران فیلمهای هنری
و تجربی ،حمایت از برگزاری کارگاههای آموزش��ی اس��تادمحور ویژه
فیلمس��ازان اس��تان ،کمک به برگزاری هفته فیلم و عکس ،کمک به
عرضه فیلم در سینماتک و پاتوق فیلم استان ،حمایت از گردهمایی و
تجلیل از فیلمسازان برگزیده استان(ویژه روز ملی سینما) را از جمله
برنامه های این اداره کل عنوان کرد .وی کمک به برگزاری همزمان
جشنوارهاکرانفیلمهایفجر،فیلمهایکودکونوجوان،فیلمکودک
تهران و جشنواره بینالمللی سینما حقیقت و نیز کمک به اکران فیلم
در شهرهای فاقد سینما به صورت سینما سیار در صورت امکان و رفع
محدودیته��ای کرونای��ی را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان
کرد که در دستور کار قرار دارد ۲۱ .شهریورماه در سالنامه رسمی کشور
به عنوان روز سینما نامگذاری شده است.

با حضور مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل صورت گرفت؛

آئین تجلیل از فعاالن طرح آجر به آجر در شهرستان انگوت

آئی��ن تجلی��ل و تکری��م از فعاالن ط��رح آجر به
آجر در س��طح شهرس��تان انگوت با حضور مدیر
کل نوسازی،توس��عه و تجهی��ز مدارس اس��تان
اردبیل،فرماندار و امام جمعه و رئیس اداره آموزش
و پرورش شهرس��تان انگوت به صورت نمادین
در محل اداره آموزش و پرورش برگزار ش��د .به
گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس
اس��تان اردبی��ل؛ آئین تجلی��ل و تکریم از فعاالن

طرح آجر به آجر در س��طح شهرس��تان انگوت با
حضور مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
اس��تان اردبیل ،فرماندار و امام جمعه شهرستان،
رئیس اداره آموزش و پرورش و اعضای شورای
آموزش و پرورش در محل اداره آموزش و پرورش
شهرستان برگزار شد.در این جلسه دولت لطفی،
مدیر کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس استان
اردبیل  ،با تقدیر از همت واالی تمامی خیرین و

تالش��گران درطرح آجر به آجر بخصوص پویش
ملی ” من مادرم  ،بچه
های ایران  ،فرزند من“ گفت :نتایج ارزیابی اجرای
برنام��ه ه��ای پویش ملی ”من مادرم ،بچه های
ایران فرزند من“ بر اساس شاخص های تعریف
ش��ده  ،شهرس��تان انگوت در تحقق اهداف این
پویش با اطالع رس��انی دقیق و موثر و همیاری
تمامی ارکان در س��طوح اداری و آموزش��ی جز

شهرس��تان ه��ای موف��ق بوده اس��ت و جا دارد
از زحم��ات عزی��زان تقدیر و تش��کر ش��ود.مدیر
کل نوس��ازی  ،توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان
خاطرنشان کرد :این طرح نیکو کارانه بعد از پویش
مادرانه ،تحت عنوان پویش »آجر های مهربانی«
در م��اه مب��ارک رمضان ادام��ه یافت و اکنون در
مرحله طرح جدید از سوی جامعه خیرین مدرسه
ساز و سازمان نوسازی مدارس کشور هستیم .

 ۱۳هزار تن محصول باغی در ایالم
برداشت شد

مدیر باغات س��ازمان جهادکش��اورزی ایالم گفت:
از ابت��دای س��ال جاری تاکنون  ۱۳ه��زار تن انواع
محصول باغی سالم و ارگانیک در این استان تولید
شده است.
باب��ک اف��راز اظهار ک��رد :یک هزار و  ۲۰۳هکتار از
اراضی باغی دیم و آبی استان غیرمثمر هستند که
از این مقدار  ۲۴۸هکتار متعلق به باغات دیم و ۹۵۴
هکتار نیز باغات آبی است.
مدیر باغات س��ازمان جهادکش��اورزی ایالم تاکید
ک��رد :از مجم��وع پن��ج ه��زار و  ۹۳۷هکتار اراضی
باغ��ی دیم و آبی اس��تان چهار ه��زار و  ۷۳۴هکتار
باغ��ات مثم��ر به کش��ت و تولید انواع میوه ،گیاهان
دارویی ،مزارع کشت زعفران و گلستانهای تولید
گل محمدی اختصاص دارد.
وی اف��زود :عمده محص��والت باغی ،چون انگور،
پسته ،هلو و انجیر برداشت شده اند و برداشت کامل
برخی محصوالت نظیر انار ،گردو ،زیتون و لیمو در
فصول پاییز و زمستان به اتمام میرسد.
اف��راز با اش��اره ب��ه اینکه پیش بینی میش��ود ۱۷
هزارتن انواع محصوالت باغی تا پایان سال جاری
ب��ه بازاره��ای مصرف عرضه ش��ود ،تصریح کرد:
از ابت��دای س��ال جاری تاکنون  ۱۳ه��زار تن انواع
محصول باغی سالم و ارگانیک در این استان تولید
شده است.

لزوم شناساندن دانشمندان و علمای
بزرگ به عنوان الگو به جامعه

مش��هد مقدس سمیرا رحمتی-تولیت آستان قدس
رضوی بر لزوم معرفی و شناساندن علما ،دانشمندان
و ب��زرگان تاری��خ کش��ور به عنوان الگو و اس��وه به
جامعه تأکید کرد.
حجت االس�لام والمس��لمین احمد مروی در دیدار
پدیدآورن��دگان کت��اب زندگینامه مرحوم آیت اهلل
حاج شیخ غالمحسین تبریزی که با عنوان «مرزبان
عقی��ده و ایم��ان» با حضور آی��ت اهلل محمدهادی
عبدخدائ��ی نویس��نده مقدمه و مه��دی معصومی
محقق و نگارنده این اثر در تاالر والیت حرم مطهر
رضوی انجام شد ،با بیان اینکه شناسایی و معرفی
بزرگان و اس��وههای کش��ور به جامعه امری الزم
و ض��روری ب��وده و به هیچ عنوان جنبه تش��ریفاتی
ندارد ،اظهار کرد :اگر بخواهیم به جریان روحانیت
در طول تاریخ امتداد دهیم ،باید زندگینامه بزرگان
و علم��ای دی��ن را که مزین ب��ه تقوا ،پرهیزکاری و
تهذیب نفس بودند را به جامعه و به ویژه جوانان و
طالب معرفی کنیم.
وی با تأکید بر اینکه هیچ چیز برای تربیت اخالقی
ط�لاب از خوان��دن زندگینامه علم��ا بهتر و مؤثرتر
نیس��ت ،عن��وان کرد :ن��گارش ،مطالع��ه و ترویج
زندگینام��ه علمای بزرگ دین از جمله موضوعاتی
اس��ت ک��ه رهبر معظم انق�لاب بر آن تأکید دارند و
همچنین آیت اهلل بهجت(ره) نیز بر این معنا توجه
ویژه و توصیه مؤکد داش��تند .تولیت آس��تان قدس
رض��وی زندگینام��ه علما را تجس��م آیات و روایت
اسالمی دانست و تصریح کرد :ائمه معصومین(ع)
در قله س��بک زندگی اس�لامی هس��تند و ممکن
اس��ت عدهای بگویند آن حضرات در اوج عبودیت
و م��ورد عنایت وی��ژه خداوند بودند و ما نمیتوانیم
مانند آنها ش��ویم؛ اما زندگینامه علما این حقیقت را
اثبات میکند که انس��انهای عادی نیز میتوانند
به کماالت برس��ند .وی مطالعه زندگینامه علما را
در تربیت اخالقی انسان بسیار مؤثر و موجب اسوه
سازی برشمرد و تصریح کرد :آستان قدس رضوی
به میزان توان و امکانات از نشر آثار مرتبط با سبک
زندگی علما برای شناساندن و معرفی الگو به جامعه
حمایت خواهد کرد.

آگهی

آگهی تحدید حدود اختصاصی چون تحدید حدود ششدانگ
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک ش��ماره
 -1846/4/301اصل��ی واق��ع در بخش دو ثبت قم به آدرس
نیروگاه  16متری دو طفالن مس��لم کوچه  19پالک 23/1
به نام آقای محمد قیاس��ی فرزند عبداهلل می باش��د در جریان
ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی
تحدید حدود به عمل نیامده ازطرفی مطابق ماده  15قانون
ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده  13قانون
تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و
بن��ا ب��ه تقاضای مالک مذکور به ش��ماره وارده -2/12043
 1400/6/17تحدی��د ح��دود اختصاصی پالک مذکور در روز
یکشنبه مورخ  1400/07/25ساعت  8/30الی  12/30ظهر در
محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین
و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز
و س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند
مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتجلس تحدیدی
به مدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین
طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د.
ضمن��ا طبق تبصره ماده واحده مصوب  73/2/25معترضین
ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می
بایس��ت گواهی تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی
را نی��ز ب��ه ای��ن اداره ارائه نماید.م الف  ۱۴۴۲۵تاریخ انتش��ار
آگهی :چهار ش��نبه  1400/06/24اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی واحد تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

