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اخبار

دیدارمدیرعاملتوزیعنیرویبرق
استانگلستانبانمایندهولیفقیهدر
استانگلستانوامامجمعهشهرگرگان

به گزارش روایط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
گلستان ؛ علی اکبر نصیری در این دیدار در رابطه با
برق امید گفت  :در طرح برق امید مشترکان برق به
س��ه دس��ته کم مصرف ،خوش مصرف و پرمصرف
تقسیم شده و از این میان بهای برق مصرفی گروه
کم مصرف با  ۱۰۰درصد تخفیف محاسبه میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت:
اجرای طرح برق امید سبب میشود قشر پرمصرف
برای استفاده از مزایا و تخفیفهای مورد نظر برای
اضافه ش��دن ب��ه جمع مش��ترکان خوش مصرف
تش��ویق ش��وند و قش��ر کم مصرفها جهت تداوم
همین سطح مصرفی انگیزه بیشتری داشته باشند.
نصیری اضافه کرد  :استعالم وضعیت دسته بندی
در طرح برق امید به راحتی از طریق نرم افزار برق
م��ن انجام میگی��رد .وی ادامه داد :راحتترین راه
برای اطالع مشترکان خانگی از دستهبندی مصرف
خود در طرح برق امید استفاده از نرم افزار خدمات
غیر حضوری برق ایران اس��ت .مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق گلس��تان گفت :این نرم افزار از
س��ایت ش��رکت برق و س��امانه بازار قابل دانلود و
نصب اس��ت .وی اضافه کرد :طرح اصالح مصرف
و حمایت از مشترکان خانگی شامل مساکن خالی
از سکنه و برخی از مشترکان مانند خانهباغها ،ویال
باغها و خانههای خالی نمیشود .نصیری بیان کرد:
این مشترکان در سیستم شرکت توزیع نیروی برق
شناسایی شده و مشمول طرح نمیشوند.

شعلهور شدن دوباره آتش
در توسکستان

گ��رگان -مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری
گلس��تان با اش��اره به شعله ور شدن دوباره آتش در
توسکستان ،از اعزام نیروهای تازه نفس برای کنترل
و مهار آتش خبر داد .ابوطالب قزلس��فلو اظهارکرد:
جلس��ه مدیریت بحران برای بررس��یهای مهار و
اطفای حریق در توسکستان تشکیل شد .وی افزود:
در حال برنامه ریزی برای اعزام نیروهای تازه نفس
به منطقه بوده و دیشب هم  ۶۰نیروی عملیاتی در
منطقه مس��تقر بودند .قزلس��فلو با بیان اینکه آتش
به صورت کامل مهار نش��ده اس��ت ،گفت :وزش باد
س��بب حرکت زغالها در دامنهها ش��ده و این امر
به فعال ش��دن آتش کمک کرده اس��ت .وی از یک
سورتی پرواز بالگرد در صبح امروز خبرداد و گفت:
پرواز بالگردهای اطفای حریق به دلیل ش��رایط بد
جوی فع ً
ال متوقف شده است .مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری گلس��تان بیان کرد که مس��احت متأثر
از حریق بعد از اتمام عملیات اطفا برآورد میش��ود.
گفتنی اس��ت ارتفاعات جنگلی توسکستان موسوم
به پنبول چال و مازوم آرام از عصر یکش��نبه دچار
حریق شده و آتش بعد از گذشت پنج روز همچنان
شعله ور است .بالگردهای سازمان جنگلها و سپاه
هم برای اطفا حریق به گلستان وارد شده ولی وجود
مه کار را س��خت کرده اس��ت .صعب العبور بودن
منطقه و وزش باد س��بب طوالنی ش��دن روند اطفا
حریق شده است.

 1750هکتار باغات گرمسار
به زیتون اختصاص دارد

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان گرمسار گفت:
یک هزار و  750هکتار از باغات این شهرس��تان
ب��ه زیت��ون اختص��اص دارد .به گ��زارش روابط
عمومی س��ازمان جهاد کشاورزی استان سمنان،
ابراهیم رامه اظهار داشت :کار برداشت محصول
زیتون از س��طح باغات شهرس��تان گرمس��ار آغاز
ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه شهرستان گرمسار
از مناطق مس��تعد کش��ت و توس��عه زیتون است
افزود :در حال حاضر این شهرس��تان دارای یک
هزار و  750هکتار باغات زیتون است .مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان گرمسار خاطرنشان کرد :از
این میزان یک هزار و  200هکتار بارور است .رامه
با بیان اینکه پیشبینی میش��ود از هر هکتار باغ
زیتون امس��ال سه تن زیتون برداشت شود افزود:
زیتونهای برداشتشده به مصرف روغن و کنسرو
میرس��د .وی به برخی از ارقام زیتون کشتش��ده
در شهرس��تان گرمس��ار اش��اره کرد و گفت :ارقام
کش��تی زیتون این شهرس��تان شامل ماری ،زرد
روغنی ،کنسروالیا ،مانزالیا و آربکین است که ارقام
زرد روغن��ی و اربکین و ماری برای روغنکش��ی
و مابقی کنس��روی اس��ت .مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان گرمسار اضافه کرد :کار برداشت زیتون
کنسروی از نیمه دوم شهریور تا نیمه دوم مهرماه
و برداش��ت روغن��ی از نیم��ه اول آبان تا نیمه دوم
آذرماه ادامه دارد.

تولد یك مخزن
نفتی جدید در
میداننرگسی

خــبرویـژه

مدیرعاملشرکتملیمناطقنفتخیزجنوبازتولیدیشدمخزنبنگستانمیداننرگسیبراینخستینبار،باحفاریچاهشماره ۱۳میداننرگسیدرقالبطرح ۲۸مخزن،خبرداد.مهندساحمدمحمدی
اظهارداشت:میداننفتینرگسیدر ۷۰كیلومتریشمالشرقیبندربوشهرودرمنتهیالیهجنوبشرقیفروافتادگیدزفولودرمجاورتمیادینرودك،سوالبدروگلخاریقرارداردوطولوعرضتقریبی
میدان به ترتیب ۲۸و ۴كیلومتر می باشد .وی افزود :مخزن آسماری-جهرم میدان نرگسی در سال ۱۳۵۳با حفر چاه شماره۱توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران كشف شد و از سال ۱۳۷۶مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .تاکنون تولید نفت تنها از مخزن آسماری-جهرم میدان نرگسی صورت می گرفته و مخازن بنگستان و خامی این میدان ،به عنوان مخازن غیر تولیدی شناخته می شدند.

اخبار

همکاریشرکتشهرکهایصنعتیوسازمانهمیاریخراسانرضویمشهد
مقدس س��ارا رحمتی-در دی��دار مدیرعامل
ش��رکت ش��هرکهای صنعت��ی خراس��ان
رضوی و معاون بازرگانی س��ازمان همیاری
شهرداریهای استان و در خصوص بهره گیری
از ظرفیتهای تعاملی بازرگانی و اقتصادی این
دو نه��اد بح��ث و تبادل نظر ش��د .مدیرعامل
ش��رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
با اش��اره به محورهای مطرح ش��ده در دیدار
با بهزاد  ،معاون بازرگانی س��ازمان همیاری
شهرداریهای استان گفت  :تعریف ظرفیتهای
جدید همکاری شرکت شهرکهای صنعتی با
س��ازمان همیاری  ،توافق بر انجام همکاری
در حوزه خرید خدمات و ساماندهی تجهیزات
مورد نیاز این مجموعه اس��ت .رضا ش��جاعی
اف��زود :همچنی��ن با توجه به پتانس��یل های
س��ازمان همیاری در ح��وزه بازرگانی داخلی
و خارجی ،انجام عملیات کارگزاری صادرات
و واردات کااله��ا و اقالم مورد نیاز واحدهای

تولیدی مس��تقر در شهرکها و نواحی صنعتی
استان نیز مورد توجه قرار خواهدگرفت .رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی خراس��ان رضوی با اشاره به موضوع
اج��را و س��رمایه گ��ذاری در ط��رح تصفی��ه

پس��اب های واحدهای صنعتی ،افزود  :ارائه
همکاریهای مشاوره ای به واحدهای صنایع
کوچک و صنفی صنعتی در توس��عه تجارت
خارجی در راس��تای تحقق جهش تولید ،رفع
مش��کالت منابع انس��انی ب��رای واحدهای

صنعتی ،اجرا و پیاده سازی طرح های عمرانی
و ابنیه ضروری شهرکهای صنعتی نیز از جمله
موضوعاتی اس��ت که م��ی توان با همکاری
س��ازمان همیاری ص��ورت پذیرد .وی خاطر
نشان کرد :همچنین مقررشد تفاهم نامه ای
به منظور همکاریهای مش��ترک بین شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و سازمان
همیاری اس��تان در حوزه اجرای برنامه ها و
طرح های اقتصادی و همچنین پش��تیبانی و
خدماتی منعقد شود .شجاعی تصریح کرد40 :
شهرک صنعتی در حال بهره برداری در سطح
اس��تان خراسان رضوی وجود دارد که بخش
عمده ای از زنجیره تامین ،تولید و عرضه کاال
را بر عهده دارند و قطع ًا ایجاد زمینه ها برای
همکاریهای مش��ترک بین ش��رکت شهرک
های صنعتی و س��ازمان همیاری شهرداری
های اس��تان فصل جدی��دی از روابط را رقم
خواهد زد.

در گفتگوی اختصاصی با سرپرست مخابرات اصفهان مطرح شد؛

همکاریمردم،مسئولینونهادهایاصفهانیالزمهارتقاکیفیتشبکه
میزان مصرف اینترنت در سایر مصارف خانگی،
تجاری و صنعتی و همچنین محدودیت ش��بکه
همراهاستان،متأسفانهدربرخیازشهرهایاستان
اصفهان ش��اهد انسداد ترافیک در سرویسهای
مکالمه و اینترنت ش��بکه همراه میباش��یم که با
روند فعلی به زودی در مناطق بیشتری از استان
با اختالل جدی در ارائه سرویس مخابراتی مواجه
خواهیم شد .وی افزود  :تنها راه حل این مشکل،
نصب س��ایتهای موبایل و آنتنهای مخابراتی
( )BTSدر نق��اط مختلف اس��تان در کوتاه ترین
زمان ممکن میباش��د که علی رغم تحریم های
ظالمانه دشمنان و کمبود تجهیزات جهت توسعه

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این
مطل��ب گف��ت  :ارتقاء پهنای باند اینترنت اپراتور
هم��راه اول و افزای��ش کیفی��ت س��رویس های
آن در س��طح اس��تان همکاری هم استانی های
عزی��ز را در زمین��ه نصب آنتن های مخابراتی می
طلبد .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه
اصفهان،ناصر مشایخی با اشاره به شرایط موجود
جامعه و افزایش استفاده از خدمات غیر حضوری
اینترنت��ی اظهار ک��رد :با عنایت به وضعیت ویژه
بیماری کرونا و لزوم برگزاری تمامی کالسهای
آموزش��ی دانشآموزان و دانشجویان به صورت
برخ��ط (آنالین) و همچنین افزایش چش��مگیر

و ارتقاء ش��بکه ،با پیگیریه��ای مؤثر مخابرات
منطق��ه اصفه��ان و همراهی ش��رکت مخابرات
ایران و همراه اول ،تجهیزات الزم تامین ش��ده
ک��ه در ص��ورت عدم نصب و بهره برداری جهت
اس��تفاده به سایر استانها تخصیص خواهد یافت.
سرپرس��ت مخابرات منطق��ه اصفهان ادامه داد:
مخاب��رات منطقه اصفه��ان تمامی همت خود را
برای رفع مش��کالت موجود و اصالح ،توس��عه و
ارتقاء شبکه جهت بهرهمندی مردم عزیز استان
از بهتری��ن و باالترین امکانات مخابراتی ،به کار
بسته و در این زمینه نیازمند همکاری و همراهی
هر چه بیش��تر هم اس��تانی های گرامی و تمامی

س��ازمانها ،ارگانها و مسئولین خدوم استان به
منظور بهره مندی هر چه سریعتر از شبکه استان
در زمان مقرر می باشد.

سرپرست شرکت گاز استان گلستان خبر داد:

حجم گاز دریافتی استان  ،افزون بر یک میلیارد و 650میلیون متر مكعب

عل��یطالب��یدرمصاحبهباپایگاهخبریش��رکت
ب��ا بیان خبرف��وق از دریافت نزدیک به یک میلیارد

 650میلیون مترمكعب گازدر س��ال 99دراس��تان
گلس��تان تا ابتدای آبان ماه خب��رداد .وی افزود:این
میزان مربوط به بخش��های مختلف گازرسانی اعم
از بخش خانگی،تجاری ،صنعتی،نیروگاه ،کارخانه
س��یمان و جایگاههای  CNGمی باش��د كه در 7
ماههسالدریافتوبهمصرفرسیدهاست.مهندس
طالبیتصریحكرد:درهمینراستادرمدتزماناشاره
شدهحجمگازدریافتیدربخشهایخانگی،تجاری
وصنعت��ی(دیافراگم��ی)،نزدی��کبه700میلیون
مترمكعب و بخش��های نیروگاه ،کارخانه سیمان و

جایگاههای  CNGاستان نیز بالغ بر  950میلیون
مترمکعب بودهاس��ت .ویافزود:درس��الگذشته
حجم دریافتی گاز استان گلستان در کلیه بخشهای
مصرف،نزدیکبه3میلیاردو133میلیونمترمکعب
بوده اس��ت که از این میزان س��هم بخش خانگی
،تجاریوصنعتی(دیافراگمی)افزونبریکمیلیارد
و 949میلیونمترمکعبمیباشد.اینمقاممسئول
بابیاناینکهاولویتمصرفگازبویژهدرایامسردسال
بخش خانگی می باشد ابراز داشت:با توجه به اطالع
رس��انیهایقبلیکلی��هواحدهایصنعتی،تجاری

و اداری اس��تان باید مجهز به س��وخت دوم باشند تا
در صورت لزوم از سوخت جایگزین استفاده نمایند.
سرپرستشرکتگازاستانگلستانافزودند:سیاست
دولت کاهش مصرف سوختهای مایع و جایگزین
كردنگازطبیعیبجایاینس��وختهامیباش��دكه
خوش��بختانه این امربصورت مطلوبی محقق شده
و در حال حاضر با تالش صورت گرفته درس��طح
استانتوانستیمتمامیشهرهایاستان 885،روستا
،نزدیکبه3055واحدصنعتیوهمچنین65جایگاه
 CNGرا گازرسانی نمائیم.

پیامتبریکوگرامیداشتشهردارشاهرودبهمناسبتسالروزسفرپربرکتمقاممعظمرهبری

۲۰آبان ماه برای همیشه در تاریخ این شهرستان
جاودان خواهد بود چرا که شاهد سفری تاریخی
و پرخیر و برکت مقام معظم رهبری بوده اس��ت.
س��فری ک��ه بارق��ه های امید را ب��ار دیگر در دل
مردمان این خطه سرس��بز زنده نگه داش��ت تا با
دستاوردهای معنوی آن این شهرستان در مسیر

پیش��رفت حرکت کند .حماس��ه حضور گسترده و
اس��تقبال گرم اقش��ار مختلف مردم استان از مقام
معظم رهبری نشانه عزت و غرور و سربلندی این
خطه است که نشان داد مردمان باصفای شاهرود
در مس��یر انقالب و والیت فقیه همیش��ه بوده و
همیشه خواهند بود .اینجانب ضمن گرامیداشت

این س��فر از تمامی جریانات سیاس��ی فارغ از هر
نوع نگاه از اقشارمختلف مردم میخواهم در مسیر
رهنموده��ای مقام معظم رهبری بعنوان نقش��ه
راه و دس��تورالعمل های توس��عه ای شهرس��تان
گام برداش��ته و امید و نش��اط را به مردم این دیار
هدیه دهیم.

اجرای بیش از 122کیلومتر شبکه گذاری جدید در شرکت گاز استان البرز

معصومه عینی :مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان
الب��رز از ش��بکه گذاری بی��ش از  122هزار و 979

متر از ابتدای سال 99تاکنون خبر داد .حسین تقی
نژاد ،مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان البرز عنوان
کرد122:هزار و  979متر شبکه گذاری که 74183
متر ش��بکه گذاری ش��هری و  48796متر شبکه
گذاری در روس��تاها از ابتدای س��ال  99تا پایان
مهرماه اجرا ش��ده اس��ت .وی همچنین با اش��اره

به تعداد انش��عاب نصب ش��ده در مناطق ش��هری
 1151علمک و در مناطق روس��تایی  847مورد
اظهار داشت:مجموع  1998انشعاب در حوزه های
ش��هری و روس��تایی نصب شده است که مجموع
انش��عابات نصب ش��ده تاکنون  278123علمک
می باش��د .تقی نژاد خاطر نش��ان کرد:از ابتدای

س��ال  99تا پایان مهرماه گازرس��انی به  5روس��تا
انجام شده و عملیات گازرسانی به  61روستا نیز در
حال اجرا می باشد .مدیر عامل شرکت گاز استان
البرز گفت 17360:مشترک جدید از ابتدای سال
تا پایان مهرماه سال  1399به مشترکین شرکت
گاز البرز اضافه شده اند

 9کلنگ زنی و افتتاحیه ویژه در نهم آذرماه در منطقه9

اصفهان-به��روز راعی:وی با اش��اره به اینک��ه پروژه دوم اصلی در
منطقه  9ایجادلوپ گردش��گری گل و گیاه اس��ت ،ادامه داد :یکی
از پتانس��یل های منطقه گلخانه های خیابان های قدس ،بهش��ت و
ش��هید حجازی اس��ت که تبدیل یک یا چند خیابان به میدانگاهی
برای گردشگری گل و گیاه می تواند برای مردم اثربخشی داشتهو
ش��رایط تعاملی بین افراد خانواده ها را افزایش دهد .رفیعی تصریح
کرد :یکی دیگر از طرح های منطقه ،ایجاد گذر ارگانیک اس��ت؛ در
ش��هر اصفهان راس��ته های متفاوتی مثل لوازم صوتی و تصویری،
خوار و بار و  .....وجود دارد اما ایجاد گذر ارگانیک با ماهیت منطقه 9
سنخیت دارد و فعالیت های مختلفی در زیرمجموعه این گذر پیش
بینی شده است .وی افزود :در روز نهم آذرماه  99همزمان با افتتاح و

کلنگ زنی  9پروژه منطقه  9اتفاق ویژه ای در این گذر رخ می دهد
که در آینده به آن می پردازیم .وی ادامه داد:حدود  79میلیارد تومان
بودج��ه س��ال جاری منطقه  9بود ک��ه این بودجه  37میلیارد تومان
هزین��ه ه��ای جاری و  42میلیارد تومان خالص هزینه های عمرانی
را ش��امل می ش��ود؛ از همین رو س��رانه هر شهروند بابت هزینه های
جاری  48هزار تومان و برایس��رانه عمرانی  550هزار تومان اس��ت.
رفیعی افزود :منطقه  9در مهرماه توانس��ت به تحقق  100درصدی
بودجه خود برسد و اکنون مازاد بودجه داریم که سعی داریم با برنامه
ریزی آن را به بهترین نحو برای شهروندان هزینه کنیم .وی بیان
ک��رد:در فرآین��د اصالح بودجه ،بودجه عمرانیاز  42میلیارد تومان به
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هزینه شهروندان از یک میلیون و  35هزار تومان به یک میلیون و
 300هزار تومان برسد که گام بلند برای توسعه منطقه است .مدیر
منطقه  9شهرداری اصفهان با اشاره بهافزایش  29درصدی بودجه
بخش عمرانی ،گفت :پروژه تملک خیابان کوهانستان  400درصد
افزایش بودجه داشته است به طوریکه بودجه پیش بینی شده برای
ای��ن ط��رح ،س��ه میلی��ارد تومان بود که در اصالحی��ه به  15میلیارد
توم��ان افزایش یافت .رفیع��ی افزود :همچنین برای تملک خیابان
بهش��ت  180درصد افزایش بودجه داش��یم یعنی سه میلیارد تومان
را به هش��ت میلیارد و  400میلیون تومان رس��اندیم .وی ادامه داد:
بودجه احداث خیابان بهشت یک میلیارد تومان بود که  350درصد
افزایش بودجه برای این کارخواهیم داشت.

تاریخچهای خواندنی درباره حرم
مطهر رضوی؛ از اولین خادم تا
تشکیالت اداری

مش��هد مقدس س��میرا رحمتی-مجموعه اس��ناد
تش��کیالت اداری آس��تان ق��دس رض��وی در دوره
صفوی از قدیمیترین اسناد موجود در کشور است.
این اسناد دربرگیرنده اطالعاتی جالب در حوزههای
اداری ،اجتماع��ی ،اقتص��ادی ،کش��اورزی ،وقف و
دیگ��ر موضوع��ات مذهبی در گس��تره جغرافیایی
ایران و افغانستان ،بهویژه خراسان بزرگ است .رضا
نقدی ،پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،بهتازگی
پژوهشی با عنوان «تاریخ و تشکیالت آستان قدس
رضویدر عصر قاجار» انجامدادهاس��تکهسرش��ار
از نکات جالب و خواندنی است .در قالب گفتوگویی
کوتاه با این پژوهشگر مروری بر تاریخچ ه حرم مطهر
رضوی داش��تیم که در ادامه میخوانید .رضا نقدی
درباره تاریخ و تش��کیالت آس��تان قدس رضوی که
از زمان شهادت حضرت رضا(ع) آغاز و در دوره شاه
تهماسب صفوی به رسمیت شناخته شده است بیان
میکن��د :از هم��ان ابتدا خادمانی برای رس��یدگی به
امور حرم استخدام شدند و «حسینبن علیبن صاعد
بربری» ،از اقوام مادری امام رضا(ع) ،نخستین خادم
حرم مطهر بود .این پژوهش��گر حوزه تاریخ و تمدن
رض��وی تصریح میکند :مزار هارونالرش��ید ،یکی
از بزرگترین خلفای عباس��ی ،در کنار مرقد مطهر
امام رضا(ع) بود .به همین دلیل ،همواره رقابتی بین
شیعیان و طرفداران هارونالرشید وجود داشت اما
رفتهرفته شیعیان بسیاری گرد مزار امام رضا(ع) جمع
شدند و در اطراف مزار حضرت(ع) سکونت گزیدند.
وی با اشاره به اینکه در قرن چهارم هجری و در دوره
سامانیان حرم گسترش یافت ،میافزاید :در این دوره
س��ادات موسوی از نسل حمزه بن موسیالکاظم(ع)
سرپرس��تی حرم رضوی و س��ادات منطقه توس را بر
عهده گرفتند و تا اواخر دوره تیموری این منصب بر
عهده آنها بود که نقش بسیار مهمی در اداره و حفظ
حرمواشیایآنوگسترشبارگاهامامرضا(ع)داشتند.
دردورهسلجوقیوبعدخوارزمشاهی،توجهویژهایبه
حرم شد .کاشیهای نفیس سنجری گواهی بر این
مدعاس��ت .با وجود این ،متأس��فانه از آن دوران اسناد
کمی درباره تشکیالت حرم وجود دارد.

گازرسانیبه ۲شهرمیمهوزرینآباد
دهلران۸۰درصدپیشرفتفیزیکیدارد

مدیر امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز
اس��تان ایالم گفت :عملیات اجرایی خط تغذیه گاز
رس��انی به دو ش��هر سراب میمه و زرین آباد از توابع
شهرستان دهلران با  ۸۰درصد پیشرفت در حال اجرا
است .کامران شریفی روز یکشنبه در جریان بازدید
نماینده حوزه جنوبی مردم ایالم در مجلس شورای
اسالمی از چگونگی روند گازرسانی به بخش زرین
آباد شهرستان دهلران اظهار داشت :خط تغذیه این
دو بخ��ش  ۸۰کیلومت��ر و  ۴۰کیلومتر ش��بکه بوده
ک��ه کار عملی��ات اجرایی نزدیک به  ۶۰کیلومتر آن
تکمیل شده است .وی اعتبار هزینه شده در اجرای
این طرح گازرس��انی را افزون بر  ۴۰۰میلیارد ریال
عن��وان ک��رد و اف��زود :هم اکن��ون  ۱۴پیمانکار در
فازه��ای مختل��ف این پروژه با جدیت تمام در حال
فعالیت هس��تند .مدیر امور مهندسی و اجرای طرح
های شرکت گاز استان ایالم پیشرفت فیزیکی کلی
پ��روژه را  ۸۰درص��د بیان کرد و یادآور ش��د :تالش
خواهی��م ک��رد تا در ایام مب��ارک دهه مبارک فجر
امسال این پروژه گازرسانی تکمیل و به شبکه گاز
سراس��ری متصل شود .شریفی با اشاره به وضعیت
گازرسانی در مناطق شهری استان گفت :هم اکنون
میزان برخورداری مناطق ش��هری از ش��بکه توزیع
گاز  ۹۹درصد است وی تاکید کرد :با تمام عملیات
گازرسانی به این  ۲شهر باقی مانده تا پایان امسال
ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای استان به ۱۰۰
درصد خواهد رسید.

آگهی
آگهی احضار متهم در پرونده کالس��ه  981704آقای (ابوالحس��ن یزدانی
پناه ) عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به
میزان  80درصد تقصیر موضوع شکایت آقای حجت حسنوند تعقیب میباشد
ب��ه واس��طه معل��وم نبودن محل اقامت نامب��رده و به تجویز ماده  174قانون
آئین دادرسی کیفری مصوب  1392مراتب در روزنامه  ،آگهی تا ظرف 30
روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
خرم آبا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید ،در صورت عدم حضور در موعد
مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید/.
حسین عباسی مفرد دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد
رونوش��ت حصر وراثت حس��ن عبادی با ش��ماره شناس��نامه  ۶۲۴مطابق
دادخواس��ت تقدیمی به کالس��ه پرونده  ۶۲۳،۴،۹۹از این ش��عبه درخواست
گواه��ی حص��ر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدتقی
عبادی به شماره شناسنامه  ۹در تاریخ ۹۹،۷،۲۸اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :شریفه عبادی
با ش��ماره شناس��نامه یک فرزند متوفی ،حکیمه عبادی با ش��ماره شناسنامه
 ۵۵۷فرزند متوفی ،حس��ن عبادی با ش��ماره شناس��نامه  ۶۲۴فرزند متوفی،
س��کینه عبادی با ش��ماره شناس��نامه  ۷۱۵فرزند متوفی عطیره عبادی با
شماره شناسنامه  ۷۸۱فرزند متوفی ،زینب عبادی با شماره شناسنامه ۷۸۲
فرزند متوفی ،ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را باستناد ماده ۳۶۱قانون امور حسبی در یک نوبت آگاهی
می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نشر آگاهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی
مربوط صادر خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

