
www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozشهرستان  پنج شنبه  29 خرداد 1399  شماره 5330 

آگهى مفقودى
ســند کمپانى و برگ سبز موتورسیکلت سیستم باختر تیپ 125 سى سى به شماره 

*** NEA به شماره  موتور:  شماره شاسى:  
پــالك: ایــران 613 - 93888 مدل 1393 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد قم
**********************************************************************

ســند کمپانى و برگ ســبز موتورســیکلت سیســتم پرند تیپ 125 ســى سى رنگ 
آلبالوئى به شماره پالك: ایران 613 - 66331 مدل 1393 به شماره موتور: 101040 
شماره تنه:  ***  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد 

قم
**********************************************************************

کلیه مدارك (برگ ســبز و ســند کمپانى و ..) موتورســیکلت شــباب 125 سى سى 
رنــگ مشــکى مدل 1388 به شــماره پــالك: ایــران 612 - 15822 به شــماره موتور: 
***  مفقــود گردیده و از   شــماره تنــه:  

درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
**********************************************************************

مــدرك فــارغ التحصیلــى مطهره الســادات میرعباســى فرزند ســیدمهدى شــماره 
شناســنامه 0014432528 صــادره تهران در مقطع لیســانس رشــته صــادره از واحد 
دانشــگاهى آزاد تنکابن با شماره 890426077 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. 
از یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنکابن به نشانى 

ولى آباد دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنکابن ارسال نماید./نوبت دوم- سارى
**********************************************************************

برگ سبز و سند کمپانى کامیونت ون نیسان رنگ آبى روغنى مدل 83 شماره موتور 
241787 شماره شاســى  شــماره پالك ایران72-553د98 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم - سارى
**********************************************************************

برگ ســبز سوارى ســمند  مدل 1394 رنگ ســفید روغنى شماره موتور 
 شــماره شاســى  شماره پالك ایران 10-
323ص37 به نام زهره السادات سیدى رهقى مخدوش گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. 

سارى
**********************************************************************

سند مالکیت ســوارى پژو 206 مدل 1399 شماره شهربانى ایران62-623ب23 
شماره موتور  شماره شاسى  مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************************************

سند مالکیت و سند کمپانى سوارى کرایه پژو 405 مدل 1389 شماره پالك اران62-
149ع23 شماره موتور 12489227117 شماره شاسى  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************************************

کارت ماشــین وانت نیســان مدل 1388 شــماره پالك ایران72-326ق52 شماره 
موتور 483008 شماره شاسى  مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى
**********************************************************************

رنــگ ســفید  تیــپ    ام.وى.ام  بــک  کمپانــى ســوارى هــاچ  ســند 
شاســى  شــماره  موتــور   شــماره   1395 مــدل  روغنــى 
 شماره پالك ایران 62-344د14 به نام حسین استرآبادى 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************************************

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى امیرحســین رمضانى با ارائه استشهادیه شماره 44807-99/3/21 تنظیمى 
دفترخانه 34 آمل طى درخواســت شــماره 99/9098-96/3/20 تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى 723590  پالك شــماره 9330 فرعى از 44 اصلى واقع در بخش 9 ثبت 
آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایى مفقود شده را نموده است و طى سند رهنى شماره 
43341-92/8/30 دفترخانه 133 آمل در رهن بانک مسکن شیخ فضل اله نورى آمل 
قرار داردکه دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهى 
در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى 
اعتــراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه 
و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

اجراییه
شماره پرونده:15/1280/98 محکوم له: محمد اصغرنیا با وکالت محمد احمدنژاد-
بابل کمربندى غربى شهاب نیا حر 21 بن بست 2 ساختمان محمد  محکوم علیه:سید حسن 
کرمى -مجهول المکان به موجب رأى شــماره 1461-98/12/6 شــعبه 15 شوراى حل 
اختالف بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت 20,000,000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 330,000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه  و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست 98/10/22تا زمان اجراى حکم 
در حق خواهان . رأى صادره غیابى است .به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى - اجتماعى - فرهنگى محکوم علیه مکلف است پس 
از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، یا ترتیبى براى 
پرداخــت محکوم به ، یــا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد درغیراین صــورت پرونده جهت 
اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف                                                                               
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خیرى زاده سماکوش

گواهى حصر وراثت
آقاى خســرو على زاده شیرســوار شــماره شناسنامه 516 به اســتناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و فتوکپى شناسنامه ورثه ، درخواستى به شماره 15/242/99  تقدیم این 
دادگاه نموده و چنین اشــعار داشته شــادروان ننه مار خانم یوسف پور شیرسوار شماره 
ملى 2050463820 در تاریخ 94/7/8 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حین 
الفوت وى عبارتند از:1-خســرو على زاده شیرســوار فرزند یزدان شــماره شناســنامه 
516  2- فخرى على زاده شیرســوار فرزند یزدان شــماره شناســنامه 9   3-مهدى على 
زاده شیرســوار فرزند یزدان شماره شناسنامه 326-فرزندان متوفى.پس از تشریفات 
قانونــى و انتشــار یک نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصــول هرگونه الیحه یا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه ســرى یا رســمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظــه گواهینامه 
مالیات بر ارث به شماره -- سرانجام در تاریخ 99 در وقت فوق العاده شعبه 15 شوراى 
حل اختالف بابل به تصدى امضاکننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهى مى 
نماید که ورثه درگذشــته منحصر به اشــخاص یادشده در باال بوده و وراث دیگرى ندارد 
و دارایى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونى که بر ترکه تعلق مى گیرد . 

اعتبار قانونى این گواهى نامه از حیث مبلغ تا نامحدود مى باشد.م/الف
شعبه 15  شوراى حل اختالف بابل

آگهى فقدان سند مالکیت
آقــاى مجید طریقــى بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 32753-99/3/19 تنظیمى 
دفترخانــه 153 آمل طــى درخواســت  شــماره 99/8933-99/3/19 تقاضاى صدور 
ســند مالکیت المثنى 482531 شش دانگ پالك شماره 4436 فرعى از 33 اصلى واقع 
در بخــش 3 ثبــت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایى مفقود شــده را نموده اســت که 
دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى اعتراض خود را 
به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت 
نماینــد . چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائــه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدنبى ابراهیم زاده افروزى شــماره شناســنامه 2060991781 به شرح 
دادخواست به کالسه 14/270/99 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلى ابراهیم زاده افروزى شــماره شناسنامه 17 
در تاریــخ 99/1/10 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثــه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به: 1-محمدنبى ابراهیم زاده افروزى فرزند غالمعلى شــماره 
شناســنامه 2060991781    2- علــى ابراهیــم زاده افــروزى فرزند غالمعلى شــماره 
شناســنامه  16   3-جعفر ابراهیم زاده افروزى فرزند غالمعلى شــماره شناســنامه 28   
4-آمنه ابراهیم زاده افروزى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه  960   5-ناهید ابراهیم 
زاده افروزى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 2060994306   6-طاهره ابراهیم زاده 
افروزى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه  2060994314 همگى فرزندان متوفى .اینک 
شورا با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس 
اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارده شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

آگهى حصر وراثت
خانم شــهال غفارى چراتى شــماره شناســنامه 14 به شــرح دادخواســت به کالســه 
14/199/99 از این شــورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عیسى غفارى چراتى شماره شناسنامه 1177 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفتــه ، ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-ذکریــا غفارى چراتى 
فرزند عیســى شــماره شناســنامه 1228   2-بهمن غفارى چراتى فرزند عیســى شماره 
شناســنامه372   3-احمد غفارى چراتى فرزند عیسى شــماره شناسنامه373   4-شهال 
غفارى چراتى فرزند عیســى شماره شناســنامه14   5-ناهید غفارى چراتى فرزند عیسى 
شماره شناســنامه1187 6- فاطمه غفارى چراتى فرزند عیســى شماره شناسنامه 371   
7-لیال غفارى چراتى فرزند عیســى شــماره شناســنامه 1651   8-صغرى غفارى چراتى 
فرزند عیسى شماره شناسنامه 1017 همگى فرزندان متوفى 9-خورشید لطیفى فرزند 
دائى جان شــماره شناســنامه 6 همســر متوفى .اینک شورا با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهــى مى نماید تاهرکس اعتراضــى دارد یا وصیت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم نمایدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارده شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

آگهى حصر وراثت
آقاى اســمعیل رجب تبار درویشــى شــماره شناسنامه 12به شــرح دادخواست به 
کالسه 14/274/99 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان لیال صادقى شش پلى شماره شناســنامه 365 در تاریخ 1387/3/4 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1-عزیزاله رجب تبار درویشــى فرزند اســکندر شماره شناسنامه 4   2-حسن رجب 
تبــار درویشــى فرزند اســکندر شــماره شناســنامه  13   3-زمان رجب تبار درویشــى 
فرزند اســکندر شــماره شناســنامه  2061832512   4-حســین رجب تبار درویشــى 
فرزند اســکندر شــماره شناســنامه  1   5-ســهیل رجب تبار درویشــى فرزند اسکندر 
شــماره شناســنامه  12   6-رقیه رجب تبار درویشى فرزند اســکندر شماره شناسنامه  
4   7-ربابه رجب تبار درویشــى فرزند اسکندر شماره شناسنامه  253 همگى فرزندان 
متوفى8-اسکندر رجب تبار درویشى فرزند شعبان شماره شناسنامه 67 همسر متوفى.
اینک شــورا با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارده شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

مشهد -نشست مشترك بین سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان خراسان رضوى و مسئولین مرکز ملى آموزش مدیریت انرژى 
ساختمان، در محل سایت مجتمع عالى آموزشى و پژوهشى صنعت 
آب و برق خراســان برگزار شد.در این نشست که با حضور مهندس 
محمد حسین شرکاء رئیس سازمان، دکتر محمد رضا موسوى تقى 
آبادى نائب رئیس، مهندس حســین پور عضو هیأت مدیره، دکتر 
ایمانى جاجرمى عضو گروه تخصصى برق سازمان، دکتر هدى فاضل 
مسئول آموزش ســازمان، مهندس مظفریان کارشناس مسئول و 
مشاور انرژى سازمان، دکتر وارسته پور رئیس مجتمع عالى آموزشى 
و پژوهشى صنعت آب و برق خراسان، دکتر ظفرمند معاونت آموزشى 
مجتمع عالى آموزشى و پژوهشى صنعت آب و برق خراسان و دکتر 
شکرى نماینده شرکت برق منطقه اى خراسان در مرکز ملى آموزش 
مدیریت انرژى ســاختمان برگزار شد، طرفین به تبادل نظر و ارائه 
اطالعات و توضیحات پرداختند. در ابتداى جلسه دکتر وارسته پور 
ضمن ابراز خرســندى از حضور ریاست ســازمان و هیأت همراه در 

مجتمع، گزارش مفصلى از اهداف مرکز ملى آموزش مدیریت انرژى 
ساختمان، تجهیزات، امکانات و برخوردارى هاى مجموعه ارائه نمود.
وى اظهار داشت: در راستاى ماده 6 قانون اصالح الگوى مصرف 
انرژى مصوب 1389/12/11 مجلس شــوراى اسالمى و با توجه به 
ابالغیه شــماره 97/26601/350 مــورخ 97/05/21 معاونت برق و 
انــرژى وزارت نیرو مبنى بر احــداث، راه اندازى و تجهیز مرکز ملى 
آمــوزش مدیریت انرژى ســاختمان در مجتمع عالى آموزشــى و 
پژوهشى صنعت آب و برق خراسان تفاهم نامه اى بین شرکت برق 
منطقه اى خراسان (نماینده توانیر)، شرکت توزیع شهرستان مشهد 
و مجتمع عالى آموزشــى و پژوهشى صنعت آب و برق در سال 97 
منعقد گردید. رئیس مجتمع عالى آموزشــى و پژوهشــى صنعت 
آب و برق خراســان عنوان کرد: هدف از انجــام این پروژه برگزاري 
آموزشهاي کاربردي و تخصصی مدیریت انرژي در این مرکز در جهت 
بهینه ســازى مصرف انرژى در زیر بخشــهاي ساختمان به منظور 
تأمین نیروى انســانى آموزش دیده و ماهر مى باشد. همچنین ارائه 

آموزش به شــرکتهاي خدمات مدیریت انرژى، مهندسین مشاور و 
ناظر ساختمانى، دانشجویان مرتبط با این بخش بر اساس سرفصل 
هاى سازمان نظام مهندسى ساختمان و همچنین صدور گواهینامه 
در چهارچوب قوانین و مقررات براى دانش آموختگان مى باشد، که 
در نتیجه باعث کاهش مصرف انرژي و دیماند درخواستى در بخش 

ساختمان مى گردد.
وى در خصوص ســایت این مجتمع آموزشى گفت: این سایت 
داراى امکانات و تجهیزات گوناگون و مدرن از جمله یک سالن بزرگ 
و دو منظوره جهت برگزارى همایش ها، ســایت نمایشگاهى، سالن 
هاى آموزشــى، نیروگاه هیبریدى (که مجهز به سه پنل یک کیلو 
وات با حسگر تابش و ردیاب خورشیدى هستند)، دو دستگاه توربین 
محور افقى و محور قائم و دو نیروگاه 20 کیلو وات و ... مى باشــد و 
تنها سایتى است که قابلیت برگزارى 28 دوره تخصصى را داراست.
در ادامه این نشســت رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان نیز با اشاره به برخوردارى سازمان نظام مهندسى ساختمان از 

توانمندى علمى و انسانى و نقش راهبرى و سکاندارى سازمان در 95 
درصد ساخت و سازها عنوان کرد: هیأت مدیره دوره هشتم از تمام 
ظرفیت ها، پتانسیل، استفاده از نیروهاى نخبه، ارتباط با  موسسات 
آموزشى، پژوهشى، مراکز دانش بنیان و تمام امکانات استانى در جهت 
نیل به هدف متعالِى خدمت به کشور و مردم، نهایت استفاده را خواهد 
کرد و هر کجا که راهى براى دسترســى و استفاده از امکانات بالقوه 
فراهم آید، قطعاً به شخصه پیگیر و مترصدیم که با رایزنى و برگزارى 
جلسات و برقرارى تفاهمنامه، پتانسیل ها را به فعل تبدیل نماییم.

مهندس محمدحسین شــرکاء افزود: مى توان کارهاى بسیار 
مثبتى در بحث سبک سازى و مقررات ملى انجام داد و با اعتقاد به 
این امر که مى شود از توان و امکانات دانشگاه ها و موسسات استفاده 
نمود، بدنبال افزودن دانش مهندسان، در اختیار قراردادن امکانات با 
برقرارى دوره ها و کارگاه هاى آموزشــى کاربردى هستیم تا زمینه 
پیشرفت و آگاهى بخشى و بروز رسانى اطالعات مهندسان استان را 

فراهم و گام اثر بخشى را در این راه برداریم.

اصفهان- قدرت اله نوروزى شهردار اصفهان دردیدار با 
سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان با بیان اینکه حوزه 
ورزش و شهردارى داراى نقاط مشترك بسیار زیادى هستند، 
اظهار کرد: از ابتداى ورودمان به مدیریت شهرى سیاست 
خود را بر تســهیل گرى امور مربوط به ورزش گذاشتیم و 
به دنبال این بودیم تا زمینه براى ورزش همگانى مســاعد 
شود.وى ارتقاء سطح تعامالت براى رسیدن به نتیجه مطلوب 
در ورزش را نیازمند تعامالت مناسب میان حوزه ورزش و 
جوانان با شهردارى ذکر کرد و افزود: سالمت جسم و روان 
به ورزش ارتباط دارد و براى انجام این کار الزم است دستگاه 
هاى متولى مانند اداره کل ورزش و جوانان استان، سازمان 
ورزش شهردارى، دانشگاه علوم پزشکى و شهردارى تعامالت 
را به گونه اى پیش ببرند که اصفهان به عنوان یک پایلوت 
خوب و الگویى مناسب در حوزه هاى سالمت و ورزش کشور 
معرفى شود. (حمایت شهردارى از ورزش همگانى) شهردار 
اصفهان با بیان اینکه بودجه هاى اداره کل ورزش و جوانان 
به دلیل دولتى بودن محدود است، تصریح کرد: شهردارى 
این آمادگى را دارد تا با توجه به موضوع ورزش همگانى براى 
زنده بودن و پویایى شهر، سالمت و شادى جامعه و تحرك 
جوانان گام بردارد زیرا با پرداختن و توجه به ورزش مى توان 
از بسیارى از فسادها و از گرایش جوانان به اعتیاد جلوگیرى 
کرد. وى ادامه داد: هر فرد یا نهادى که بتواند شهر را مسیر 
سالمت روح و روان و ترمیم روابط جوانان یک گام به جلو 
ببرد شهردارى از آن حمایت مى کند، بنابراین با این نگاه این 
دوره مدیریت شهردارى فرصتى طالیى براى متولیان ورزش 
استان بوده و حضور متولیان دغدغه مند در ورزش استان 
نیز فرصتى براى شهردارى است تا بتوانند در کنار یکدیگر 

در راستاى رشد و سالمت مردم گام بردارند.

توجه به دیپلماسى شهرى در حوزه 
ورزش

فعالیتهاى  ارتش،از  روز  تبریک  با  کهریزك  بخشدار 
سپاهیان،فعالیت  و  بسیجیان  درکنار  ایشان  ارزشمند 
هاى جهادى انها را در تمام بحران هاى ملى نمونه اى از 
روحیه ایثارگرى دانست که با هدف و برنانه ریزى مناسب 
همواره در تمام مشکالت و بحران ها در کنار مردم بوده 
اند. بخشدار کهریزك بااشاره به بحرانهایى چون جنگ،سیل 
،زلزله،تهاجم فرهنگى و غیره، حضور این نیروهاى نظامى را 
که مدافع خاك مقدس این کشور انقالبى و اسالمى هستند 

پشتیبان مردم دانست .

شــهردار قرچک گفــت: مدیریت شــهرى قرچک 
در راســتاى خدمت رســانى و رفــاه حال شــهروندان، 
هم اکنــون چندین  پــروژه رفاهى، خدماتى و ورزشــى 
در دســت اقدام دارد که این حرکت شــهر قرچک را در 
 آســتانه فصل جدید توسعه و پیشــرفت قرار خواهد داد.
 محسن خرمى شریف  در حاشیه بازدید از پروژه هاى عمرانى 
مدیریت شهرى، گفت: اجراى این پروژه هاى شهرى کامالً از 
 بودجه عمرانى شهردارى قرچک به خود اختصاص داده است.
وى افزود: بازدیدهاى دوره اى براى حل مشکالت پروژه ها 
و رصد میزان پیشــرفت آن ها انجام مى شــود تا بتوانیم 
 طبق برنامه زمان بندى این پروژه ها را به اتمام برســانیم.
شهردار قرچک بابیان اینکه پروژه هاى عمرانى در راستاى 
توسعه زیرساخت هاى شهرى در حال احداث هستند، گفت: 
مدیریت شــهرى قرچک در راستاى خدمت رسانى و رفاه 
حال شهروندان، هم اکنون چندین پروژه رفاهى، خدماتى 
و ورزشى در دست اقدام دارد که این حرکت شهر قرچک 
 را در آستانه فصل جدید توسعه و پیشرفت قرار خواهد داد.
خرمى شریف گفت: آســفالت جاده آرامستان، بهسازى 
پارك ها و بوستان ها، ســاخت بارانداز زباله، ساخت سراى 
محلــه، ادامه احــداث کمربندى جنوبى، ایجاد پیســت 
دوچرخه ســوارى پــارك خیــام، احــداث زمین چمن 
مصنوعى، تخریب و بهســازى محل دائمى نمایشــگاه 
دائمى، احداث پارك اقوام، احداث ســراى محله خبرنگار، 
احداث ســوله ورزشــى بانوان، احداث ساختمان خدمات 
شــهرى منطقه یک، احداث فرهنگســراى بزرگ شهر و 
احداث کمربندى شمالى گوشــه اى از اقدامات شهردارى 
 قرچک در جهت خدمت رســانى بهتر به شهروندان است.
وى در پایان با اشــاره به اینکه توسعه و پیشرفت قرچک 
درگرو همکاري و مشــارکت شهروندان است، اظهار کرد: 
روند پیشرفت و توسعه و اجراى پروژه هاى رفاهى، خدماتى 
و ورزشــى قرچک با همکاري و مشــارکت مردم سرعت 
بیشتري خواهد گرفت و تحقق این مهم درگرو همکاري 

و مشارکت شهروندان با مدیریت شهرى است.
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مداومت در طرح غربالگرى سالمت 
کارکنان

مسجدسلیمان – مدیرعامل شــرکت بهره بردارى 
نفت و گاز مسجدســلیمان گفت : از ابتداى زمان انتشار 
ویروس کرونا در کشور تاکنون ، طرح غربالگرى و سنجش 
سالمت کارکنان بطور مداوم و روزانه در حال انجام است .
به گزارش روابط عمومى شــرکت بهره بردارى نفت 
و گاز مسجدســلیمان ، مهندس قباد ناصرى در تکمیل 
این خبر اظهار داشــت :  با توجه به اینکه شرکت بهره 
بردارى نفت و گاز مسجدســلیمان با دارا بودن نزدیک 
به 4000 نفر پرســنل زیر مجموعه بزرگترین جامعه ى 
ادارى شهرســتان محسوب مى شود بر ضرورت مراقبت 
و سنجش سالمت اعضاى این جامعه بیش از پیش مى 

افزاید .
وى افزود : بر همین اســاس بطــور روزانه و مداوم 
با حضور عوامل مربوطه در ادارات ســتادى مســتقر در 
مسجدسلیمان عملیات تب سنجى و غربالگرى بمنظور 
حصول اطمینان از سالمت کارکنان صورت مى گیرد .
وى تصریح کرد : براى کارکنان شاغل در واحدهاى 
اقمارى نیز در زمان تعویض شــیفت هفتگى و پیش از 
ورود کارکنان به تأسیسات این عملیات صورت مى گیرد .
 مدیرعامــل شــرکت بهره بــردارى نفــت و گاز 
مسجدسلیمان در ادامه از تداوم اجراى عملیات ضدعفونى 
و گندزدایى محالت و مناطق مختلف شهرى خبر داد و 
گفت : بنا بر برنامه اعالمى از سوى ستاد مقابله با کروناى 
شهرستان و توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج و اداره 
HSE ، عملیات گندزدایى و ضدعفونى کردن محالت و 
مناطق شهرى بمنظور پیشگیرى و مقابله با انتشار ویروس 
کرونا در راســتاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى این 

شرکت همچنان در حال انجام است .

ایالم – مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به اقدامات 
انجام شده در خصوص بهینه سازي مصرف انرژي و پروژه 
هاي کاهش آالیندگی اشــاره کرد و گفت: کار مطالعات 
پروژه کاهش آالینده هاي گوگرد توسط پژوهشگاه صنعت 
نفت در حال انجام می باشد که با اجراي این پروژه ، این 
واحد صنعتى به یکی از پاالیشــگاه هاي برتر  کشور در 
استاندارد سازي خروجی آالینده هاي هوا تبدیل می شود.
به گزارش روابط عمومى،دکتر "روح اله نوریان" در دیدار 
با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بمناسبت هفته 
محیط زیست، افزود:  راه اندازي پتروشیمی ایالم و دریافت 
خوراك از پاالیشگاه، موجب استاندارد شدن مشعل این 
واحد صنعتى خواهد شــد و  انتقال محصوالت از طریق 
خط لوله به پتروشــیمی موجب کاهش ریسک حمل و 
نقل محصوالت مى شــود. وى اظهار داشت: فضاي سبز 
پاالیشگاه گاز ایالم با مســاحت بیش از 24,5 هکتار به 
میزان 98 درصد فضاي صنعتی توســعه داده شــده که 
مطابق قانون 10 درصد فضاي صنعتی می بایست فضاي 
سبز باشد. همچنین در این دیدار مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان ایالم از اقدامات موثر شرکت پاالیش گاز 
ایالم در خصوص حفاظت از محیط زیســت بویژه آب و 
مدیریت پسماند، تقدیر و قدردانى کرد. " غالمرضا ابدالى" 
خواســتار تداوم اقدامات در بخش هوا و انجام پروژه هاى 
پژوهشى مرتبط با محیط زیست شــد و افزود: اقدامات 
پاالیشــگاه از جمله ایجاد واحد تصفیه پســاب صنعتى 
پیشرفته، مدیریت مناسب و اصولى پسماندهاى عادى و 
صنعتى قابل تقدیر است و تداوم چنین پروژه هایى باعث 

کاهش آالینده هاى زیست محیطى خواهد شد.

گیالن – در این جلســه  جهانبخــش معاون امور 
مشارکتهاى مردمى گفت  درحوزه معاونت مشارکت هاى 
مردمى فعالیت ها درقالب پشتیبانى از حوزه هاى معاونت 
ها مى باشد و لذا در این راستا باید با چابکى کار نمود از 
جمله مسائل مهم ، چابکى در امر مشارکت هاى مردمى 
بوده تا بتوانیم بر اســاس آن و با پشتوانه آن کمک هاى 
مردم خیر و نیکوکار را به سمت خیر جمعى و مساعدت 
به جامعه هدف سوق دهیم. جهانبخش در ادامه افزود : از 
موضوعات دیگر در این زمینه مى توان به فعالیت مراکز 
غیر دولتى و نحوه نظارت بر فعالیت آنها اشــاره داشت 
که نباید مورد غفلت قرار گیرد ، معاون هماهنگى مراکز 
غیردولتى و اشــتغال و مشارکت هاى مردمى به فعالیت 
هاى اشتغال در ســال 98 و برنامه هاى سال 99 اشاره 
نمود و افزود بر اســاس برش اشتغال شهرستان ها ، مى 
بایــد 1646 نفر را  از راه هاى گوناگون اشــتغال آنان را 
ساماندهى کنیم و به حمداهللا اعتبارات تبصره 16 در سال 
جارى افزایش داشــته تا بتوانیم در این راستا نسبت به 
اشتغال اقدام نماییم. مدیرکل بهزیستى گیالن  نیز در این 
جلسه  گفت در رابطه با موضوع معاونت هماهنگى مراکز 
غیر دولتى اشتغال مسکن مشارکت هاى مردمى احساس 
بر این است عالوه بر کارهاى قبلى با توجه به تنگناهایى 
که دولت در سال جارى دارد این حوزه معاونت مى تواند 
کارهاى بزرگى  را در بخش غیردولتى به سرانجام برساند 
بدین سان که در حوزه مراکز غیر دولتى قطعاً موسسات 
و مراکزى که از بهزیستى مجوز فعالیت دریافت مى نمایند 

بخش غیر دولتى محسوب مى شود .

پاالیشگاه گاز ایالم براى استاندارد 
سازي خروجی آالینده هاي هوا 

برنامه دارد

اولین نشست هم اندیشى 
کارشناسان حوزه معاونت 
مشارکتهاى مردمى 

خبر

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

ٓاثار وجودی ستاد اجرایی فرمان امام 
برای اسالم و انقالب به وضوح قابل 

مشاهده است

جهادی عمل کردن بخشهای مختلف ستاد اجرایی فرمان امام درحوادث 
مختلف، باید الگوی سایر دستگاهها باشد.

آی��ت اهلل علم الهدی امام جمعه مش��هد در دیدار مدیران اس��تانی س��تاد 
اجرای��ی بابیان ای��ن مطلب افزود: آثار وجودی س��تاد اجرایی فرمان امام 
برای اس��الم و انقالب به وضوح قابل مش��اهده اس��ت. وی افزود: یکی از 
مهمترین عوامل مؤفقیت س��تاد اجرایی فرمان امام درس��الهای اخیر،نوع 
برخوردش��ان براساس مالکهای دین اس��ت. امام جمعه مشهد خاطرنشان 
کرد: سیس��تم برنامه ریزی و فرهنگ جهادی اجراک��ردن این برنامه ها به 
ویژه در بحرانها و برخورد با مش��کالت م��ردم ، از دیگر عوامل مؤثربودن 

این ستاد اس��ت که باید الگوی سایر دستگاهها باش��د. نماینده ولی فقیه 
در خراس��ان رضوی افزود: ان ش��ااهلل با لطف خدای متعال و الگو گرفتن از 
اهل بیت علیهم الس��الم بتوانیم طوری برخورد کنیم که شیرینی عمل به 

معروف در بطن هر ارگان و جامعه ای احساس شود.
تأمین ۳۰۰۰ تبلت برای دانش آموزان محروم خوزس��تان با حمایت ستاد 
اجرای��ی فرمان امام   با حمایت س��تاد اجرایی فرم��ان امام، بودجه خرید 

۳هزار تبلت برای دانش آموزان نیازمند استان خوزستان تأمین شد.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در نشست شورای آموزش و پرورش 
خوزس��تان با اعالم این خب��ر افزود: چند ماه پی��ش وعده ای درخصوص 
تأمی��ن تبلت برای دانش آم��وزان کم بضاعت و عش��ایر داده بودیم که با 
همکاری و مس��اعدت رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام این وعده در حال 
تحقق اس��ت. اس��تاندار خوزس��تان افزود: به این منظور ۱۵ میلیارد ریال 
ازطرف س��تاد اجرایی فرمان امام و ۳۰ میلیارد ریال از س��وی استانداری  
برای این امر در نظر گرفته ش��د و هم اکنون س��ازمان نوسازی مدارس در 
مرحله انتخاب است تا یک تبلت با کیفیت و مناسب دانش آموزان تهیه و 
انتخاب کند. وی افزود: پس از انتخاب مدل تبلت، قرارداد بسته و تبلت ها 
خریداری میش��وند و طبق نظر کمیته تشکیل شده برای این امر براساس 

شرایط آموزش و پرورش در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می گیرد.

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


