
روند پرداخت تسهیالت مسکن 
روستایی در استان گلستان تسهیل 

می شود
وجــود ۱۰۰ هزار واحــد مســکونی غیرمقاوم در 
روستاهای گلســتان، ســاخت ۳ هزار خانه برای 
محرومــان، عقد قرارداد با ۴ هــزار متقاضی طرح 
بهســازی مسکن روستایی و تســهیل در پرداخت 
تســهیالت مهم ترین موضوعات نشســت مدیران 

مسکن و بانک های استان گلستان بود
نشســت مدیران عامل بانک هــای پرداخت کننده 
تسهیالت قرض الحسنه برای مقاوم سازی و بهسازی 
واحدهای مسکونی روستایی در استان برگزار شد. 
در این نشســت بر تســهیل و روان سازی پرداخت 

تسهیالت از سوی بانک ها تأکید شد
سیدمحمد حســینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان 
در این نشســت اظهار داشت: در جریان سیل سال 
گذشته که منجر به بازسازی بیش از 22 هزار واحد 
مسکونی خســارت دیده از سیل شــد، بانک های 
استان همکاری و عملکرد خوبی در زمینه پرداخت 
تسهیالت داشتند وی گفت: همکاری و روان سازی 
ارائه تســهیالت به متقاضیان ساخت مسکن نقش 
بسزایی در ترویج فرهنگ مقاوم سازی و جلوگیری 
از تلفات و خسارت های حوادث مترقبه و همچنین 

ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ها دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به وجود حدود 
۱۰۰ هزار واحد مســکونی غیرمقاوم در روستاهای 
استان بر نقش محوری بانک ها در اجرای طرح های 
مختلف در حوزه به ویژه مسکن جوانان و محرومان 
و تســریع در رونــد مقاوم ســازی واحدهــای کم 
دوام و بی دوام تأکید کرد و یادآور شــد: در ســال 
گذشــته با همکاری بانک ها در اســتان برابر با 5 
سال قبل از آن مســکن احداث و مقاوم سازی شد 
که اگر تعامل و همــکاری بانک ها با مردم و بنیاد 
نبود، این امر محقق نمی شــد حسینی با اشاره به 
اجــرای طرح احداث ۳ هزار واحد مســکونی برای 
محرومان افزود: در کمتر از ۳ ماه، همه مشــموالن 
این طرح با بانک ها قرارداد بســتند که این امر در 
کشور بی سابقه و کم نظیر بوده است و عالوه براین 
تاکنون حــدود ۴ هزار عقد قرارداد از ســهمیه 7 
هزار واحدی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن 

روستایی نیز انجام شده است.
وی با اشــاره به وظیفــه و مســئولیت اجتماعی 
دستگاه ها ابراز داشــت: ساخت ۴۰۰ واحد مسکن 
جوانان، ســاخت بیش از 2۰۰ واحد مسکونی برای 
خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول و ساخت 
66 واحد مســکونی برای ایتام از دیگر برنامه های 
بنیاد مســکن استان است که در همه این طرح ها، 

نقش بانک ها مهم و اثرگذار است
عبداهلل باقریان، دبیر شــورای هماهنگی بانک های 
اســتان نیز در این نشست، جهش در تولید مسکن 
روســتایی در اســتان را ملموس و مشهود دانست 
و گفت: تسهیالت مسکن روســتایی بنیاد مسکن 
تنها تســهیالتی است که بدون ســپرده گذاری و 
بدون نوبت و به صورت قرض الحســنه با کارمزد 5 
درصد و با بازپرداخت ۱5ساله و به صورت ضمانت 
زنجیره ای به متقاضیان پرداخت می شــود و نقش 

بسزایی در خانه دار شدن روستائیان داشته و دارد
وی با اشــاره به وقوع حوادث مختلف در ســطح 
اســتان همزمان با شیوع ویروس کرونا ابراز داشت: 
سیســتم بانکی با رویکرد جهادی به ارائه خدمات 
به مردم ادامه داده و همچنان بر برخورداری اقشار 

مختلف از خدمات بانکی تأکید دارد
دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان افزود: 
پرداخت تســهیالت ساخت مســکن روستایی با 
توجه به نقش آن در زندگی افراد همیشــه اولویت 
بانک ها بوده خواهد بود که پرداخت 5 برابری این 
تسهیالت در سال گذشته و سالجاری گواه این ادعا 
اســت وی تکلیف دولت به بانک هــا مبنی بر اخذ 
ســفته زنجیره ای به عنوان ضمانت در اجرای طرح 
بهسازی و نوسازی مســکن روستائیان را کمک و 
گامی بــزرگ در اجرای این طرح دانســت و ابراز 
امیدواری کــرد: جوانان، مســتاجران و افراد فاقد 
مسکن روستایی با برخورداری از طرح های مختلف 

بنیاد مسکن صاحب خانه ای مقاوم و ایمن شوند.

بزرگترین چرخ فلک کشور در 
شهربازی گرگان ساخته می شود

معاون عمران شهرداری گرگان اظهار کرد: کارهای 
عمرانی ساخت پروژه بزرگ شهربازی توسط قرارگاه 
خاتم در حال اجراست و هم اکنون در حال ساخت 
سوله به مســاحت حدود 6 هزار متر مربع هستیم 
تا در کنار فضای روباز، شهربازی مسّقف نیز داشته 
باشیم. مرتضی فاضلی عارف افزود: با دستور شهردار 
محتــرم، ســورتمه و چــرخ فلک، 2 وســیله مهم 
شــهربازی که در هیچ یک از شهربازی های کشور 
به طــور همزمان وجود ندارد، در گرگان اســتفاده 
می شود و بزرگترین چرخ فلک کشور در شهربازی 

گرگان ساخته خواهد شد
عارف افزود: پیاده روســازی محور خیابان ولی عصر 
)عــج( حدفاصل چهــارراه تابلو تا ســازمان آب با 
اعتبــاری بالغ بر ۱2 میلیارد ریال یکی از مهمترین 
پــروژه های حال حاضر معاونت عمران شــهرداری 
است و تا کنون بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. معاون عمران شهرداری گرگان در ادامه 
بیان کرد: همچنین اجرای عملیات دیوار سنگی حد 
فاصل عدالت 88 الی 92 با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد 
ریالی شروع شــده اســت. عارف با بیان اینکه این 
محدوده وضعیت بسیار بدی داشت، افزود: جاده ها 
و خیابان هایی کــه نقش رودخانه بودند در معرض 
آب شستگی و جاده شستگی قرار داشتند و اکنون با 

اجرای عملیات این خطر برطرف خواهد شد
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خـــبـــر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه یک 

برابر رأی شماره 139960310001006624 مورخ 99/09/01 
کــه در هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری 
تصرفــات مالکانه آقــای علی نظری افراپلــی فرزند یارعلی نســبت به 
شــش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 156.80 
مترمربع قســمتی از پالک 3453  اصلی واقع در بخش یک ثبت ساری 
خریــداری از مالک رســمی  محرز گردیده اســت،  لذا بــه منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می 
تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند.

بدیهــی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشار نوبت اول 

99/09/22 نوبت دوم 99/10/06.م/الف
مهدی داودی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه یک 

برابر رأی شماره 139960310001006509 مورخ 99/08/24 
کــه در هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری 
متصرفی آقای علی جان خانجانی فرزند محمد حســین نســبت به شش 
دانــگ یک قطعه زمین مشــتمل بــر انباری به مســاحت 138 مترمربع 
قســمتی از پالک 3449 اصلی واقع در بخش یک ثبت ساری خریداری 
از مالک رســمی محرز گردیده اســت،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته باشــند 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 
دادخواســت خــود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشار نوبت اول 99/09/22 نوبت 

دوم 99/10/06.م/الف
مهدی داودی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه یک 

برابر رأی شماره 139960310001006620 مورخ 99/08/29 
کــه در هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری 
تصرفات مالکانه آقای سید ابوالفضل موسوی فرزند سید جواد نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 74/25 
مترمربع قسمتی از پالک  3454  اصلی واقع در بخش یک ثبت ساری 
خریداری از مالک رسمی با کسر سهم وقف محرز گردیده است،  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار 

نوبت اول 99/09/22 نوبت دوم 99/10/06.م/الف
مهدی داودی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی مفقودی 
دفترچه تاکسی برون شهری اینجانب محمدباقر خداشناس به شماره کارتکس 
45190 و شــماره ملی 2279941821 و با شــماره گواهینامه 9507571743 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
****************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی موتورســیکلت هوندا تیپ 125 مدل 1385 رنگ 
آبی شــماره موتور 6366341 شــماره شاســی 125H8539957 شــماره انتظامی 
47425ایران588 به نام حســن منصوری مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشــد. 

ساری
****************************************************

برگ سبز سواری سایپا  131SE رنگ سفید روغنی مدل 1393 شماره موتور 
5178030 شــماره شاســی NAS411100E1057620 شــماره پالک ایران 33-

659م26 به نام طیبه فرجی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

برگ سبز سواری سمند تیپ LXXU7 مدل 1394 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور 124K0697531 شــماره شاســی NAAC91CE4FF032075 شماره پالک 
ایران82-747د23 به نام مســلم یوسفی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

ساری
****************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز ســواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 83 رنگ 
 S1412283279784 نک مدادی متالیک شماره موتور 00887526 شماره شاسی

شماره پالک ایران82-626ط32 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

آگهی حصر وراثت
آقــای رجبعلی عبدی فرزند شــعبانعلی به شــرح درخواســتی که به 
شــماره 5/9900982 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صدور 
گواهــی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان شــعبانعلی 
صبری فرزند عباســعلی شــماره شناســنامه 11 صادره بابلسر در تاریخ 
99/7/13 در شهرســتان بابلســر در تاریخ 99/7/13 در شهرســتان 
بابلســر  بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1-متقاضــی : رجبعلی عبدی کدملی 4988882292 متولد 1340   
2-عبــاس عبــدی کدملــی 4988882306 متولــد 1341   3-عالیــه 
صبــری کدملــی 4988882764 متولــد 1345   4-رضا صبری کدملی 
4988883620 متولد 1348   5-تقی صبری کدملی 4988883639 
متولــد 1349    همگی فرزندان متوفی6-ملیحه شــاکری کناری کدملی 
4989132750 متولد 1320 همسر متوفی والغیر، اینک شورا پس از 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکــس اعتراضی دارد یــا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد 
ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

مدیــر عامل شــرکت 
از  قزوین  اســتان  گاز 
میلیــون   2 افزایــش 
مترمکعبــی مصــرف 
روزانــه گاز طبیعــی 
قبل  ســال  به  نسبت 
خبــر داد.بــه گزارش 
شرگت  عمومی  روابط 
قزویــن،  اســتان  گاز 
مفــرد  اســماعیل 
بوشــهری مدیر عامل این شــرکت اعالم کرد کل مصرف 
گاز استان در نخســتین روز زمستان امسال بیش از  ۱۳ 
میلیون و 6۰۰ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل ، 2 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
مفرد بوشــهری با اشــاره به افزایش مصرف گاز در بخش 
های خانگی، تجاری و عمومی افزود : افزایش مصرف گاز 

در این سه بخش در 9 ماه سال جاری بیش از 98 میلیون 
متر مکعب نســبت به سال قبل بوده اســت که نشان از 
افزایش ۱5 درصــدی در این بخش ها دارد.وی همچنین 
بــه افزایش 7 درصــدی مصرف گاز در بخــش صنایع و 
CNG اشــاره کرد و گفت : مصرف گاز در بخش صنایع و 
CNG  در 9 ماه گذشــته بیش از 72 میلیون متر مکعب 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایش داشته است.
ایشــان در ادامه اظهار داشــت : هم اکنون عمده مصرف 
گاز طبیعی مربوط به شهرســتانهای قزوین و بوئیین زهرا 
است که این شهرســتانها رکوردار مصرف گاز طبیعی در 
استان می باشند.مهندس بوشــهری در پایان با تاکید بر 
لزوم مصــرف بهینه گاز افزود : مشــترکین می توانند با 
اقدامات کوچک نظیر تنظیم دمای محیط بین ۱8 تا 2۱ 
درجه سانتی گراد، تنظیم دمای موتورخانه روی 6۰ درجه 
سانتی گراد و استفاده از  پرده های ضخیم تر، شرکت گاز 

را در استمرار خدمات رسانی یاری نمایند.

شهردار باقرشهر در دیدار با یزدی خواه 
 با همت و تالش کارکنان شهرداری؛ امروز 
باقرشهر یکی از شهرهای برخوردار استان 

تهران است
در ادامه بازدیدهای دکتر سید علی یزدیخواه از شهرهای مختلف حوزه انتخابیه 
تهران،ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی؛ با حضور در شهرداری 
باقرشهر با سعید استادفرج دیدار و از پروژه های عمرانی در اجرا بازدید کرد.  در 
این دیدار حســین گراوند عضو شورای اســالمی باقرشهر؛ امیر محبی ، محمود 
نوروزی و رضا بهادر معاونین شــهردار نیز حضور داشتند. سعید استادفرج ضمن 
خیر مقدم , گزارشــی از اقدامات و برنامه های شــهرداری برای بهره برداری از 
پروژه های عمرانی در دهه مبارک فجر امســال ارائه نمود و گفت: برنامه ریزی و 
اجرای پروژه های عمرانی ، حاصل تالش معاونین ، مدیران و کارکنان سختکوش 
شــهرداری و حمایت های بی دریغ اعضای شورای شهر است. شهردار باقرشهر 
افزود: امروز باقرشــهر با برنامــه ریزی های میان مــدت و بلند مدت مدیریت 
شــهری و بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی ، ورزشی و فرهنگی ، یکی 
از شــهرهای برخوردار استان تهران است. بازدید از پروژه های عمرانی در دست 
اجرای شهرداری باقرشهر از دیگر برنامه های حضور دکتر یزدی خواه در باقرشهر 
بود ، که حاضرین از پروژه های عمرانی مســجد علی ابن ابیطالب )ع(؛ بوســتان 
شهدای نفت بهران؛ سوله مدیریت بحران و سالن ازدواج آسان؛ مجموعه فرهنگی 

قرآنی کوی دانش و پارکینگ طبقاتی بلوار امام خمینی ره بازدید کردند.

وجود ۷۵۰ کالس تخریبی دربوشهر پایتخت
 انرژی کشور

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس اســتان بوشهر از وجود 75۰ کالس درس تخریبی در 
این استان خبر داد.

احمــد مرادی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت : از این میزان کمک خیران ۳۴2 
میلیارد ریال از سوی مشــارکت خیران داخل کشور و 5۰میلیارد ریال نیز از سوی چهار 

خیر و نیک اندیش از خارج از کشور جمع آوری شده است.
وی بیان کرد: طرح آجر به آجر با هدف گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و زمینه سازی 

برای جلب کمک آحاد مردم در مدرسه سازی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس اســتان بوشهر تاکید کرد: طرح آجر به آجر به منظور 
زمینه ســازی برای مشارکت افراد نیک اندیش با هر سطح از توان مالی، در مدرسه سازی 
آغاز شده و در قالب آن آحاد جامعه با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه ای می توانند 

حتی با اهدای هزینه خرید یک آجر، در مدرسه سازی سهیم شوند.
مرادی اظهار کرد: در طرح کمک های آجر به آجر  به جای نام گذاری یک مدرســه به نام 
یک خیر نام چند خیر روی کالس های یک مدرســه گذاشــته می شود تا خیرین رغبت 

بیشتری برای کمک کردن داشته باشند و فشار مالی مانع کمک آنان نشود.
وی یادآور شــد: در زمان حاضر یک هزار و 65۰ نفر بعنوان خیران خرد و پنج ســازمان، 
شرکت، کارخانه مشارکت کننده در راستای مسئولیت های اجتماعی در طرح آجر به آجر 

در استان بوشهر مشارکت دارند.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان بوشــهر بیان کرد: همچنین با اشاره به پویش 
ملی »من مادرم بچه های ایران فرزند من« با رویکرد مشــارکت جلب مشارکت بانوان در 

امور مدرسه سازی آغاز شد.
مرادی ادامه داد: این پویش با هدف افزایش آگاهی و جلب مشارکت بانوان در امر مدرسه 
ســازی و به منظور طرح تحولی مشارکت های مردمی و طرح آجر به آجر با تالش جامعه 
خیران مدرسه ساز کشور با مشارکت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز کشور طرح آجر به 
آجر و پویش های ملی زیر مجموعه آنها اجرایی و عملیاتی شده و عالقمندان برای پیوستن 
به این پویش با  مراجعه به صفحات اینترنتی AjorBajor.ir وmehreMadrese.ir و 

با پرداخت حداقل هزینه پوستر مشارکتی خود را دریافت کنند. 
وی گفت: خیران ســال گذشــته 5۱۰میلیارد ریال در پروژه های خیر ســاز این اســتان 
مشارکت کردند که این میزان کمک نسبت به سال 97، 2۰ درصد افزایش نشان می دهد 

و پیش بینی می شود امسال مشارکت این گروه به 6۰۰ میلیارد ریال برسد.

شهردار باقرشهر
در ساخت پروژه ها ؛ طراحی پدافندی در نظر 

گرفته شده است
 ســعید استادفرج در حاشیه بازدید دکتر یزدیخواه از روند تکمیل پروژه های 
عمرانی با اعالم مطلب فوق گفت: در طراحی و ســاخت پروژه ها ضمن حفظ 
تجهیزات و امکانات ، اقدامات الزم برای اســتفاده از پروژه ها در زمان بحران 
را به کار بسته ایم. وی ادامه داد: در تمامی پروژه های عمرانی تمهیدات الزم 
به منظور آمادگی ارائه خدمات به شهروندان در شرایط بحران اندیشیده شده 

است.
 استادفرج افزود: در حوزه پدافندی با تهیه و تدوین نقشه بحران و استفاده از 
نرم افزارهای تخصصی و تشکیل جلسات متعدد از تجربیات ارزنده اساتید بهره 
مند میشویم وی در ادامه بیان کرد: در ۳نقطه شهر ۳ چاه متعلق به شهرداری 
با حجمی بین 5۰۰ تا ۱۰۰۰میلی لیتر آماده اســتفاده میباشند که در صورت 
وقوع حادثه و قطع آب شرب شهر با کلرینه کردن و نصب شیر در سطح شهر 

میتوان از آن استفاده نمود.
اســتاد فرج ادامه داد: چادرها و لوازم و وســایل مورد نیاز دیگر در زمان وقوع 
بحران در سوله های شــهرداری مهیا شده و تا زمان استفاده در موقع بحران 
از آنها مراقبت میشــود. وی در پایان تاکید نمود: در حوزه پدافندی بر خالف 
شــهرداریهای دیگر ؛ با پیش بینی الزم و داشــتن تجارب و کار در شهرهای 

بحران خیز نگاه ویژه ای در این حوزه داریم.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان خبر داد:
توزیع بیش از 30 هزار ماسک در بین نیروهای 

خدمات شهری شهرداری کرمان
معاون خدمات شهری شهردار کرمان از توزیع بیش از ۳۰ هزار ماسک در بین 

نیروهای خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد.
رامین امیرمداح، افزود: توزیع ماسک بین نیروهای زحمتکش خدمات شهری 
شــهرداری کرمان با همکاری موسسه خیریۀ »کمک« به صورت دو بار در ماه 

انجام می شود.
وی بیان کرد: مؤسســه خیریه »کمک« مجری طرح توزیع ماسک رایگان در 
جنوب کشور است و همکاری خوبی با شهرداری کرمان داشته که کمال تشکر 

را از مدیران خّیر این موسسه داریم.
معاون خدمات شهری شهردار کرمان یادآور شد: این ماسک ها در بین نیروهای 
خدوم و زحمتکش خدمات شــهری شهرداری که بیشتر در معرض خطر ابتال 
به کرونا هســتند، ازجمله پاکبانان )همکاران تنظیف و حمل زباله(، نیروهای 
شــاغل در فضای سبز شهری، پرسنل واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری و 

سایر سازمان ها و واحدهای حوزه خدمات شهری توزیع می شود.
امیرمداح بیان کرد: ســالمتی همکاران و کارگران شهرداری، جزو اولویت های 

ماست.
وی افزود: از مؤسسه خیریه »کمک« که در تأمین ماسک نیروهای زحمتکش 

خدمات شهری با ما مشارکت دارند، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

سرهنگ »منصور زارع« استان یزد را پیشرو در چاپ کتب 
دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: 2۰ کتاب از سرداران استان 
که تاکنون هیچ کتابی از زندگی نامه آن ها منتشــر نشــده 
است، تألیف و 9 کتاب از سرداران شهیدی که از قبل منتشر 

شده است مجدد تألیف خواهد شد.
سرهنگ »منصور زارع« مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس یزد در نشســت خبری کمیته تألیف، تدوین و 
تولیــدات دومین کنگره ملی چهار هزار شــهید یزد که در 
حســینیه ثاراهلل یزد برگزار شد با بیان اینکه برنامه های این 
کمیته در 9 گام پیگیری می شود، اظهار داشت: در گام اول، 
بانک اطالعاتی شــهدای اســتان تکمیل و شهدا بر اساس 
مسئولیتشان در زمان جنگ سطح بندی و در نهایت برنامه 
ریزی برای تالیف ۴۰ عنوان کتاب انجام شــد. وی با تأکید 
بر کیفی ســازی آثار و تســریع در فرآیند تولید در کمیته 
تألیف کنگره افزود: به همین منظور هفت کار گروه شــهدا، 
جانبازان، اسناد، تاریخ شفاهی دفاع مقدس، آزادگان، رمان و 

داستان و کارگروه شعر، هنر و نقاشی تشکیل شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از کارگروه 
شهدا به عنوان مهم ترین کارگروه این کمیته یاد کرد و ادامه 
داد: از ۴۰ کتاب تألیف شده ۳۰ مورد مرتبط با شهدای یزد 

اســت و عالوه بر آن ۴۰ کتاب تالیف شــده در کنگره اول 
اســتان نیز در دومین کنکره تجزیه و تحلیل می شود. زارع 
استان یزد را پیشرو در چاپ کتب دفاع مقدس عنوان کرد 
و گفت: 2۰ کتاب از سرداران استان که تاکنون هیچ کتابی 
از زندگی نامه آن ها منتشــر نشده است، تالیف و 9 کتاب از 
سرداران شهیدی که از قبل منتشر شده است مجدد تالیف 
خواهد شــد. وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان ها و 
ارگان های مختلف بــرای تولید کتاب ها تصریح کرد: حوزه 
هنری، کانون مساجد و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، 
اداره حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس را همراهی 
می کننــد. رئیس کمیته تألیف، تدویــن و تولیدات دومین 
کنگره ملی شهدای استان با بیان اینکه عالوه بره تالیف ۴۰ 
کتاب از تولید 2۰ کتاب با موضوع شــهدا حمایت می شود، 
گفت: ۳۰ عنوان از این کتاب ها مرتبط با شــهدا، دو کتاب 
از جانبازان، دو کتاب از آزادگان، دو کتاب از تاریخ شــفاهی 
دفاع مقدس، پنج کتاب نیز از اسناد دفاع مقدس، 8 کتاب 
در حــوزه ی کودک و نوجوان با موضوع شــهدا و بیش از 9 
عنوان کتاب با موضوعات دیگر به چاپ می رســد. اجالسیه 
نهایی دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید دارالعباده و دارالعلم 

یزد اسفند ماه امسال در استان برگزار می شود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:  

افزایش 17 درصدی مصرف گاز طبیعی در 
نخستین روز زمستان در استان قزوین

استان یزد پیشرو در چاپ کتب دفاع مقدس
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