
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|       یکشنبه|5 تیر 1401|شماره 5896|

   براى اطالعــات بيش تر و اهداء اقالم دســت دوم و ارائه 
آدرس تان با شماره تلفن هاى روبه رو تماس حاصل فرماييد

38465

0263-6309183

22712006

جمع آورى كمكهاى مردمى تهران

جمع آورى كمكهاى مردمى البرز

جمع آورى كمكهاى مردمى بانوان نيكوكار تهران

33386586

تلفن مشاركت هاى مردمى 42114

دريافت كمك ها و اقالم دست دوم نيكوكاران

*780*42114#
*733*10001#

33152233 درمانگاه خيريه جواد االئمه (ع)

نيكوكاران عزيز مى توانند
 كمك هاى انسان دوستانه خود
 را از طريق بخش نيكوكارى

 نرم افزار تاپ 
به دست نيازمندان برسانند

آسايشگاه كهريزك استان البرز

آسايشگاه كهريزك استان تهران

*7*6#

*780*4321#

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1269-1401-1401/03/25 هیات به 
کالســه پرونده شــماره 251-1400 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنورد تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی حجتیان فرزند هرمز بشــماره 
شناسنامه 150 صادر از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 242.03 متر مربع از پالک 462 و 463 و 467 فرعی از 
125 اصلی واقع در اراضی قریه عزیز بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی آقای / علی اصغر عزیزی محرز گردیده است.لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

 
آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم آیداعبــد الــه نــژاد اورنگ ضمــن تســلیم دوبرگ استشــهادیه 
تصدیق شــده اعالم نموده اســت ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مســاحت 100،97مترمربع قطعه1 تفکیکی 
واقع درطبقه 1 ســمت شــمال غرب به شــماره 17385 فرعی از169 اصلی 
مفروزازپالک 2349فرعی ازاصلی مذکور جزء حوزه ثبتی شهرســتان کرج به 
شــماره دفتر الکترونیک 139820331011036530 شماره سریال سند 
671127بنام مشــارالیه صادر وتســلیم گردیده اســت وبرابرســند رهنی 
شــماره 5838مورخ1396/7/4 دفتر219 کرج دررهن بانک مســکن شعبه 
شــهید بهشــتی کرج قرار گرفته است به علت اسباب کســی مفقود گردیده 
وتقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت مراتب به استناد تبصره 
یــک اصالحی به مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشــود 
تاچنانچه کســی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نســبت 
بــه ملک مذکور باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی به مــدت ده روز اعتراض 
خــود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تاوفق مقررات 
عمل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود ویا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.
فریدون شیاسی دهسوری 
سرپرست اداره ثبت وامالک ناحیه سه کرج 
ازطرف حسین رضا نوری شاد

آگهــی دعوت مجمع عمومی عادی  ســالیانه شــرکت  حمل مواد نفتی رنگین بار شــاهرود 
)سهامی خاص( شماره ثبت 1648

   بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت رنگین بار شــاهرود در خواست می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 17عصر روز جمعه مورخ 1401/04/17 
در محل شــرکت  واقع در شــاهرود ،خیابان معلم ،بلوار شــهید قدوســی،روبروی اداره 

استاندارد،پالک 30 تشکیل می گردد. حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-  انتخاب اعضای هیئت مدیره بمدت 2سال

3- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل به مدت 1سال 
4- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال1400

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشاربرای درج آگهی های شرکت 
 محمد شریفی- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر به اینکــه اداره اوقاف و امور خیریه ی شهرســتان تفت با تســلیم 
دوبرگ گواهی نامه مصدق مدعی اســت سند مالکیت ششدانگ پالک 3928 
اصلــی واقــع در تفت بخش 6یزد  که در دفتــر 15 صفحه 273 ذیل 1702 
به نام محمدحســین شــریعتی تفتی دارای شماره شناســنامه 1010 به ثبت 
رســیده و به علت جابه جایی مفقود و تاکنون پیدانشده،از این اداره تقاضای 
صدورســند مالکیت المثنی را نموده اســت.لذا بموجــب تبصره یک اصالحی 
مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت امالک مراتب طی یک نوبت آگهی وبه اطالع 
عموم رســانیده می شود تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده کــه در معامالتــی که به ذیــال به حکایت ســند ثبتی و اظهــار مالک قید 
می گــردد و ذکر نشــده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده 
روز پــس از انتشــار این آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خودرا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند.درغیر اینصورت پس 
از گذشــت مهلت مقررنسبت به پالک مزبور ســند مالکیت المثنی صادر و به 
اداره اوقاف و امور خیریه تســلیم خواهد شــد. نســبت به پالک فوق الذکر 
سند مالکیت به شماره چاپی_به نام مالک فوق صادر و تسلیم گردیده است.

م/الف/185
تاریخ انتشار:1401/4/5

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب رضا گنجیان بقا مالک 350 ســهم مشــاع از سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  250  فرعی از 92 اصلی واقع در جابان به نشانی دماوند 
جابــان خیابــان زنبق1 موضوع ســند مالکیت و شــماره ثبت 100904 صــادره به تاریخ 
1386/04/24 متقاضی تعیین بستر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر درداخل و 
مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط 
ومقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و 
تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در دست داشتن 
مــدارک مالکیت خــود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی به امــور آب دماوند به 
نشانی گیالوند. بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی 
است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه 
ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه 

می باشد. 7411
اداره امور آب دماوند

آگهی مفقودی
آقــای الیــاس ایگدری نــام پدر نورمحمــد به شــماره ملــی 2030305421 مالک 
خودروی سواری سیستم دنا تیپ MT-DENA+EF7 مدل 1400 رنگ سفید به شماره 
موتور 147H0612716 و شــماره شاســی   NAAW21HU0ME360454 به شماره پالک 
69-819 ه 62 بعلــت فقدان اســناد فروش ســند مالکیت )ســند مالکیت برگ ســبز( 
تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی 
درخصــوص خــود روی فوق دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در 
کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
************************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو مــدل1390 تیپ 405جی ال 
ایکس آی1/8 برنگ خاکســتری متالیک بشــماره موتور 12489311184شماره شاسی  
NAAM01CA1BE218724 و شماره پالک ایران 84-   466د26 به نام حسین رسانه 

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

برگ ســبز و کارت سوخت و کارت موتور ســیکلت به شماره پالک 97571-461 و 
شــماره تنه NFZ   *** 125c8734277  و شــماره موتور 32106311 مدل 1387 بنام 

عدنان مردوخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. سنندج
************************************************************************

بــرگ ســبز و کارت ماشــین ســواری CHERY تیــپ 5FL TIGGO مــدل 1397 
شاســی  شــماره   MVM484FTAJ032974 موتــور  شــماره  متالیــک  مشــکی  رنــگ 
NATGBATL2J1028373 به نام سکینه اصغری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. ساری
************************************************************************

ســند کمپانی-تسلسل اسناد و شناســنامه مالکیت سواری پژو405 به شماره پالک 
ایــران62-711ص49 شــماره موتــور 12485007950 به نام منیژه حســین زادگان 

لنگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************************

ســند کمپانی ســواری آردی مدل 1384 شــماره پالک ایران72-412م73 شماره 
موتور 11784062266 شــماره شاســی 13464675 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
************************************************************************

ســند کمپانی ســواری پــژو 206 مدل 1394 شــماره پــالک ایران82-131هـ44 
شماره موتور 163B0195402 شماره شاسی NAAP41FE2FJ282116 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************************

کلیــه مدارک مربوط به موتور ســیکلت انژکتوری سیســتم یاماها مدل 1400 رنگ 
مشــکی شــماره پــالک 144-48856 شــماره موتــور G3P2E-059212 شــماره تنه 

N3BEFAGLLM1A11379 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************************

برگ سبز سواری سایپا تیبا مدل 1398 رنگ سفیدروغنی شماره موتور 8869646 
/ M15 شــماره شاسی NAS811100K5873690 شــماره پالک ایران92-712ب49 به 

نام مریم کاوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************************

آئین عطر افشانی و غبارروبی مزار مطهر 
شهید مصطفی چمران و سرداران شهید 

دفاع مقدس 
 این مراسم با حضور حجت االسالم استیری امام جمعه باقرشهر، 
بابایی بخشدار کهریزک، قضاتلو شهردار باقرشهر، کلهر شهردار 
کهریزک، اصفهانی رئیس آموزش و پرورش کهریزک و اعضای 
شورای آموزش و پرورش بخش کهریزک در بهشت زهرا )س( 

برگزار شد

ورود اولین قطار کانتینری اعزامی 
قزاقستان ازمرز اینچه برون به مقصد 

ترکیه واروپا
 اعتماد مدیرکل راه آهن شمال شرق2 از ورود قطار کانتینری 
اعزامی قزاقستان به مقصد ترکیه و اروپا از طریق خطوط ریلی 
اینچه برون خبر داد محسن اعتماد گفت: این قطار کانتینری روز 
مورخ 24 خرداد از مبدا اکتائو قزاقستان بارگیری و به مقصد در 
نظر گرفته شده ،مطابق برنامه تنظیمی اعزام شده است.این قطار 
کانتینری با محموله گوگرد،در چهارچوب نشست روسای جمهور 
ایران و قزاقستان از مبدا قزاقستان به مقصد ترکیه از مرز اینچه 
برون وارد ایرن شد. مدیرکل راه آهن شمال شرق2 اظهار داشت: 
طول این مســیر ریلی 6هزار و 336 کیلومتر اســت که از این 
میزان،حدود 3 هزار و 185 کیلومتر در قلمرو قزاقستان ،700 
کیلومتر در قلمرو ترکمنســتان ، یک هزار و 517 کیلومتر در 
قلمرو ایران و 934 کیلومتر آن در قلمرو ترکیه قرار دارد. این اقدام 
با هدف فعال شدن کریدور ترانزیتی )قزاقستان-ترکمنستان-
ایــران (و در ادامه حمل به مقصــد ترکیه و اروپا ، برنامه ریزی 
شده است. این محموله ترانزیتی برای بهبود تبادالت تجاری با 
کشورهای همسو )به ویژه در بخش ترانزینت کاالست( که می 
تواند سرآغازی برای شکوفایی اقتصاد ایران و استان گلستان باشد

درتحویل بنزین به نرخ دوم و باکارت آزاد 
جایگاهها هیچگونه وقفه ایی در استان 

وجود ندارد
در راستا و ادامه بررسی های میدانی سرزده و همچنین هوشمند 
از جایگاه های عرضه سوخت، مدیر شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلســتان ازتعدادی از جایگاه های سوخت 
شهرســتان کردکوی بازدید کرد در این بازدید افتخاری اعالم 
نمود: مجاری عرضه ازجهت تامین فرآورده و موجودی، خدمت 
رسانی بهینه، داشتن کارت آزاد بنزین، وضعیت مطلوب و بروزی 
دارند وی به فعاالن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی توصیه 
نمودند، قبل ازدرج هرگونه خبر بویژه اخبار منفی که موجبات 
تشــویش اذهان عمومی را بدنبال خواهند داشت و مورد سوء 
اســتفاده  معاندین و بدخواهان از این اخبار  می شود، جهت 
صحت و سقم خبر، نخست ازمسئولین شهرستانی  استعالم ، 
ودرصورت تائید، موضــوع را بعنوان یک فرصت برای خدمات 
رسانی مطلوبتر تلقی، واقدامات اصالحی را بدون رادیکال کردن 

فضا، مطالبه نمایند

اخبار گزارش

یزد- دهقان منشادی گفت: آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان یزد با 
حضور 272 نفر در مرکز آزمون پردیس شــهیدان پاکنژاد دانشگاه 

فرهنگیان استان درحال برگزاری است.
»منصور دهقان منشادی« مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
یــزد در گفت و گو با خبرنگاران از برگزاری آزمون جامع دانشــگاه 
فرهنگیان یزد خبر داد و اظهار داشــت: این آزمون از 31 خرداد ماه 
در استان آغاز و تا سوم تیرماه ماه همزمان با سراسر کشور به صورت 

حضوری و مجازی برگزار می شود.
دهقان منشادی افزود: این آزمون در 31 خرداد ماه برای رشته های 
22 گانه به غیر از آموزش ابتدایی و روز های اول تا سوم تیرماه ماه هم 

در رشته آموزش ابتدایی برگزار می شود.
وی ادامه داد:آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان یزد با حضور 272 نفر 
در مرکز آزمون پردیس شهیدان پاکنژاد دانشگاه فرهنگیان استان 
درحال برگزاری اســت و حاضران در این آزمون بر اســاس عناوین 
درسی مشخص شده، در آزمون کتبی چند گزینه ای و عملکردی 

شرکت می کنند.
مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد افزود: زمان این آزمون 
هر روز در 6 سانس برای هر گروه متناسب با تعداد سئواالت حدود 

50 دقیقه است.
وی خاطرنشان کرد:  آزمون جامع یا آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان، 
آزمون نهایی است که مهارت آموزان این دانشگاه و سایر مشموالن 
قانون تعیین تکلیف آموزش و پرورش پس از گذراندن دو پودمان در 
دانشگاه فرهنگیان و فراگیری تخصص های الزم باید در آن شرکت 

کرده و قبول شده تا به طور رسمی وارد حرفه معلمی شوند.
انتشار فصلنامه پژوهشی دانشگاه فرهنگیان استان یزد 

مدیر امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان یزد گفت: فعالیت های 
فرهنگی و تربیتی اولویت اصلی این دانشگاه است و در این زمینه، 

برنامه های مختلفی طراحی و در حال اجرا است.
وی انتشار فصلنامه پژوهشــی دانشگاه فرهنگیان استان، برگزاری 
همایش ملی آموزش علوم تجربی، افتتاح چند طرح از جمله سالن 

چند منظوره ورزشی در پردیس فاطمه الزهراء، افتتاح موزه تربیت 
معلــم و تکمیل خوابگاه خواهران را از برنامه های ســال جاری این 
دانشگاه بیان کرد و افزود: اکنون ظرفیت خوابگاه برادران این دانشگاه 

720 و خواهران 410 نفر است.
مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد کمبود نیروی اداری، 
کمبود اعضای هیات علمی، فرســوده بودن ساختمان ها و کمبود 
خوابگاه را از جمله مشکالت و دغدغه های این دانشگاه در استان نام 

برد.
کسب 13 رتبه برتر در جشنواره کشوری حرکت و رویش

وی برگزاری اردوی راهیان مقاومت کرمان با حضور 100 دانشــجو 
معلم، اجرای فاز دو طرح جهاد تربیتی برای یکهزار و سیصد دانش 
آموز کم برخــوردار و محروم از تحصیل، برگزاری دوره های مهارت 
آموزی، برپایی بیش از 20 نشست علمی - تخصصی، اجرای 6 طرح 

پژوهشی را از جمله اقدامات انجام شده این دانشگاه بیان کرد.
دهقان منشادی ادامه داد: کسب 13 رتبه برتر در جشنواره کشوری 

حرکت و رویش، کسب رتبه اول کشوری در جشنواره قرآن و عترت 
و کسب رتبه برتر در ششمین جشنواره کشوری طراحی رسانه های 

فرهنگی و ورزشی دانشجو معلمان از افتخارات این دانشگاه است.
وی با بیان اینکه 60 درصد دانشــجویان این دانشــگاه بومی و 40 
درصد غیر بومی هستند گفت: 13 نفر عضو هیئت علمی این دانشگاه 

هستند که 230 استاد مدعو در این دانشگاه تدریس می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: از سال 95 تاکنون 2 هزار و 500 نفر در دوره 
کارشناسی پیوسته از دانشگاه فرهنگیان استان در رشته های مختلف 

دانش آموخته شدند.
دهقان منشــادی افزود: دانشجویان این دانشگاه از ابتدای تحصیل 
استخدام و مدت تحصیل جزو سوابق کاری آن ها محسوب می شود 
و عالوه بر دریافت حقوق، برادران از معافیت تحصیلی برای خدمت 

سربازی نیز برخوردار هستند.
وی افزود: دانشجویان این دانشگاه از رتبه های برتر کنکور و از طریق 

مصاحبه و گزینش پذیرش می شوند.
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مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد خبر داد؛ 

 شرکت ۲۷۲ نفر مهارت آموز در آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان یزد 

 قزوین- حق لطفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قزوین : از کشف 779 تن بار بیش از ظرفیت مجاز 
از خودروهای حمل بار در راه های ارتباطی این استان طی 
سه ماهه نخست ســال جاری خبر داد.  به نقل از روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
قزوین، جواد حق لطفی روز چهارشنبه با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: شناسایی اضافه بار در جاده های استان طی 
این مدت نســبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 
80 درصدی روبرو بوده است. این مسوول راهداری با بیان 
اینکه میزان تخلف اضافه تناژ در قالب گشت های مشترک 
این اداره کل با پلیس راه به خصوص در مبادی بارگیری 
معادن به دست آمده، تصریح کرد: بیشترین میزان تخلف 
حمل اضافــه بار مربوط به بارهــای معدنی چون خاک 
صنعتی سیلیس، سنگ و ماسه شویی ها بوده است. حق 
لطفی خاطرنشان کرد: حمل بار اضافه بر ظرفیت، شبکه 
راه ها را که با صرف هزینه های زیاد احداث شده اند را با 
سرعت بیشتری تخریب می کند که با توجه به تاثیر باالی 
این مساله در کاهش ایمنی تردد و آسیب به رویه جاده ها، 
موضوع گشت های کنترل اضافه تناژ بار به طور جدی در 
دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار 
دارد. وی یادآور شد: در همین رابطه و به منظور جلوگیری 
از چنین تخلفاتی و همچنین برخورد با متخلفان، تیم هایی 
متشکل از کارشناسان راهداری و پلیس راه با استقرار در 
پاسگاه های جاده ای در قالب گروه های سیار، با استفاده از 
سامانه باسکول سیار متخلفان را شناسایی و به کمیسیون 

رسیدگی به تخلفات معرفی  می کنیم.

بوشــهر - مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر گفت:مشــترکان خانگی درصورت کاهش مصرف 
برق نسبت به سال گذشــته، به ازای هر کیلووات ساعت 
مبلغ 500 تومان پاداش درقبض برق آنها اعمال می شود. 
غالمرضا حشمتی درنشست با مجموعه سازمان تبلیغات 
اسالمی اســتان بوشهرباتشــریح وضعیت تولید وتوزیع 
برق اظهارداشت:مشــوق هایی برای کسانیکه درمصرف 
بــرق صرفه جویی می کنند در نظر گرفته شــده وپاداش 
صرفه جویی در قبوض مشترکین خانگی اعمال می شود. 
وی ازپرداخت 120میلیارد ریــال پاداش صرفه جویی به 
مشــترکان برق استان درسال گذشــته خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شــود امســال این میزان با افزایش تعداد 
تفاهم نامه ها 2 برابر سال قبل شود. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهربیان کرد: امسال مشترکان خانگی 
در ایام تابستان درصورت کاهش هرکیلووات برق در مقایسه 
با سال گذشــته از 500 تومان پاداش برخوردار می شوند. 
حشــمتی افزود:باتمهیدات پیش بینی شده انتظار است 
مشترکان برق همکاری الزم در مصرف داشته باشند چراکه 
گذر خاموشی از پیک مستلزم مصرف بهینه است. وی تأکید 
کرد: سرویس به موقع کولر، استفاده از پنجره دوجداره نگه 
داشتن دمای کولر روی دمای 25 درجه، استفاده از المپ 
کم مصرف از جمله موارد مهم در صرفه جویی است که باید 
در ایام تابستان در ساعات اوج مصرف از 12 تا 18 اولویت 

اصلی مشترکان برق قرار گیرد.

پاداش 500 تومانی  به مشترکان 
بوشهری درازای هرکیلووات ساعت 

صرفه جویی برق

کشف ۷۷۹ تن اضافه بار از خودروهای 
حمل کاال در جاده های قزوین

خبرنگار سیده معصومه عباسی/  اولین جلسه شورای امر به 
معروف و نهی از منکر شــرکت نفت و گاز اروندان با حضور 
مدیرعامــل این شــرکت، معاون دبیر ســتاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر اســتان خوزستان و عظیم آل گرگر 
هماهنگ کننده ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در 

شرکت های نفتی خوزستان برگزار شد.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان  در این جلسه با بیان 
اهمیت اقامه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی 
اظهار داشت: زیر بنای اصالح همه امور در کشور از اقتصادی 
تــا فرهنگی می تواند احیای امر بــه معروف و نهی از منکر 
باشــد، و از اهمیت این واجب مغفول واقع شده همین بس 
که مقتدای ما امام حسین)ع( خود و اهل بیت خود را فدای 

اقامه آن کرد.
مهندس عبداهلل عذاری اهــوازی افزود: نگاه ما به مقوله امر 
بــه معروف و نهی از منکر باید به عنوان یک ابزار نرم افزاری 
شــاخص در تحقق اهداف باشــد و به واســطه اهمیت این 
موضوع شورای امر به معروف و نهی از منکر در شرکت نفت 
و گاز اروندان تشکیل شده تا با تبیین و احیای این فرهنگ 
و واجب دینی، کمک و تســریع بخش نیل به اهداف عالیه 

سازمان باشد.
وی در ادامه وظایف این شورا را شناسایی و تعیین اولویت های 
معروف و منکر دســتگاه، اجرای برنامه های آموزش عمومی، 
شناسایی معتمدین و عالقه مندان به فعالیت در این زمینه 
و همچنین ایفای یک نقش نظارتی دانست و ابراز امیدواری 

کرد آثار فعالیت این شورا در آینده مشهود باشد.
در ادامه این نشســت حجت االسالم و المسلمین ریسمان 
سنج معاون، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
اســتان خوزستان بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر 
ســامانه حل مشکالت در کشور ماست و نباید مختص شود 
به مسائل شرعی، فرهنگی و دینی زیرا وسعت آن به وسعت 
همــه خوبی ها و بدی هاســت و میتواند با تعریف و تبیین 
درست ســامانه جامع اصالح امور کشــور در همه حوزه ها 

قرار گیرد.
وی تصریح کرد : شورای امر به معروف و نهی از منکر نباید 
تبدیل شــود به شورای فرهنگی یا شورای عفاف و حجاب و 
باید در همه زمینه هایی که میشــود امر به معروف و نهی از 
منکر کرد فعال باشــد، ماننــد موضوعات حفاظت از محیط 
زیست، احقاق حقوق کارگری، اشتغال جوانان، تحقق درست 
مســئولیت های اجتماعی سازمان، مبارزه با فساد و غیره تا 

بتواند رسالت خود را به درستی انجام دهد.
حجت االسالم و المسلمین ریسمان سنج اضافه کرد: احیای 
فرهنگ درست امر به معروف و نهی از منکر در جامعه منجر 
به تقویــت جمهوریت نظام خواهد شــد و همانگونه که در 
انقالب اســالمی و جنگ تحمیلی مردم عامل اصلی پیروزی 
بودند با پر رنگ کردن نقش مردم به عنوان یک نقش نظارتی 
و مطالبه گر زمینه اصالح امور فراهم می شــود و ثابت شده 
اســت نظارت مردمی از مجموع نهاد های نظارتی در کشور 

موثر تر و کارامد تر می تواند عمل کند.

برگزاری اولین جلســه شــورای امر به معروف و نهی از منكر شــركت 
نفت و گاز اروندان


