مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

پنجشنبه  1خرداد  27 1399رمضان 1441
 21می 2020شماره 2995

شهرستان

4

www.asre-iranian.ir

اخبار
برگزاری دوره آموزشی نصب پلمپ
کنتور آب برای مامورین قرائت کنتور
در آبفا دزفول

اه�واز  :لیلا زرگانیان -مدیر ام��ور آبفا دزفول
از برگزاری دوره آموزش��ی نصب پلمپ کنتور
در آبف��ا دزفول ویژه مامورین قرائت کنتورخبر
داد  .جم��ال الدین برفر تش��ریح ک��رد ؛ در
راستای رعایت حقوق همشهریان و لزوم انجام
دستورالعمل های نصب کنتور همراه با پلمپ،
مامورین قرائت از این پس ضمن قرائت کنتور
اقدام به نصب پلمپ کنتور می نمایند وی در
ادامه اذعان داش��ت ؛ این اقدام بعد از مطمئن
شدن از عملکرد صحیح کنتور با هدف راستی
آزمایی عملکرد کنتور آب مشترک صورت می
گیرد و بدیهی است هر گونه دستکاری کنتور،
پ��س از نصب پلمپ باعث اخت�لال در نحوه
محاسبه و تخلف محسوب می شود.
مالقات عمومی مدیرکل بهزیستی
گیالن با مددجویان و توانخواهان

مدیرکل بهزیستی استان گیالن دکتر حسین
نحوی نژاد صبح روز س��ی اردیبهش��ت ماه
ضمن استفاده از ماسک و دستکش و رعایت
فاصله اجتماعی با مددجویان  ،توانخواهان و
جامعه هدف در س��الن باغچه بان بهزیستی
رشت دیدار و گفتگو کرد دکتر حسین نحوی
نژاد  ،مدیرکل بهزیستی استان گیالن باتفاق
رئی��س اداره پذی��رش و هماهنگ��ی محمد
برهود  ،حجت االس�لام نادم مسئول روابط
عمومی بهزیستی و ریاست بهزیستی رشت
محمد نوروزی با حضور در میان مددجویان ،
مس��ائل و مشکالت آنها را مورد بررسی قرار
داد .مدیرکل بهزیس��تی استان گیالن ضمن
بررس��ی مسائل و مش��کالت مددجویان که
عمدتا مباحث مربوط به اش��تغال ،مس��کن،
درمان و مس��اعدت مالی ب��ود ،در خصوص
رفع مش��کالت این عزیزان دس��تورات الزم
را صادر کرد.
دانشگاه ایالم با اهدای هزار بسته غذایی
به یاری آسیبدیدگان از کرونا رفت

ایلام – آذر یعقوبی�ان :رئی��س دانش��گاه
ایالم از کمک  1000بس��تهای مواد غذایی
دانش��جویان و اعض��ای هیئ��ت علم��ی و
کارکنان این دانش��گاه به آسییبدیدگان از
کرونا اظهار کرد :جامعه دانشگاهی بسته به
ش��رایط مختلف ،در روند حوادث و تحوالت
جامعه فعال اس��ت و در این راس��تا در سال
 1398اعض��ای هی��أت علم��ی و کارکنان
دانش��گاه ایالم ،کمکهای قابل توجهی به
مردم سیلزده استان ایالم (بخش ماژین) و
همچنین استان سیستان و بلوچستان داشتند
و امسال هم با پویش امید و همدلی در سطح
استان همراهی مسئوالنهای داشتهاند.
تقدیر از مدیران حامی روابط عمومی
و روابط عمومی برتر شهرداری قم

ق�م -زینب اکبرزاده -در آئین گرامیداش��ت روز
جهان��ی ارتباطات و روابط عموم��ی از مدیران
ش��هری حامی روابط عمومی و مسئول روابط
عمومی برتر مناطق هش��تگانه ش��هرداری قم
تقدی��ر ش��د .در آئین گرامیداش��ت روز جهانی
ارتباطات و روابط عمومی که با حضور مدیران
ارشد ،روس��ای ادارات ،مسئولین و کارشناسان
روابط عمومی مجموعههای س��تادی و اجرائی
ش��هرداری قم برگزار ش��د ،از مدیران حامی و
روابط عمومی برتر در مجموعه ش��هرداری قم
تجلیل ش��د .در این مراسم به پاس همراهی و
مساعدتهای سید جواد صحرایی ،مشاور و مدیر
کل حوزه ش��هردار و مهرداد توکلی مقدم مدیر
کل امور مالی شهرداری قم با اداره کل ارتباطات
و امور بینالملل ،از ایش��ان با اهدای نشان ویژه
“مدیر حامی روابط عمومی” تجلیل شد.

کارنامه اصحاب فرهنگ و هنر در کنترل و مقابله با بیماری کرونا موفقیت آمیز است

مش�هد مقدس س�یده زهرا حیدری-مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
خراسان رضوی گفت :فعال کردن فعالیتها و مراکز فرهنگی و هنری پس
از وقفه دو ماهه نیازمند یک تغییر و احیاء مجدد است.
جعفر مروارید در جلس��ه اتاق فکر برنامه ریزی فرهنگی پسا کرونا که در
سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار
ش��د افزود :برخی از رویدادها نظیر فعالیتهای نمایشگاهی نیاز به تغییر در
مدل برگزاری اس��ت و برخی از فعالیتها نیز باید به صورت مجازی برگزار
شوند و اینها نیازمند برنامه ریزی و حمایت است.
وی اف��زود :جلس��ات مختلفی را با حوزه های فرهنگ��ی ،هنری و قرآنی
برگ��زار کرده ایم ک��ه در ادامه راه به یک وفاق و اجماعی کلی برس��یم،
خوش��بختانه همدلی خوبی در زمان ش��یوع بیماری کرونا اتفاق افتاد که

امیدواریم این همدلی ادامه پیدا کند .مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
خراس��ان رض��وی کارنامه اصحاب فرهنگ و هن��ر در کنترل و مقابله با
بیماری کرون��ا را موفقیت آمیز خواند و ادامه داد :اصحاب فرهنگ و هنر
ب��ا حضور در پوی��ش ها ،برگزاری فعالیتهای فرهنگ��ی هنری در فضای
مجازی ،در آموزش ها و آگاهی بخش��ی ها حضوری موفق و تاثیر گذار
داشتند .همراهی راهبردی اصحاب فرهنگ و هنر نشان داد فرهنگ زنده
اس��ت و در دل خانواده ها و مردم یک جزء انکارپذیر اس��ت .وی افزود:
پس از عبور از ش��رایط اضطرار ،اصحاب فرهنگ و هنر می توانند نقش
راهبردی خود را تدوام بخشند.
دکت��ر مروارید در خصوص جبران خس��ارت اصحاب فرهنگ و هنر بیان
داش��ت :چون خسارتهای وارده در کل کشور محاسبه شده است ،تصمیم

گیری در خصوص جبران این خس��ارت ها هم ملی اس��ت ،این اداره کل
بنا به وظیفه ذاتی که داشته است خسارات ها را برآورد و به تهران ارسال
کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی

رویکرد آستان قدس حمایت و تقویت تشکلهای مردمی است

مشهد مقدس سمیرا رحمتی-تولیت آستان قدس رضوی
گفت :رویکرد آس��تان قدس تقویت تشکلهای مردمی
اس��ت ،ما به دنبال تصدیگری نیس��تیم بلکه تقویت و
حمایت از تش��کلهای مردم نهاد برنامه ماست .حجت
االس�لام والمس��لمین احمد مروی در دیدار مس��ئوالن
تش��کلهای مردمی فعال در رزمایش مواس��ات که در
تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار ش��د؛ دستگیری
از مس��تمندان و نیازمن��دان را از زیباتری��ن خصلتهای
مؤمنان معرفی و با بیان اینکه محبت نسبت به خداوند،
تکوین ًا خیررسانی به بندگان خداوند را نیز به دنبال خواهد
داش��ت؛ ابراز کرد :نخستین و مهمترین عالمت محبت
انسان به پروردگار ،ندیدن خود و حرکت در مسیر رضای
الهی اس��ت ،چنین انس��انی در راستای محبت خداوند از
نیازمندان دستگیری میکند .وی دستگیری از نیازمندان
را تجلی عش��ق و محبت نس��بت به خداوند دانس��ت و
عنوان کرد :خدمت به خلق بخصوص انسانهای نیازمند
و غافل نبودن از مش��کالت آنه��ا ،یکی از خصلتهای
بندگان عاش��ق خداوند بوده و یک��ی از بهترین مثالها
برای چنین افرادی ،امیرالمؤمنین علی(ع) است .وی بیان
کرد :در عالم اعمال خیر و صالح بس��یاری داریم ،برخی
از اعمال خیر مانند نماز ،روزه و حج ویژه بندگان اس��ت،
اما برخی از اعمال خیر مانند رسیدگی ،دستگیری و رزق

رس��انی به بندگان بین خداوند و بندگان مشترک است،
خی��ران به خلق از کاره��ای پروردگار
امدادرس��انیهای ّ
اس��ت .حجت االسالم والمس��لمین مروی با بیان اینکه
رفع مش��کالت مردم و برطرف ک��ردن مصائب زندگی
دیگران اج��ری باالتر از اعمال عبادی مس��تحب دارد،
تصریح کرد :رسیدگی به نیازمندان از سنتها و روی ههای
زندگ��ی انبیاء ،ائمه اطهار(ع) و علما بزرگ اس�لام بوده

ماهیت اخبار در روند جهانی شدن
مناطق آزاد موثر است

اه�واز  :لیلا زرگانیان-مع��اون ام��ور
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
از ماهیت و چارچوب اخبار تولید ش��ده
در مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در
روند معرفی ظرفی��ت های این مناطق
به جهانیان یاد کرد .در این نشست که
به مناسبت هفته روابط عمومی و ایجاد
وحدت رویه و تعامل خبری با پرچمداران حوزه ارتباطات
برگزار ش��د ،محمد خدادی معاون ام��ور مطبوعاتی وزیر
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،درنا کس��رایی مدیر ارتباطات
و اطالع رس��انی دبیرخانه ش��ورایعالی مناطق آزاد و ویژه
اقتص��ادی و مدیران روابط عموم��ی مناطق آزاد هفتگانه
کشور حضور داشتند .معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی ضمن تبریک هفته روابط عمومی به
نقش تاثیرگ��ذار این مجموعه ها در برق��راری ارتباطات
و تعامالت با جامعه جهانی اش��اره کرد و اظهار داش��ت:
دس��تاوردهای حاصل از تولید محت��وا در مناطق آزاد ،بر
س��طح تعامالت این مناطق با رسانه های ملی و فراملی
نقش تاثیرگذاری دارد .محمد خدادی ادامه داد :به منظور
اثربخشی خبرها ،باید رویکرد تولید محتوا در مناطق آزاد
هفتگانه به رویکردی ملی تبدیل شود تا بازتابی از معرفی
ظرفیت ها و مزیت های این مناطق به مردم کشور باشد.

خددادی همچنین برای همکاری رسانه
های کشور و کشوری با روابط عمومی
های مناط��ق آزاد اعالم آمادگی کرد و
عنوان داش��ت :با هماهنگ��ی دبیرخانه
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،
رس��انه های سراس��ری م��ی توانند در
پوشش اخبار این مناطق فعال تر شوند.
رس��انه های بومی تریبون مناطق آزاد ب��رای مخاطبین
محل��ی در ادامه ،معاون ام��ور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و
ارش��اد اسالمی کشور با اش��اره به ضرورت اطالع رسانی
در س��طوح ملی و بین المللی بر لزوم تقویت و حمایت از
رس��انه های محلی با هدف انتق��ال پیام مدنظر به جامعه
هدف محلی تاکید کرد .همچنین در پایان جلسه بر لزوم
پوشش خبری ملی کمپین  ۳۱۰پروژه مناطق آزاد کشور
به صورت گسترده و با هماهنگی روابط عمومی های این
مناطق تاکید ش��د .گفتنی است ،نشست صمیمانه معاون
امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با مدیر
روابط عمومی دبیرخانه ش��ورایعالی مناط��ق آزاد و ویژه
اقتص��ادی و مدیران روابط عموم��ی مناطق آزاد هفتگانه
کشور عصر امروز  ۲۸اردیبهشت ماه در در محل معاونت
امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شد.

و بزرگان ما ش��خصا به این امور مب��ادرت میورزیدند.
وی با تأکید بر اینک��ه خیران و نیکوکاران تجلی صفت
رزاقیت خداوند هس��تند ،بر ضرورت حفظ عزت ،شأن و
احترام نیازمندان در کمکرس��انیها تأکید و عنوان کرد:
به فقرا ،مس��اکین و نیازمندان بهصورت عزتمندانه باید
کمک کرد؛ بهگونهای که کرامت آنها حفظ شود ،در این
امر س��یره ائمه اطهار(ع) بهترین الگو پیش روی ماست.

تولیت آس��تان قدس رضوی همچنین نسبت به اهمیت
همافزایی و تمرکز در امداد رسانیها متذکر شد و با اشاره
به ض��رب المثل «یک ده آباد به از صد ش��هر خراب»،
گفت :صرف نظر از کمکهای ضروری مقطعی که باید
انجام ش��ود ،خوب است منطقهای انتخاب و با تمرکز در
رفع نیازهای مختلف آنان ،الگویی از امدادرس��انی را در
آنجا ایجاد و تمام مش��کالت محرومانشان را حل کرد.
وی همافزایی ،همکاری و استفاده از تجربیات یکدیگر را
از دیگر موضوعات حائز اهمیت در خصوص تشکلهای
مردمی برشمرد و ابراز کرد :رویکرد آستان قدس تقویت
تش��کلهای مردمی اس��ت ،ما به دنب��ال تصدیگری
نیس��تیم بلکه تقوی��ت و حمایت از تش��کلهای مردم
نهاد برنامه ماس��ت .حجت االس�لام والمسلمین مروی
همچنین مسئوالن تشکلهای فعال در رزمایش مواسات
را به برنامهریزی برای توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار
ب��رای محرومان توجه داد .گفتنی اس��ت ،در ابتدای این
دیدار «حسین استاد آقا» مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی،
گ��زارش کاری از اقدامات این بنی��اد و رویکرد حمایتی
آس��تان قدس از تشکل های مردمی را بیان کردند و در
ادامه جمعی از مسئوالن و نمایندگان ّ
تشکلهای مردمی
فعال در رزمایش مواس��ات به بیان نظرات و دیدگاههای
خود پرداختند.

اجرای طرح هادی روستایی
در  95درصد روستاهای استان بوشهر

بوشهر -رضاحیدری عصرایرانیان

 :مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
بوش��هر از اج��رای ط��رح ایمن
سازی روستاها در مقابل سیالب
خبر داد و خاطر نشان کرد :برای
اجرای این طرح  ۱۰میلیارد ریال
مصوب ش��ده که در  ۷روستای
استان بوشهر اجرا میشود .به گزارش روابط عمومی
اداره کل بنیاد مس��کن استان بوشهر وی از اجرای
طرح هادی روستایی در  ۹۵درصد روستاهای باالی
 ۲۰خان��وار خبر داد و بیان کرد :امس��ال  ۹میلیارد
ریال برای اجرای طرح هادی در  ۵روستای شامل
بهسازی معابر ،س��اخت دیوار حفاظتی و محموطه
س��ازی از محل اعتب��ارات ملی اختص��اص یافته
است که هفته دولت امسال مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد .حمید حیدری بری��دی در آغاز طرحهای
هادی روس��تایی در استان بوشهر اظهار داشت :در
اس��تان  ۴۰۶روس��تای باالی  ۲۰خانوار وجود دارد
که مشمول اجرای طرحهای هادی هستند .حیدری
این طرح را شامل ،اجرای سیلبند ،دیوار حفاظتی،
پل س��ازی دانست و تصریح کرد :اکنون طرحهای
ایمن سازی روس��تاها در برابر سیالب بیش از ۵۰

درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد
که در هفته دولت امس��ال افتتاح
میش��ود .وی اجرای طرحهای
گردش��گری روس��تایی را مورد
اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد:
تقویت زیرساختهای گردشگری
در روستاها برای جذب توریست
و توس��عه صنعت گردش��گری مورد توجه قرار دارد
و ب��ری تحقق این مهم  ۷۰میلی��ارد ریال از محل
اعتبارات اس��تانی تخصی��ص یافته ک��ه اعتبارات
مل��ی نیز به آن اف��زوده خواهد ش��د .ظرفیتهای
گردشگری روستایی استان بوشهر تقویت میشود
حیدری جاده س��ازی ،ایجاد پارکهای روس��تایی
با رویک��رد گردش��گری و محوطه س��ازی مراکز
مح�لات را از جمل��ه پروژههای مه��م در اجرای
طرحهای گردش��گری روس��تایی دانس��ت و بیان
کرد:زیرساختهای گردشگری اولویتی مهمی برای
شناب بخش��ی در اجرای توسعه گردشگری است.
مدیرکل بنباد مسکن اس��تان بوشهر با بیان اینکه
این استان از معبر گردشگری به مقصد گردشگری
تبدیل میشود ،افزود :تحقق این هدف جز با توسعه
زیرساخت ها مهیا نمیشود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبرداد؛

اجرایی شدن  ۷۵درصد از مصوبات ستادهای ساماندهی جوانان مرکزی

دادنامه -کالسه پرونده - 6/581/96 :شماره دادنامه97/8/19 -856 :
خواهان :فاطمه غالم نژاد بادرس بابل ایستگاه آمل بهاران  3س محمد ط  2منزل شخصی-
خوانده :علی نیک زاده زندان متی کال  -خواسته :مطالبه نفقه
رای قاضی ش��ورا -در خصوص دعوی خواهان فاطمه غالم نژاد بطرفیت خوانده علی نیک
زاده مرزبالی بخواس��ته نفقه زوجه بشرح دادخواست تقدیمی و هزینه دادرسی نظر به کپی
مصدق نکاحنامه رسمی به شماره ترتیب  9300صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 39
بابل وجود علقخ زوجیت فیمابین طرفین محرز است و با توجه به ستماع اظهارات خواهان در
جلسه شورا مورخ  97/6/20مالحظه لوایح خوانده و با عنایت به نظریه کارشناسی مضبوط
در پرونده بنا علیهذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد  1111و  1107و 1206
و  1257قان��ون مدنی و مواد  198و  519قانون آیین دادرس��ی مدنی دادگاه های عمومی و
انقالب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از  96/8/16لغایت  97/7/1مجموعا مجموعا
به مبلغ  58/116/666ریال و تا اجرای حکم ماهانه 5/500/000ریال و هزینه دادرسی به مبلغ
 940/000ریالو هزینه کارشناسی به مبلغ  700/000ریال در حق خواهان صادر و اعالم می
دارد صدور اجراییه و اجرای حکم قطعی منوط است به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی
توس��ط خواهان به  512/916ریال در حق دولت و س��پس خوانده محکوم است به پرداخت

مرک�زی  -رض�ا صفائ�ی نس�ب  :مدی��رکل ورزش و
جوانان اس��تان مرکزی گف��ت ۷۵ :درصد از مصوبات
ستاد های س��اماندهی امور جوانان استان مرکزی در
س��ال گذشته اجرایی ش��ده اس��ت .عابد حقدادی در
جلسه س��تاد س��اماندهی امور جوانان استان مرکزی
در اراک ،اظهار کرد :مهمترین بس��تر ستاد ساماندهی
امور جوانان اس��تان مرکزی ،تصمیم گیری ،سیاست
گذاری ،هماهنگی و نظارت بر عملکرد دس��تگاههای
اجرایی در حوزه جوانان است .وی ادامه داد :سمنهای

جوانان در حوزه کرونا اقدامات مثبتی انجام دادند .آنها
طرحهای ملی و استانی با رویکرد اشتغال در ستادهای
س��اماندهی ارائه کردند که باید در این جلسات مطرح
و درب��اره آن تصمیم گیری ش��ود .مدیر کل ورزش و
جوانان اس��تان مرکزی گفت :ستاد س��اماندهی امور
جوانان در شهرستانهای اراک ،ساوه ،دلیجان ،زندیه
و کمیجان نزدیک به  ۶جلسه را در سال گذشته برگزار
کردند.
حق��دادی افزود :میانگین اجرای مصوبات س��تادهای

آن در حق خواهان است رای صادره حضوری و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر
خواهی در محاکم محترم عمومی بابل است.
قاضی شعبه  6شورای حل اختالف بابل -محمودرضا علی اکبری
رونوشت آگهی حصر وراثت -آقای غالمعلی نصراله پور علمداری دارای شناسنامه شماره
2060560373 -7103به ش��رح دادخواست به کالس��ه  2/141/99از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله نصراله پور علمداری
بشناس��نامه  206381236 -27در تاریخ  98/12/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1غالمعلی نصراله پورعلمداری ش ش 7103
ک م  2060560373ص بابل ت ت  42/1/3پسر متوفی  -2علی نصراله پورعلمداری ش ش
6ک م  2063883963ص باب��ل ت ت  47/3/12پس��ر متوفی  -3محمد نصراله پورعلمداری
ش ش  564ک م  2061278991ص باب��ل ت ت  49/3/17پس��ر متوف��ی  -4مهدی نصراله
پورعلم��داری ش ش  4ک م  2062892512ص بابل ت ت  55/6/1پس��ر متوفی  -5ابراهیم
نصراله پورعلمداری ش ش  1593ک م  2161700901ص بابل ت ت  57/6/20پس��ر متوفی
 -6فریده نصراله پورعلمداری ش ش  10ک م  2063880913ص بابل ت ت  45/5/19دختر

ساماندهی امور جوانان در سال گذشته  ۷۵درصد بوده
و  ۲۵درصد به دالیل مختلف اجرایی نشده است .وی
گفت :در مجموع تعداد جلسات ستاد ساماندهی جوانان
 ۶۰جلسه بوده  ۸۳درصد جلسات تحقق یافته و میزان
حضور فرمانداران  ۷۵درصد بوده است .مدیرکل ورزش
و جوانان استان مرکزی اظهار کرد :با توجه به شرایط
فعل��ی ،برنامه ریزی برای اوق��ات فراغت جوانان باید
بیش��تر در قالب فضای مجازی و فعالیتهای خانگی
انجام شود.

اخبار
لزوم نظارت دقیق و عادالنه بر
اختصاص مالیات به شهر قم

ق�م -زین�ب اکبرزاده -ش��هردار قم ب��ا ابراز
گالیه از عدم نظارت عادالنه بر توزیع مالیات
بین ش��هرداریها و دهیاریهای استان قم،
گفت :علیرغم دارا بودن  ۹۶درصد جمعیت
شهری از س��هم  ۷۰به  ۳۰مالیات برخوردار
بوده و نگاهی عادالنه به این مس��ئله وجود
ن��دارد .دکتر س��یدمرتضی س��قاییاننژاد در
یکصدو چهل و چهارمین جلس��ه رسمی و
علنی ش��ورای اسالمی شهر قم که با حضور
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان قم برگزار شد،
ضمن تش��کر از تعامل ش��کلگرفته بین دو
دس��تگاه ،اظهار داشت :شهرداری یک بنگاه
اقتصادی نبوده و باید به آن بهعنوان یکنهاد
خدماتی نگاه کرد .ش��هردار قم ارائه خدمات
به شهروندان را در سطوح مختلف یادآور شد
و اف��زود :ما نیازمند فهم متقابل در مس��ائل
مالیاتی بوده و باید سهم استان قم از مالیات
بر ارزشافزوده مش��خص شود تا بتوانیم در
ارائه خدم��ات و اج��رای پروژههای عمرانی
توانمندتر عمل کنیم.
راهپیمایی روز جهانی قدس
به دلیل شیوع کرونا در ایالم
برگزار نمی شود

ایلام – آذر یعقوبیان :سرپرس��ت ش��ورای
هماهنگی تبلیغات اس�لامی ایالم گفت :بر
اس��اس اعالم مرکز ،راهپیمایی روز جهانی
قدس در هیچ نقطه ای از کشور برگزار نمی
شود .سرپرست ش��ورای هماهنگی تبلیغات
اس�لامی ایالم گفت :بر اساس اعالم مرکز،
راهپیمایی روز جهانی قدس در هیچ نقطه ای
از کشور برگزار نمی شود .حجت االسالم علی
چراغی پور در گفت و گو باخبرنگاران اظهار
داش��ت :با توجه به ش��یوع کرونا بزرگداشت
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس
امس��ال بدون برگ��زاری راهپیمایی و برنامه
خواه��د بود .وی اف��زود :رهبر معظم انقالب
اسالمی در روز جهانی قدس به صورت زنده
و تلویزیونی با مردم سخن خواهند گفت.
حمایت دادستاني جهت کاهش
سرقت تاسیسات برقی گلستان

گلس�تان – صفرخانی  -مديرعامل ش��ركت
توزي��ع برق گلس��تان گف��ت  :اقداماتی که
مجموع��ه دادس��تانی در جه��ت حمایت از
توزی��ع برق اس��تان جهت کاهش س��رقت
تاسیس��ات برق��ی و وص��ول مطالبات می
دهد قابل تقدیر اس��ت.علی اکبر نصیری در
ديدار با دادس��تان عموم��ي و انقالب مركز
استان گفت :همكاري دادستاني در نهادينه
كردن مصرف بهينه ب��رق و رعايت الگوي
مصرف و همچنين پيش��گيري از س��رقت
تاسيس��ات برقي ،بسيار اثر گذار است.وي با
اشاره به اینکه س��اعات کار ادارات در زمان
پیک مصرف برق اس��ت و بار مصرف را باال
میبرد گفت  :بایستی تدابیری اندیشیده شود
تا بتوانیم پیک مصرف برق استان را کاهش
دهیم .نصیری ادام��ه داد  :با توجه ضرورت
مدیریت مصرف ان��رژی در ادارات و ارگانها
 ،رصد و پایش این مهم توسط مرکز پایش
فهام و همکاران ش��رکت توزیع نیروی برق
گلستان انجام می شود.
پیمایش بیش از  2میلیون و 150
انشعاب آب در استان اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان
اصفهان گفت :در س��ال جاری اجرای جامع
طرح پیمایش انش��عابات آب در  93ش��هر و
بیش از  953روس��تا ،در سطح استان صورت
می گیرد .رض��ا رضایی اعالم کرد :با اجرای
این پروژه که با همکاری بیش از 270کنتور
نویس انجام می ش��ود ،عالوه برشناس��ایی
و قطع انش��عاب های غیر مج��از ،می توان
انش��عاب های پرمصرف ی��ا تغییر کاربری و
تغییر واحد را شناس��ایی و وضعیت آنها را به
روز رس��انی کرد .وی ادامه داد :در این طرح،
راستی آزمایی شماره تلفن همراه مشترکین
نیز بررس��ی می گردد ت��ا از دریافت قبوض
به صورت الکترونیکی توس��ط آنها اطمینان
حاصل گردد.

متوفی  -7سکینه نصراله پورعلمداری ش ش  422ک م  2061913709ص بابل ت ت 53/4/1
دخت��ر متوفی  -8طاهره دعاگویان ف میرزاآق��ا ت ت  23/10/8ش ملی  2062621261اینک
با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه  2شورای حل اختالف بابل
مفقودی -کلیه مدارک ماشین پژو آر دی آی  1600به شماره پالک انتظامی ایران  295 -72د
 93به شماره موتور  11783043704و شماره شاسی  83144040مدل  1384و رنگ طوسی
روغنی بنام سیروس گنجوی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مفقودی بدینوسیله اعالم میدارد برگ سبز خودروی سواری سایپا تیپ آریو  ATمدل
 1396به شماره انتظامی ایران  971 - 17م  17متعلق به اینجانب عبداهلل دودکانلو به کد ملی
 2801912387مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

