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شورای حل اختالف استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان باشت
»گواهی حصر وراثت«

تاریـخ رسـیدگی: 99/11/19 شـماره پرونـده: 9909987462100203 خواهـان: فرهـاد حافظـی نژاد 
به آدرس: باشت – روستای کنه خوانده: دادگاه عمومی شهرستان باشت »شورای حل اختالف 
شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف 
شعبه یک شهرستان باشت آقای فرهاد حافظی نژاد به شماره شناسنامه 1 به استناد شهادتنامه 
و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 9909987462100203 تقدیـم 
ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان یوسـف حافظـی نـژاد بـه شـماره شناسـنامه 
276 در تاریخ 1376/04/15 در اقامتگاه دائمی خود درگذشـته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
یک همسـر دائمی بنام طرالن آذرگون به مشـاره شناسـنامه 202 و شـش فرزند ذکور بنامهای 1- 
فرهاد حافظی نژاد به شماره شناسنامه 1، 2- فردین حافظی نژاد به شماره شناسنامه 362، 3- 
فرزاد حافظی فر به شماره شناسنامه 9، 4- عبدالوهاب حافظی نژاد به شماره شناسنامه 2، 5- 
سـید حسـن حافظی نژاد به شـماره شناسـنامه 712، 6- فرشـاد حافظی نژاد به شـماره شناسـنامه 
7-965302-426 و چهـار فرزنـد انـاث بنامهـای 1- مهیـن حافظـی فـر بـه شـماره شناسـنامه 363 ، 
2- شـهین حافظی نژاد به شـماره شناسـنامه 423، 3- فاطمه حافظی نژاد به شـماره شناسـنامه 
96، 4- کبـری حافظـی نـژاد بـه شـماره شـناینامه 1-002681-426 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه 
دیگـری نـدارد و الغیر/.اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـالم تـا 
چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیت نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده در غیـر 
ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر می گـردد./ اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامه 

از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال »نامحدود« اسـت
ایوب انصاری
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت
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۱۵۰۰ کیلومتر شبکه 
سیمی برق در کهگیلویه و 
بویراحمد به کابلی تبدیل 

می شود
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی بــرق کهگیلویه و 
بویراحمــد گفــت: ســال آینــده، یکهــزار و ۵۰۰ کیلومتر 
شــبکه های ســیمی بــرق در اســتان بــه کابلــی تبدیــل 

خواهد شد. 
جمــال معتمــدی زاده روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: باتوجــه به شــرایط خاص 
از  جلوگیــری  و همچنیــن  اســتان  در  بــرق  شــبکه های 
نوســانات، ناپایــداری و ســرقت شــبکه های بــرق در این 
اســتان باید هزار و 500 کیلومتر شــبکه های برق فشــار 

ضعیف تبدیل به شبکه های کابلی شود.
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت گروه هــای عملیاتــی و 
اتفاقاتی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان و بهره گیری 
از ظرفیت پیمانکاران برای عملی شدن این پروژه مهم، 
افزود: برنامه ریزی ها با نظارت مستقیم یکی از مدیران 
ســتادی جهت سرعت بخشــی و رفع مشکالت احتمالی 

در ادامه اجرای پروژه انجام می گیرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق کهگیلویــه 
مختلــف  ناحیه هــای  مدیــران  مشــارکت  بویراحمــد،  و 
تبدیــل  پــروژه  اجــرای  در  آنهــا  زیرمجموعــه  پرســنل  و 
شــبکه های ســیمی بــه کابلی در اســتان را یــک ضرورت 
دانســت و تاکیــد کــرد: امیــد اســت بــا اجرای ایــن پروژه 
شاهد کاهش نرخ تلفات انرژی در شبکه های برق این 

استان باشیم.
معتمــدی زاده ابــراز داشــت: در اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد حــدود ســه هــزار و 800 کیلومتــر شــبکه 
فشــار ضعیــف برق وجود دارد کــه با تبدیل هزار و 500 
کیلومتــر از ایــن شــبکه ها بــه کابلــی، تمــام شــبکه های 

فشار ضعیف کابلی شده اند.
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه های کابلی مــی تواند در 
پایداری برق و رضایتمندی مشترکین بسیار موثر باشد، 
ادامه داد: کار تبدیل شــبکه های ســیمی به کابلی ابتدا 
از حــوزه شــهری بــه دلیــل تراکــم جمعیتــی و شــبکه ای 

شروع و سپس در روستاها اجرایی می شود.
 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق کهگیلویــه 
و بویراحمــد از مشــترکین بــرق در این اســتان خواســت 
در زمــان اجــرای پروژه ســیمی به کابلی شــبکه های برق 
همکاری الزم را با شرکت توزیع نیروی برق و پیمانکاران 
داشــته باشــند. افــزون بــر ۲70 هــزار اشــتراک بــرق در 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد وجــود دارد کــه حــدود 
50 درصــد از آنهــا در شهرســتان های 6 گانه گرمســیری 

کهگیلویه و بویراحمد سکونت دارند.
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا بیــش از 7۲3 هــزار نفر 
6 شهرســتان  کــه  بــوده  9 شهرســتان  دارای  جمعیــت 
آن در منطقــه گرمســیری و ســه شهرســتان در منطقــه 

سردسیری واقع شده است.

توزیع ۳ هزار بسته معیشتی 
و ۱۲۰ جهیزیه با مشارکت 
سپاه ناحیه امامت تبریز 

در نهمیــن روز از ایــام هللا دهــه فجــر ، بــه همت 
پایــگاه  بســیج  خیریــن،  تبریــز،  امامــت  ناحیــه  ســپاه 
مســجد امیــر المومنیــن آخمقیــه و مدافعــان ســامت 
منطقه اندیشــه، رواســان و آخمقیه ... ، 3 هزار بسته 
کــم  خانواده هــای  و  نیازمنــدان  بیــن  دیگــر  معیشــتی 

بضاعت توزیع شد.
بــه گــزارش روح الــه عبدالعلــی زاده خبرنــگار مــا 
از تبریــز، در ابتــدای ایــن مراســم کــه در مســجد امیــر 
المومنیــن آخمقیه برگزار شــد، معــاون هماهنگ کننده 
سپاه عاشورا اظهار داشت: سپاه ناحیه امامت تبریز، از 
پیشتازان و جزء موفق ترین های رزمایش کمک مؤمنانه 

در شهرستان تبریز است.
اولیــن  از  گفــت:  گلمحمــدزاده  پاســدار  ســرهنگ 
روزهای شــروع رزمایش کمک مؤمنانه، به عینه شــاهد 
هســتیم کــه تمــام نیروهــای ارزشــی مــا در ســپاه ناحیه 
پــای کار آمدنــد و بیــش از 1۲0 هــزار بســته  امامــت، 

معیشتی تهیه و توزیع کردند.
فرمانــده ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز هــم در ادامه 
ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه بــا جمــع آوری قطــره قطــره 
کمک هــای مردمــی و خیرین، کار بزرگی در ســپاه ناحیه 
امامت تبریز انجام شــده اســت، گفت: با این اقدامات 
نشــان دادیم که هر جا مشــارکت مردم باشد، می توان 

کارهای بزرگی انجام داد.
سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل گفت : عالوه 
بــر توزیــع بیــش از 1۲0 هــزار بســته معیشــتی ، در ایام 
هللا دهه فجر هم 3 هزار بســته معیشــتی ، 19 ســری 
کامل جهیزیه توسط بسیج خواهران ناحیه ، 7۲ سری 
جهیزیه کامل با مشــارکت موکب حســینی حضرت زهرا 
، 11 سری جهیزیه کامل توسط حوزه مقاومت سردرود ، 
یک سری جهیزیه کامل توسط بسیج سازندگی ناحیه و 

70 هزار عدد ماسک ، تهیه و توزیع شده است.
وی افزود: عالوه بر این موارد ، توســط بســیجیان 
و خادمــان ســپاه ناحیــه امامت، ۲ باب منزل مســکونی 
نوســازی و 3 بــاب منــزل مســکونی افــراد کــم بضاعــت، 

تعمیر شده است.
ســرهنگ پاســدار حســین پوراســماعیل در پایــان 
بــا بیــان اینکــه در گرامیداشــت ایــام هللا دهــه فجــر، 
 ... و  عمرانــی  ورزشــی،  فرهنگــی،  متنــوع  برنامه هــای 
برگزار شده است، گفت: در همه ایام سال به خصوص 
در ایــن ایــام بایــد بیــش از پیــش بــه مردم بــه خصوص 

محرومین رسیدگی شود.
قاســم  حــاج  شــهید  تمثــال  مراســم،  پایــان  در 
ســلیمانی از طــرف مهنــدس رضا زباندار مســئول ســتاد 
بــه  آخمقیــه  و  رواســان  اندیشــه،  ســالمت  مدافعــان 
نیابت از مدافعان ســالمت اســتان در جهت ارج نهادن 
بــه اقدامــات ارزشــی و انقالبی ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی، بــه ســرهنگ گل محمدزاده معــاون هماهنگ 

کننده سپاه عاشورا تقدیم شد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان 
گفــت: تــا کنــون 2۵۰ میلیــارد ریــال شــامل 12 
درصــد از ســهم تســهیات کشــاورز کارت ایــن 

استان جذب شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد فریــد ســپری روز 
یکشنبه در ستاد گیاه پزشکی کردستان با اشاره 
به اینکه این اســتان از طرح کشــاورز کارت سهم 
ســهم یــک هــزار و 960 میلیارد ریالــی دارد اظهار 
داشــت: تــا کنــون 1۲ درصــد از این میزان شــامل 
۲50 میلیارد ریال در قالب یک هزار و 440 کارت 

به بهره برداران پرداخت شده است.
وی اضافــه کــرد: تســهیالت کشــاورز کارت 

کمکــی بــرای تهیــه نهادهای مورد نیاز کشــاورزان 
بوده که می توان از این فرصت برای تهیه سموم 
مــورد نیــاز آن جهــت مبــارزه بــا آفــات مختلــف 
استفاده کرد تا در فصل بهار سال آینده همزمان 
عرصــه سمپاشــی  در  چالشــی  مبــارزه  زمــان  بــا 

اراضی و مزارع نداشته باشیم.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان 
اراضــی  در  ســموم  مصــرف  میانگیــن  افــزود: 
کشاورزی استان کردستان با توجه به 813 هزار 
و 347 هکتار ســطح زیر کشــت باغات، مزارع و 
گلخانه ها با متوســط مصرف ســاالنه 5۲1 هزار و 
386 لیتر معادل 641 گرم در هکتار اســت که از 

میانگین کشوری بسیار پایین است.
سپری یادآور شد: از جمع کل اراضی استان 
71 درصــد  بــه کشــت گندم و جــو اختصاص دارد 
بــه همیــن دلیــل حــدود 5۲ درصــد از کل حشــره 
کش هــای مصرفــی اســتان بــرای مبــارزه بــا آفــت 
ســن گنــدم و 7۲ درصــد از علــف کــش مصرفــی 
نیــز برای کنتــرل علف های هرز گندم و 93 قارچ 
کــش مصرفی اســتان بصــورت ضدعفونی بذر در 

این محصول گندم مورد استفاده قرار می گیرد.
یافته های تحقیقاتی برای کاهش مصرف 

سموم مورد توجه قرار بگیرد
رئیــس مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی 

و منابــع طبیعــی اســتان کردســتان نیــز در ایــن 
جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه کاهش ســم مصرفی 
از مهمتریــن اهــداف تحقیقاتــی در کشوراســت 
بایــد  هــدف  ایــن  تحقــق  بــرای  شــد:  یــادآور 
یافته های تحقیقاتی بیشــر از گذشته مورد توجه 

کارشناسان و بهره برداران قرار بگیرد.
محمدحسین سدری اضافه کرد: با توجه به 
افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، 
بــا  مروجــان  و  محققــان  مســتقیم  ارتباطــات 
کشــاورزان و بهره بــرداران گام مهمــی در زمینــه 
انتقــال یافته هــا و انتقــال دســتاوردها بــه مــزارع 

است.

کردســتان بــا داشــتن بیــش از یــک میلیــون 
و ۲۲0 هــزار هکتــار زمیــن قابــل کشــت مرغــوب 
و مســتعد دیــم و آبــی، یکــی از قطب هــای تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی کشــور اســت، این اســتان 
دارای 50 هزار هکتار باغ اســت که ســاالنه 400 
ُــن انــواع میــوه در آن تولیــد و برداشــت  هــزار ت

می شود.
میزان کل تولید محصوالت بخش کشاورزی 
استان کردستان سه میلیون تُن است که وزارت 
کشــاورزی در نظــر دارد بــا توســعه فعالیت هــای 
مختلــف ایــن میــزان را بــه حدود پنــج میلیون تُن 

در سال برساند.

از  فــارس  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
بازداشــت بخشــدار مرکــزی شــیراز در راســتای 

مبارزه با فساد خبر داد.
 حجــت االســالم والمســلمین ســید کاظــم 
موســوی با اعالم این خبر گفت: پیش از این نیز 
ســه نفــر دیگر شــامل یــک نفر از اعضای شــورای 
بخــش مرکــزی یــک نفر از اعضای شــورای یکی از 
روســتاهای اطراف شــیراز و یک نفــر از کارمندان 

بخش دولتی دستگیر شدند.
وی بــا بیــان اینکه در خصوص افراد نامبرده 
قــرار تأمیــن کیفــری مناســب صــادر شــده اســت 
بــا اِشــراف اطالعاتــی  تصریــح کــرد: ایــن فســاد 
ســربازان گمنــام امــام زمان)عج( کشــف گردید و 
هــم اکنــون تحقیقــات تکمیلــی پرونــده زیــر نظر 

بازپرس ویژه در حال انجام می باشد.
این مقام ارشــد قضایی اســتان با تأکید بر 

اراده راســخ دســتگاه قضایی در مبارزه با فساد 
گفت: دســتگاه قضایی در دوران تحول با ورود 
قاطــع بــه موضوع مبــارزه با فســاد و توجه ویژه 
بــه مفاســد درون و بیــرون دســتگاه ثابــت کرده 
اســت بــا جدیــت موضوع مبــارزه با فســاد را در 
دســتور کار دارد و مــا نیــز در مجموعــه قضایــی 
اســتان بــا تبعیــت از این سیاســت کالن قضایی 
ازهیــچ گونــه فســاد کوچــک و بزرگــی اغمــاض 

کرد. نخواهیم 
حجت االسالم والمسلمین موسوی عملکرد 
آگاهانــه ضابطیــن و همچنیــن نهاد هــای نظارتــی 
را ســتود و  اســتان  بازرســی  اداره کل  از جملــه 
مبــارزه  اصلــی  حامیــان  ســاخت:  نشــان  خاطــر 
 قاطعانه دستگاه قضایی با فساد مردم هستند و

بــی تردیــد عملکرد مناســب قضات در این راســتا 
زمینه رضایت عمومی را فراهم ساخت.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
جــاری  ســال  ابتــدای  از  گفــت:  بوشــهر  اســتان 
تاکنــون ۵۰۵ میلیــارد تومــان تســهیات از محل 
رونــق تولیــد و بنــد الــف مــاده 1۸ درقالــب 22۴ 
بــه واحدهــای تولیــدی صنعتــی در ایــن اســتان 

پرداخت شد. 
ســید حســین حسینی روز یکشنبه در گفت 
و گــو بــا ایرنــا افــزود: از ایــن میــزان ۲94 میلیــارد 
تومان در قالب 193 فقره پرونده تسهیالت رونق 
تولیــد و ۲11 میلیــارد تومــان از محــل تســهیالت 
بنــد الــف مــاده 18 در قالب 31 پرونــده در اخیتار 

واحدهای واجد صالحیت قرار گرفته است.
وی اضافــه کــرد: در ایــن مــدت ۲15 پرونــده 
پرونــده  تولیــد و 46  رونــق  متقاضــی تســهیالت 
بنــد الــف مــاده 18 مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
واحدهای واجد صالحیت برای دریافت تسهیالت 

به بانک  های عامل معرفی شدند.
حســینی بیــان کــرد: 30 پرونده درخواســت 
تســهیالت رونــق تولیــد واحدهای تولیدی اســتان 
بوشــهر نیــز در دســت بررســی اســت کــه پــس از 
اهلیــت ســنجی بــرای پرداخت تســهیالت بــه آنها 

تصمیم گیری می  شود.
وی اظهــار کرد: همچنین برخی از بانک  های 
تخصصــی نیــز خارج از دایره تســهیالت یاد شــده 
وام هایی را به حوزه تولید استان بوشهر پرداخت 

کردند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان بوشــهر گفــت: میــزان جوازهــای صنعتــی 
صادره در استان بوشهر بدون احتساب واحدهای 
این اســتان  اقتصــادی  ویــژه  مســتقر در منطقــه 
در ســال جــاری 46 فقــره گــزارش شده  اســت که 
نسبت به ۲9 واحد سال گذشته 58 درصد رشد 

داشته است.
واحدهــای  احتســاب  بــا  افــزود:  حســینی 
مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی اســتان بوشــهر 
شــمار مجوزهــای بهره  بــرداری صــادره 53 فقــره 
گــزارش شده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

سال گذشته 43 درصد رشد نشان می  دهد.
وی یــادآور شــد: ایــن رشــد قابــل توجــه در 
شمار پروانه  های بهره  برداری استان بوشهر نشان 
از همــکاری خــوب نظام بانکی، تامین اجتماعی و 
دســتگاه  های خدمات رســان مانند آب، برق و گاز 
برای تحقق رونق اقتصادی در این استان است.

حســینی اظهار داشــت: امســال بــا توجه به 
نام  گــذاری ســال به نام جهــش تولید رفع موانع و 
مشکالت فراروی حوزه تولید در استان بوشهر به 
صورت اولویت از ســوی ســازمان صمت پیگیری و 

برطرف می  شود.

رئیس شــورای اســامی شــهر تهران گفت: 
در دوره جــاری مدیریــت شــهری نــه تنهــا هیــچ 
رقمی به بدهی های شــهرداری اضافه نشــد بلکه 

بدهی های شهرداری نیز پرداخت شد. 
روز  محسن هاشــمی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
یکشــنبه پس از جلســه شــورای شــهر، بــا حضور 
در جمع خبرنگاران درباره وضعیت الیحه بودجه 
شــهرداری در کمیســیون تلفیق گفــت: بودجه به 
شــورای شــهر آمــده و در کمیســیون ها در حــال 

بررسی است. 
وی بــا بیــان اینکــه تعداد پیشــنهاد ها خیلی 
زیــاد اســت، افــزود: امــروز هیــات رئیســه نظــر 
کمیســیون برنامــه و بودجــه دربــاره رســیدگی به 
پیشــنهادات را بررســی مــی کنــد و اگــر اختالفــی 
ســایر  و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  میــان 
تلفیــق  جلســه  در  را  آن  باشــد،  کمیســیون ها 

بررسی می کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه ســه شــنبه کمیســیون 
تلفیق تشــکیل می شــود، گفت: هفته آینده نیز 
بخش اول بودجه یعنی درآمدها به صحن شــورا 

می آید.
دوســتدار  شــهر  الیحــه  هاشــمی،  دربــاره 
ســالمند کــه امروز به تصویب رســید، اظهار کرد: 
امروز تصویب شــد که ســن ســالمندی بر اساس 
شیوه جهانی افراد باالی 65 سال محسوب شود.
کل  شــورا  مصوبــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســالمندانی کــه در تهــران زندگــی می کننــد را در 
بر می گیرد، افزود: به منظور تکریم ســالمندان، 
کارتی به آنان اعطا می شود تا در سیستم حمل 
و نقل عمومی، مراکز مختلف تفریحی، رفاهی و 
خدماتــی و ورزشــی، از تســهیالت و تخفیف هــای 

اســتفاده کنند و تکریم هم می شــوند و اولویت 
پیدا می کنند.

وی گفــت: بــر اســاس این الیحــه مبلغی به 
کارت ســالمندان شــارژ می شــود کــه می تواننــد 
بــرای پرداخــت هزینه های خــود در مجموعه های 

ورزشی فرهنگی از آن استفاده کنند.

رئیس شــورای شــهر تهران درباره ســخنان  
در  تهــران  شــهردار  پیــروز حناچــی  گذشــته  روز 
نشست خبری خود، افزود: بعد از جنگ تحمیلی 
در  شــهرداری  خودکفایــی  بــرای  جدیــدی  روش 

مدیریت شهری ایجاد شد. 
وی گفــت: ایــن خودکفایــی موجــب شــد تــا 

شــهرداری ها بــه ســمت قانــون فروشــی و شــهر 
فروشــی برونــد و ایــن موضوع در دوره گذشــته و 

سابق شهرداری به اوج خود رسید.
هاشمی ادامه داد: شهردار در نشست خبری 
خــود گفــت کــه باید این روش در مدیریت شــهری 

تغییر کند و قانون فروشی در شهر پایان یابد. 

وی بــا بیان اینکه شــهردار تهــران اعالم کرد 
که در تراکم فروشــی به صفر رســیده ایم، گفت: 
این نکته به نوعی یک پیروزی در سالگرد انقالب 

اسالمی بود.
وی تاکیــد کــرد: بایــد راســتی آزمایی کرد که 
آیــا در تراکم فروشــی به صفر رســیده ایــم یا خیر 
و یــا اینکــه شــهردار گفــت کــه به کیفیــت زندگی 
پرداختــه ایــم و ایــن موضــوع مهم اســت کــه باید 
تحلیل شــود که ببینیم شــهردار درســت صحبت 

کرد و یا اشتباه گفت.
رئیــس شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه 
کنــم،  مــی  تاییــد  را  شــهردار  صحبت هــای  مــن 
گفت: در حال حاضر پرســنل شهرداری تهران در 
حــال رســیدن بــه زیر 60 هــزار نفر اســت و دیگر 
مثــل گذشــته اقوام مدیــران به صورت ویــژه وارد 

شهرداری نمی شوند. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره هیــچ رقمی 
به بدهی های شــهرداری اضافه نشــده و رقمی از 
بدهی ها نیز بازپرداخت شــده است، عنوان کرد: 
در این دوره نگاه ویژه به فضای سبز تهران، نگاه 
ویژه به پارک های تهران، فعالیت های فرهنگی یا 

پروژه های نیلوفری شده است .
 وی گفــت: توقــع داریم که شــهردار بیشــتر 
این مسائل را مطرح و با رسانه ها صحبت کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ 
بــه ایــن پرســش کــه آیا فــروش اوراق مشــارکت، 
شهر فروشی و فروش آینده شهر نیست؟ گفت: 
دولــت در قانــون بــرای کمــک بــه پروژه هــای در 
شهر ها، اجازه فروش اوراق مشارکت  با تضمین 
پنجــاه درصــدی خــود، مــی دهد و شــهر فروشــی 

نیست.

هاشمی: به بدهی های شهرداری تهران در دوره جاری اضافه 
نشده است

سهم 12 درصدی کردستان از تسهیات کشاورز کارت جذب شد

بازداشت 
بخشدار مرکزی 

شیراز

۵۰۵ میلیارد تومان تسهیات به واحدهای 
تولیدی استان بوشهر پرداخت شد

ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل   - البــرز 
اســامی اســتان البــرز بــر لــزوم اســتمرار و 

تقویت رعایت اصول بهداشتی تاکید کرد.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
البــرز،  اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
اداره  کرونــای  ســتاد  جلســه  در  ناصرمقــدم 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی البــرز گفــت: 
طبق آمار و گزارش مراجع رســمی، متأسفانه 
توســط  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 
شهروندان از 85 درصد به 75 درصد کاهش 
یافته و تعداد شهرهای زرد و نارنجی افزایش 
یافتــه و در برخــی اســتان ها مجــدداً وضعیــت 
شــهرها قرمــز شــده اســت و ایــن یعنــی زنــگ 
خطر و هشــدار برای کل جامعه که درصورت 
ادامــه روند و رفتار فعلی شــهروندان، مجدداً 
شــاهد گسترش شــیوع و انتشار این ویروس 

در سطح جامعه خواهیم بود.
مســئول کمیته اطالع رسانی و مدیریت 
جــو روانــی جامعه ســتاد کرونای البــرز گفت: 
ویــروس  پنــداری  ســاده  و  انــگاری  عــادی 
کرونــا، خطــر مهلــک و بزرگــی بــرای ســالمت 
جامعــه اســت در حالــی کــه بــا ورود ویــروس 

جهــش یافتــه انگلیســی بایــد رعایــت اصول و 
دســتورالعمل های بهداشــتی دوچنــدان شــود 
زیرا سرعت انتشار و کشندگی ویروس جدید 
بیشــتر از نوع قبلی اســت و متأسفانه سنین 
پائیــن تــر را نیــز درگیــر خواهد کرد فلــذا باید 
بــا عزمــی همگانــی و جدی بیشــتر از گذشــته 

رعایت کنیم.
ناصر مقدم با اشاره به نزدیک شدن به 
ایــام نــوروز گفت: عید نوروز مناســبت و عید 
باســتانی کشــور ما اســت و معموال با نزدیک 
شدن ایام عید نوروز اقشار مختلف جامعه به 
آماده شــدن و نو کردن امور و شــئون زندگی 
می پردازند و این موضوع افزایش تردد مردم 
در معابر و فروشــگاه ها را موجب می شــود و 
باید با رعایت اصول و پروتکل های بهداشــتی 
گذاری هــای  فاصلــه  رعایــت  بخصــوص  و 
اجتماعــی، مانــع از آن شــویم کــه فرارســیدن 
عید نوروز، بســتری برای افزایش ابتال و مرگ 
و میــر شــهرندان ما شــود کما اینکــه در نوروز 
ســال گذشــته، خانواده هــای زیادی در ســوگ 
عزیــزان خــود، عزادار شــدند و این تجربه تلخ 

نباید دوباره تکرار شود.

مدیرکل ارشاد البرز: عادی انگاری 
ویروس کرونا، خطر بزرگی برای 

سامت جامعه است

آگهی مفقودی اصل قرارداد سرقفلی مغازه

اصل قرارداد شـش دانگ سـرقفلی مغازه شـماره 351 جزء از پالک ثبتی بشـماره 
188 واقـع در بخـش 3 از مسـتحدثات بـازار شوراسـنتر بـه شـماره 100/341736 
مورخـه 95/9/1 بنـام کیـوان قاسـمی بریـس مفقـود گردیـده اسـت و از درجـه 

اعتبـار سـاقط مـی باشـد./ 
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