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فــارس- عنایــت هللا رحیمی در جلســه بــا مدیران برق 
اســتان کــه بــا موضــوع وصــول مطالبــات و پیــک مصــرف 
برگــزار شــد، عنــوان کرد: با توجــه به اینکه فارس اســتانی 
رو بــه صنعتــی شــدن و گرایش به صنایع بــزرگ و انرژی بر 
ویــژه  بــه  زیرســاخت ها  اســت،  ســرمایه گذاری در حــوزه 

صنعت برق باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
صنایــع  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کرومیــت،  آن،  دســتی  زیــر  صنایــع  و  آلومنیــوم  فــوالد، 
حــال  در  یــا  و  شــده  ایجــاد  اســتان  در  منگنــز  و... 
صنایــع  ایــن  در  کــرد:  تاکیــد  اســت،  انــدازی  راه 
زیرســاخت هایی همچــون بــرق حــرف اول را میزنــد از ایــن 
 رو ســرمایه گــذاری در ایــن زیرســاخت ها ضــروری اســت.

و  آینــده  ســال  قطعــاً  اینکــه  بیــان  بــا  فــارس  اســتاندار 
صنعــت  حــوزه  در  اســتان  بــرق  مصــرف  بعــد  ســال های 
بیشــتر از امســال و ســال های قبــل خواهــد بــود، بــر لزوم 
ســرمایه گذاری  در زمینه تاسیس و راه اندازی پست های 
جدیــد و نیروگاه هــا تاکیــد کــرد و گفــت:  بــا ایــن اقدامات 
باشــیم. اســتان  توســعه  نیازهــای  پاســخگوی   می توانیــم 

افزایــش بهــره وری و جلوگیــری از پرتــی بــرق ، اســتفاده 
بهینــه و همچنیــن تولیــد بیشــتر بــرق از مواردی اســت که 
بــه اعتقــاد اســتاندار فــارس بایــد از ســوی متولیــان بــرق 

گیــرد. قــرار  نظــر  مــد  برنامه ریزی هــا  در  نیــرو  وزارت   در 

دکتر رحیمی اندیشیدن ساز و کاری مناسب برای تشویق 
محدودیــت  ایجــاد  و  همچنیــن  مصــرف  کــم  مشــترکین 
بــرای مشــترکین پــر مصــرف را از دیگــر مــواردی دانســت 
بــود. خواهــد  گــذار  اثــر  بــرق  مصــرف  مدیریــت  در   کــه 

در  انــرژی  مصــرف  اهمیــت  کنتــرل  بــر  تاکیــد  بــا   وی 
ســاختمان های اداری و نهادهــای عمومــی و بانک هــا  بــه 
میــزان ۵۰ درصــد و بصــورت پلکانی عنوان کرد: این اقدام 
بایــد بــا در نظــر گرفتــن انــواع خدمــات عمومــی و اربــاب 
رجــوع  دســته بنــدی و انجــام شــوند  تــا بتوانیــم ســهمیه 

۷۰۰ مگاواتــی اســتان در صرفــه جویی را محقق کنیم.
  اســتاندار فــارس همچنیــن بــر لــزوم تنظیــم وســایل 
سرمایشــی و کولرهــای گازی بــه ویــژه در مناطــق جنوبــی 
زمینــه مصــرف  در  بایــد  نیــرو  وزارت  کــرد:  عنــوان  اســتان 
دهــد. قــرار  نظــر  مــد  را  علمــی   کولرهــا  پژوهش هــای 

وی خاطرنشــان کــرد : بــی تردیــد ارتبــاط موثــر وزارت نیــرو 
طراحــی  بــا  می شــود  ســبب  مهندســی  نظــام  ســازمان  و 
شــود. رعایــت  انــرژی  در  جویــی  صرفــه   ســاختمان ها 

اســتاندار فــارس همچنیــن از متولیــان ســازمان صمــت در 
استان خواست کاهش مصرف در صنایع را مورد توجه قرار 

داده و اقدامات الزم را انجام دهند.

اســتان  و فاضــاب  مرکــزی- مدیرعامــل شــركت آب 
مركــزی بــا اعــام اینكــه بــا كاهــش محســوس بارندگی ها، 
مــردم  از  هســتیم  مواجــه  ســختی  آبــی  كــم  بــا  امســال 
درخواســت كــرد ضمــن رعایت الگوی مصــرف آب  ، مراقب 

مصرف آب در كولرهای آبی باشند.
یوســف عرفانــی نســب در ایــن رابطــه اظهــار داشــت : 
كولرهــای آبــی  مــی توانند به  طور متوســط  حدود 2۰۰ لیتر 

آب در شبانه روز به مصرف هر خانوار بیافزایند.
وی بــا  اشــاره بــه  اینكــه ایــن میــزان مصــرف آب ، از 
اســتاندارد مصــرف روزانــه یــك فــرد ایرانــی بیش تــر اســت 
تصریح كرد : به بیان دیگر با روشن شدن هر كولر آبی در 
هــر خانه،مصــرف ســرانه آب در خانــواده به میــزان یك نفر 

افزایش می یابد.
عرفانی نســب ادامــه داد : چنان چه كولرها در معرض 
نــور آفتــاب قــرار گیرنــد ، آب داخــل آن ها با ســرعت زیادی 

تبخیر می شــود؛ لذا ضروریســت با نصب ســایه بان بر روی 
كولر ها تا جای ممكن از تبخیر آب و افزایش مصرف انرژی 

جلوگیری شود.  
وی نشــتی كولــر و تنظیم نبــودن شــناور آن را از جملــه 
عوامــل مصــرف بــاالی آب در كولرهــا عنــوان كــرد و از مردم 
درخواســت نمــود بــا كنترل شــناور، شــیلنگ، اتصــاالت و یا 
از  گرمــا  فصــل  ابتــدای  در  آن  فرســوده  قطعــات  تعویــض 

نشتی های احتمالی ، جلوگیری نمایند.
مركــزی  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــركت  مدیرعامــل 
بــا توصیــه بــه مشــتركان مبنــی بــر پرهیــز از خریــد و نصــب 
كولرهایی با مصرف باال ، تاكید كرد : مهم ترین شاخص در 
انتخــاب كولرهــای آبــی كــه اثر مســتقیمی بر میــزان مصرف 
آب و انرژی دارد ظرفیت هوادهی آن هاست كه می بایست 
ایــن ظرفیــت بــر اســاس حجــم فضایــی كــه كولــر میخواهــد 

خنك نماید ، انتخاب گردد.

اصفهــان- مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: در قالب برگزاری جشنواره »گل 
ســرخ« در شــهر اصفهــان 20 هــزار درختچــه گل رز )گل 
ســرخ( از چهــارراه تختــی تــا دروازه شــیراز در خیابان هــای 
چهاربــاغ پاییــن، چهارباغ عباســی و چهارباغ باال در گلدان 

باکس کاشته می شود.   
فروغ مرتضایی نژاد با اشــاره به اینکه گل ســرخ یا گل 
وَرد بــه زبــان عربی از گل هایی اســت کــه 1۵۰ گونه و حدود 
2۰ هــزار رقــم را در دنیــا دارد، اظهــار کــرد: ایــن گل بومــی 
ایــران اســت و در نواحــی مرکزی رشــد می کنــد چراکه انواع 

نسترن ها در ایران وجود دارد.   
وی با بیان اینکه گل سرخ گل ملی ایران است و در 1۰ 
کشور دنیا هم به همین عنوان شناخته شده است، گفت: 
در کتب قدیمی ما مدام صحبت از گل سرخ بوده است.   

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
اصفهــان افــزود: در واقــع گل ســرخ نبایــد حتمــا رنــگ قرمز 
داشــته باشــد چراکه منظور از گل ســرخ همان گل رز است 

که ما در کشور و دنیا با رنگ های مختلف می بینیم. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران هــم نســترن ها بــه عنوان 
پایه های اصلی این گل به شمار می رود و روی پایه نسترن 
انــواع رزهــای پُرپَر پیوند می شــود، گفت: بر همین اســاس 
کاشــت این گل تحت عنوان »جشــنواره گل ســرخ« در عید 
فطر انجام می شود و سعی کردیم رنگ قرمز این گل را در 

جشنواره قرار دهیم.
مرتضایــی نــژاد تصریــح کــرد: گل رز جــزو گونه هــای 
درختچــه ای بســیار مقــاوم اســت و برخــی از واریته هــا مثل 
نســترن ســفید کــه در شــهر اصفهــان دیــده مــی شــود دوام 
و عمــر گل دهــی بســیار طوالنــی دارد به طوریکــه گل دهی 

از بهار آغاز می شود و تا زمستان پایه ها پر از گل است.

وی افــزود: در این جشــنواره گونــه رزی که پیش بینی 
شده به صورت باکس داخل گلدان قرار گرفته و از چهارراه 
پاییــن،  در خیابان هــای چهاربــاغ  دروازه شــیراز  تــا  تختــی 
چهاربــاغ عباســی و نیــز چهارباغ باال کار می شــود؛ البته در 
مناطــق دیگــر هــم به صــورت مــوردی رز هفت رنگ کاشــته 

شده است. 
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
اصفهان گفت: در این جشنواره فقط در یک محور 2۰ هزار 
درختچه گل رز متمرکز شده قرار دارد تا عاوه بر زیبایی و 

نشاط شهر، این گونه گل به شهروندان هم معرفی شود.

اخبـــــــــــــــــار

رای اصاحی 
رای شـماره 1۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰1۰11۵۹2 پرونـده کاسـه 1۳۹۹11۴۴۳۰۰۰1۰۰11۳۳ 
بـه تقاضـای خانـم رجـا کرکـی پـور  مبنـی برصـدور سـند مالکیـت قسـمتی از پـاک 

شـماره 1۰۴۵۴  اصلـی واقـع  بخـش یـک قـم تحـت بررسـی اسـت.
پـس از مطالعـه پرونـده و ماحظـه سـوابق مشـخص شـد در رای صـادره شـماره 

فـوق اشـتباهاتی بـه شـرح زیـر صـورت گرفتـه اسـت:
حدود و مساحت  در رای صادره فوق اشتباه قید شده است.

رای اصاحی 
و    1۴۰۰/2/۶ مـورخ    1/211۸ شـماره  بـه  کارشـناس  گـزارش  مفـاد  بـه  باتوجـه 
باعنایـت بـه اینکـه طبـق گـزارش شـماره مذکـور رای هیـات تاکنـون اجـرا نشـده لذا 

مفـاد رای صـادر بـه شـرح زیـر اصـاح مـی گـردد:
حـدود ششـدانگ مـورد تقاضـا بـه مسـاحت 1۰۳ مترمربـع بـه شـرح ذیـل صحیـح 

اسـت: 
شماال: بطول 1۴/۸۰ دیوار به دیوار پاک 1۰۴۵۴/1۵ اصلی. 

شرقا:ب طول ۷ متر دیوار به دیوار پاک باقیمانده 1۰۴۵۴ اصلی .
جنوبا:  بطول 1۳/۸۰ متر درب و دیواریست به شارع ۸ متری . 

غربا:  اول طول 1/۹۰ متر درب و دیواریست به تقاطع شوارع ۸ متری و 2۰متری 
دوم بطول ۵/۵۰ متر درب و دیواریست به شارع 2۰ متری.

رای صادره قبلی با رعایت اصاحات فوق قابل اجرامیباشد. )گویه و عصراقتصاد 
– م الف ۸۸۰۴(  

رئیس ثبت منطقه یک  قم – داود فهیمی نیک 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت تضمین گستر فن آوا )سهامی خاص( به شماره ثبت 2۱2۱3۱و 

شناسه ملی ۱0۱02۵3۵6۱۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
بعمـل می آیـد تـا در مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده صاحبـان 
مـورخ   یکشـنبه   روز   صبـح  سـاعت ۹  رأس  کـه  شـرکت  ایـن  سـهام 
1۴۰۰/۰۳/۰2  بـه آدرس ذیـل تشـکیل می گـردد، حضـور بهم رسـانند. 

نشانی: تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند کوچه 2۹ ،پاک ۳ 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- اتخاذ تصمیم درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره

 هیئت مدیره شرکت تضمین گستر فن آوا 

مفقودی

شناسـنامه مالکیـت )بـرگ سـبز ( و برگـه کمپانـی سـواری مـزدا N۳  سـفید روغنـی 
 LF11۵۹۴۷۳۵ مـدل 1۳۹۵ بشـماره پـاك ایـران ۷۷-۹۹2 ج ۳۴ شـماره موتـور
شـماره شاسـی NAGS۷CC2۶GC۶1۶۹۸۵  متعلـق بـه ناصـر حیـدری تبـرک به کد 

ملـی ۰۰۸2۹1۴۰۹۵ مفقـود گردیـده  و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
اصلـی  پـاک 12۶/۴۵۰  بـاب سـاختمان مسـکونی  یـک  مالکیـت ششـدانگ  سـند 
ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیـک بنـام خانـم ملـوس رضائـی صـادر و تسـلیم، ملـک طـی 
درخواسـتی منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه کـه بـه تصدیـق دفترخانـه 1۵ هلیـان 
نیـز رسـیده اعـام داشـته کـه سـند مالکیـت پـاک مذکـور بـه علت جابجایـی مفقود 
و تقاضـای صـدور سـند المثنـای آن را نمـوده، مراتـب وفـق تبصـره 1 مـاده 12۰ آئیـن 
نامـه اصاحـی قانـون ثبـت و تبصـره ذیـل آن در یـک نوبـت آگهـی، تـا هر کس حقی 

بـرای خـود قائـل یـا مدعـی انجـام معاملـه و یـا سـند مالکیـت نزد اوسـت ظـرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را کتبـا بـه این اداره اعام و رسـید 
دریافـت نمایـد، اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد  و یـا در صـورت اعتـراض 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود، اداره ثبـت المثنـای سـند مالکیت 

تیموریانرا طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چرداول

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا عسـگری با تسـلیم چهار برگ استشـهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ۷۶ 
اللجین برابر وارده شماره 1۴۰۰/۵۳۸1 – 1۴۰۰/۰2/2۰ مدعی است که دو جلد سند 
مالکیـت هرکـدام نسـبت بـه سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک ۴ / 122۳ و 122۳ 
واقع در بخش یک همدان به شـماره مسلسـل ۵۶2۵۴۰ ذیل ثبت ۳1۷1۹ دفتر 21۳ 
صفحه ۳۶۹ و شـماره مسلسـل ۴۰2۹۶۵ ذیل ثبت ۳۴2۸۷ دفتر 2۳۴ صفحه ۳۵۴ 
به علت جاماندن در خودرو عمومی مفقود گردیده و برابر سـند رهنی 1۴۸۳۳ مورخ 
1۳۹۸/۴/۴ نـزد بانـک مهراقتصـاد در بیـع شـرط اسـت لـذا بـه اسـتناد تبصره الحاقی به 
مـاده 12۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تا هرکسـی مدعی انجام 
معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی 
مـدت 1۰ روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و 
یا سـند معامله اعتراض خود را کتبا تسـلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و 
نرسـیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سـند مالکیت ارائه نگردد سـند 
مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد. مراتب بر اسـاس آخرین 

اطاعات سیسـتم جامع تهیه و گزارش شـده اسـت. م.الف: 2۰۳
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای شـیرعلی جامـه بزرگـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر 
دفترخانـه ۷2 همـدان بـه اداره پسـت برابـر وارده شـماره ۰۰۸۹۹2 – ۹۹/۰۸/1۵ 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک ۳۸۶ فرعـی از 2۷۶ اصلـی واقـع 
در بخـش پنـج همـدان بـه شـماره مسلسـل ۵۰1۰۰۹ ذیـل ثبـت ۸12۹2 دفتـر ۳۶ 
صفحه 1۶۴ به علت نامعلوم مفقود گردیده و در بیع شرط نیست لذا به استناد 
تبصـره الحاقـی بـه مـاده 12۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود 
تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 1۰ روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه 
و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم 
نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسـیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض 
چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی 
صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع 

تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 2۰۴
موسی حنیفه – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 2 شهرستان همدان 

جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
اســتان کردســتان گفت: بــر اســاس آخریــن 
از  بیــش  تاکنــون  شــده  انجــام  برآوردهــای 
۵۴ هــزار میلیــارد ریــال خســارت ناشــی از 
خشکسالی و سرمازدگی به بخش کشاورزی 

استان وارد شده است. 
به گزارش ایرنا، محمد فرید سپری روز سه 
شــنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 
اظهار کرد: بر اســاس آخرین برآوردهای انجام 
شــده در سال جاری، خشکسالی و سرمازدگی 
۵۴ هــزار و 1۰۰ میلیــارد ریــال  بــه همــه زیــر 
بخش هــای کشــاورزی اســتان اعــم از زراعــت، 
باغــات، تولیــد علوفــه، گوشــت قرمــز و زنبــور 

عسل  خسارت زده است. 
وی  بــا اعــام اینکــه از ایــن میــزان پنــج 
هــزار و ۶۰۰ میلیــارد ریال مربوط به خســارت 
ناشی از سرمازدگی و ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
از خشکســالی اســت،  ریــال آن هــم ناشــی 
اضافه کرد: بیشــتر محصوالت خســارت دیده 
در بخــش زراعــت شــامل گنــدم، جــو، کلــزا و 
علوفــه و در بخــش باغــات هم گــردو، زردآلو، 
بــادام، تــوت فرنگــی، هلــو، شــلیل، آلبالــو و 

گیاس است.
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
کردســتان بــا اشــاره بــه اینکه کشــاورزی یکی 
اســتان  اقتصــادی  بخش هــای  مهمتریــن  از 
جــوی  شــرایط  جــاری  ســال  اســت،افزود: در 
بخــش  دلیــل  همیــن  بــه  و  نبــوده  مطلــوب 
کشــاورزی اســتان خسارت های شــدیدی وارد 

شده است. 
ســپری بــا بیــان اینکــه در  ســال جــاری 

میزان بارندگی نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبــل ۴۵ درصــد کاهــش داشــته اســت و بــه 
لحاظ دمایی هم  از 1.۵ تا ســه درجه شــاهد 
افزایش دما هســتیم، گفــت: به منظور احیاء 
و بهبــود مــزارع اقدامات و کارهای فنی انجام 

شده است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان کردســتان 
هــم در ایــن جلســه بــر جمع بندی مشــکات 
بخــش کشــاورزی اســتان تاکیــد کــرد و اظهار 
کــرد: اطاعات جمع آوری شــده را ســه هفته 

آینده در جلســه ای به طور کامل مطرح کنید 
تا تصمیمات الزم برای حمایت بیشتر از قشر 

زحمتکش کشاورز در استان اتخاذ شود.
هــزار   22۰ و  میلیــون  یــک  کردســتان 
هکتــار اراضــی کشــاورزی شــامل ۸۹۶ هزار و 
2۳۵ هکتــار اراضــی دیم معــادل ۸۸ درصد و 

121 هزار اراضی آبی معادل 12 درصد دارد.
کردســتان سه میلیون و 1۹۹ هزار راس 
دام ســبک و سنگین، 1۳ میلیون قطعه انواع 
طیــور و 11۶ هــزار کنــدوی زنبور عســل دارد و 

جمعیــت بهــره بــردار کشــاورزی آن 11۵ هــزار 
نفــر اســت کــه ایــن جامعــه ســاالنه حــدود 2 
میلیون و ۴۰۰ هزار تُن محصوالت کشــاورزی 
تولید می کنند که ۳2۰ هزار تُن از این میزان 
مربــوط به محصوالت باغــی و باقی مربوط به 

بخش زراعت است.
عمــده محصول زراعی این اســتان گندم 
ُــن در ســال اســت و  بــا حــدود یــک میلیــون ت
عمــده محصــول تولیدی باغی نیز توت فرنگی 

با حدود ۴۸ هزار تُن است.

تجــارت  توســعه  و  بازرگانــی  معــاون 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
رضوی گفت که درخواســت اتحادیه نانوایان 
مبنــی بــر اصــاح نرخ نان در مشــهد، از چند 
قبل مطرح بود که این موضوع برای بررسی 
به کمیته کارشناسی ذیل کارگروه گندم، آرد 
و نان اســتان محول شــد تا تصمیم نهایی در 

این زمینه گرفته شود. 
مقــدم  علــی غفــوری  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
و  آرد  گنــدم،  کارگــروه  نشســت  حاشــیه  در 
نــان اســتان در ایــن خصــوص افــزود: کمیتــه 
را  نانوایــان  اتحادیــه  درخواســت  کارشناســی 

همــراه بــا تجزیــه و تحلیــل قیمتــی ارایه شــده 
بــا حضور نمایندگان تمام دســتگاه های ذیربط 
بررسی و نتیجه کارشناسانه آن را به نشست 
بعــدی کارگــروه گنــدم، آرد و نــان اســتان ارایه 
می کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
وی بیــان کرد: نــان تولیدی در واحدهای 
صنعتــی نیــز نیازمنــد نــرخ گــذاری اســت کــه 
قبــا ایــن موضــوع در کارگــروه گنــدم، آرد و 
نــان خراســان رضــوی مطــرح شــده بــود و در 
مکاتباتــی کــه در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع بــا 
تهران انجام شــد، مقرر شــد کارگروه اســتانی 

در خصوص این نرخ گذاری تصمیم بگیرد.

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  معــاون 
تجــارت خراســان رضــوی گفت: مقرر شــد که 
آنالیــز قیمتــی مربوط به نــرخ گذاری برای نان 
صنعتــی در کمیتــه کارشناســی ذیــل کارگروه 
گنــدم، آرد و نــان مــورد بررســی قــرار گیــرد و 
نتیجــه آن بــه نشســت بعــدی کارگــروه بــرای 

تصمیم گیری نهایی ارایه شود.
از  یکــی  داشــت:  اظهــار  مقــدم  غفــوری 
شرکتهای اصلی حوزه حمل آرد نیز درخواست 
خــود را در خصــوص اصــاح کرایــه حمــل در 
ایــن نشســت ارایه کرد که ایــن موضوع نیز در 
کمیتــه کارشناســی کارگــروه گنــدم، آرد و نــان 

استان بررســی مــی شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
آخرین تغییر نرخ نان در استان خراسان رضوی 
در ســال 1۳۹۸ صــورت گرفــت کــه تاکنون این 
نرخ تغییری نداشته است. اتحادیه نانوایان با 
توجه به افزایش هزینه های دســتمزد کارگران 
و هزینه هــای جانبــی، درخواســت اصــاح نرخ 

نان را مطرح کرده اســت.  
برای تامین نان شهرســتان مشهد، هزار 
و 2۶۵ واحــد نانوایــی یارانــه ای شــامل ۹2۰ 
روســتایی  نانوایــی   ۳۴۵ و  شــهری  نانوایــی 
و همچنیــن هــزار و 1۴2 واحــد نانوایــی نیمــه 

یارانه ای فعال است.

ویــژه  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
اقتصــادی انــرژی پــارس گفــت کــه در زمــان 
حاضــر ۱۵ پــروژه مهــار ســیاب بــه صــورت 
همزمــان بــا پنج هــزار میلیارد ریال از ســوی 

این سازمان در دست اجرا است. 
بــه گــزارش ایرنا، پایــگاه اطــاع رســانی 
منطقــه ویــژه پــارس روز ســه شــنبه بــه نقــل 
از ایــرج خرم دل اعام کــرد: این پروژه ها  در 
2 منطقه پارس یک و پارس 2 کنگان اجرایی 

شده است.
وی تاکیــد کــرد: پروژه های مهار ســیاب 

بــه منظــور مهــار  پــارس جنوبــی  در منطقــه 
و دفــع ســیاب و آب هــای ســرگردانی کــه از 
ســمت حوضه های آبریز باال دســت به سمت 
تاسیســات پــارس جنوبی ســرازیر می شــوند، 

عملیاتی شده است.
ایــن  اجــرای  افــززود:  بــا  دل   خــرم 
و  وسیله ســدها  بــه  پروژه تمام آب هــا 
مهــار  و  کنتــرل  ســیاب  هدایــت  کانال هــای 
می شــوند و مانــع از خســارت بــه تاسیســات 

احداثی پایین دست خواهد شد.
صنعتــی  تاسیســات  یادآورشــد:  وی 

جنوبــی  پــارس  در  موجــود  پاالیشــگاه ها  و 
به  دلیل نبود این سدها با مشکات فراوانی 
در فصل بارندگی روبرو می شــوند که این امر 
ضرورت احداث پروژه های مهار ســیاب را در 

این منطقه دوچندان کرده است.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی 
انــرژی پارس تصریح کرد: اکنون این پروژه ها 
برخــوردار  مطلوبــی  فیزیکــی  پیشــرفت  از 
هســتند و عملیــات اجرایــی آنهــا نیــز مطابــق 
برنامه زمان بندی شده در حال انجام است.

وی  بیــان کــرد: با اجرای ایــن پروژه ها و وجود 

2۷ ســد تاخیــری کــه در منطقــه فعــال خواهد 
شد، همچنین ۸۰ کیلومتر کانال مهار سیاب 
و 2۰۰ زیرآبگذر،  دیگر نگرانی در زمینه آسیب 
و یــا خســارت های احتمالــی به پاالیشــگاه ها و 
مناطــق پاییــن دســت در منطقــه پــارس یــک و 

2 توسط سیاب وجود نخواهد داشت.
خــرم دل تاکیــد کرد: با بررســی هایی که 
از ســوی متخصصــان انجام شــده، ایــن پروژه 
بــا ایــن ســطح و با این حجــم از کار یک رکورد 
در مهار ســیاب به شــمار می رود که از سوی 

سازمان منطقه ویژه اجرا می شود.

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
هواپیمــای  سرنشــین   2 کــه  گفــت  مرکــزی 
بــه علــت ســقوط در  آموزشــی فــوق ســبک 

فرودگاه اراک جان باختند. 

بــه گــزارش ایرنــا، حمیــد غیاثــی افــزود: 
هواپیمــای آموزشــی 2 نفره هنگام برخاســتن 
از بانــد فــرودگاه اراک در انتهــای باند ســقوط 

کرد و  هر دو سرنشین آن جان باختند.

ایــن  بیشــتر   جزییــات  داد:  ادامــه  وی 
سانحه هوایی به زودی اعام می شود.

 براســاس اعام روابــط عمومی فرودگاه 
اراک، این هواپیما از نوع فوق سبک آموزشی 

در بانــد 2۸ فــرودگاه تنهــا یــک دقیقه پس از 
برخاســتن دچار حادثه شــد و هر 2 سرنشین 
شــامل خلبــان و کمــک خلبان جان خــود را از 

دست دادند.

استاندار فارس: باید برای صرفه جویی ۷۰۰ مگاواتی برق 
در تابستان برنامه ریزی کنیم

2 سرنشین هواپیمای آموزشی پس از سقوط در فرودگاه اراک جان باختند

۱۵ پروژه مهار سیاب در منطقه پارس جنوبی در دست اجراست

نرخ نان در خراسان رضوی اصاح می شود

خشکسالی و سرمازدگی ۵۴ هزار میلیارد ریال 
به کشاورزی کردستان خسارت زد

هشدار مدیرعامل آبفای استان مركزی: امسال با كم  آبی 
سختی مواجه ایم

2۰ هزار درختچه گل سرخ در اصفهان کاشته می شود


