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سهشنبه  26تیر 1397

سال چهارم شماره 921

سرپرست روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان خراسان رضوی عنوان کرد:

خبر

نجات آب فقط با مشارکت همگانی
مردم امکانپذیر است

آغاز رقابت  ۴۵۰نخبه قرآنی
در مسابقات اوقاف خراسان رضوی
مشهد -سید علی شفیعی -خبرنگارهمدلی:
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اوقاف و امور خیریه خراسان
رضــوی از آغاز رقابت  ۴۵۰نخبه قرآنی برای راهیابی به
مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم اوقاف در دو بخش
بانوان و آقایان خبر داد.
حجتاالسالم محمد احمدزاده ،مدیر کل اوقاف و امور
خیریه خراســان رضوی گفت :مسابقات سراسری قرآن
اوقاف در واقع مســابقات نظام جمهوری اسالمی ایران
اســت و به قشر و گروه خاصی وابسته نبوده وهمه افراد
اعم از بازاری ،نظامی ،معلم و همه اصناف در آن حضور
دارند و مختص همه برگزار میشود.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اوقــاف و امور خیریه
خراســان رضوی تصریح کرد :این مسابقات منتهی به
مسابقات بینالمللی میشود و از طرفی به خاطر برکت
وجود بارگاه امام رضا(ع) خوشبختانه شاهد درخشش
قرآن و فعالیتهای قرآنی در اســتان خراسان رضوی به
ویژه مشهد هستیم چرا که این استان از دیرباز نیز پایگاه
قرآنی رهبر معظم انقالب بوده است.
احمدزاده ادامه داد :اردیبهشت ماه سال جاری مرحله
شهرستانی این دوره از مسابقات در بخش آوایی انفرادی
در رشــته قرائت تحقیق ،قرائت ترتیل ،حفظ جزء پنج،
حفظ ١٠جزء ،حفظ  20و حفظ کل قرآن کریم با حضور
 ٣هزار نفر برگزار شد.
احمدزاده با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات
برطرف کردن ضعفهای احتمالی قاریان و حافظان بوده،
اظهار کرد :در حاشیه این مسابقات داوران به ضعفهای
متسابقان برای رفع نقاط ضعف اشاره کردند.
وی تأکید کرد :رشــته تفســیر قرآن ،حفظ معارف و
احادیث ،حفظ موضوعی قرآن کریم از جمله بخشهای
دیگر مسابقات بود که  ١٠خردادماه برگزار و  ٣هزار و ۶٠
نفر در آن شرکت کرد که در نهایت  ٢هزار ۴۴۶نفر حائز
نمره قبولی شدند.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه خراســان رضوی ابراز
کرد :بخش آواها و نغمات دینی شامل دعاخوانی ،اذان،
همخوانی قرآن ،انشاد انفرادی ،همسرایی دو یا چند زبانه
و مقطع خوانی گروهی قرآن کریم نیز از رشتههای این
دوره از مسابقات بوده است.
احمد زاده افزود :آغاز رقابت این دوره از مســابقات در
بخــش بانوان در روزهــای ٢۶ ،٢۵و  ٢٧تیرماه برگزار و
 ٢٠٠نخبه قرآنی از جمع بانوان برای راهیابی به مرحله
کشوری به رقابت خواهند پرداخت.
وی در خصوص تیم داوری مسابقات در بخش بانوان،
گفــت :دو داور از تهران و چهار داور از خراســان رضوی
در بخش بانوان ،این دوره از مسابقات را داوری میکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی اظهار
کرد :برگزاری کارگاههایی با حضور اســاتید برجسته از
برنامههای حاشیه این دوره از مسابقه است.
احمدزاده اضافه کرد :در حاشــیه برگزاری این دوره از
مسابقات نیز برای متسابقان برنامههای فرهنگی و زیارتی
همچون حرم شناسی و بازدید از امام زادگان پیشبینی
شده است.
وی خاطرنشــان کرد :این دوره از مسابقات در بخش
آقایــان در روزهای  ٩،١٠و  ١١مرداد ماه در مهدیه امام
خامنه اداره کل اوقاف با حضور  ٢۵٠نخبه قرآنی برگزار
میشود و داوران این بخش متعاقبا اعالم خواهد شد.
احمدزاده گفت :اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات
قرآن کریم اوقاف همزمان با  ١١مرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰
در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار میشود.
تجلیل از نخبگان قرآنی اســتان در مراسم
اختتامیه مسابقات قرآن اوقاف
در ادامه حجتاالسالم جمال ایزدی ،معاون فرهنگی
و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
با بیان اینکه هدف از برگزاری مسابقات ،ترویج فرهنگ
قرآنی است ،نسبت به ایجاد موج قرآنی خطاب به اصحاب
رسانه تأکید کرد.
وی اظهار کرد :در مراســم اختتامیه چهل و یکمین
دوره مســابقات قرآن کریم اوقــاف از  ۱۶۵نخبه قرانی
شامل برگزیدگان مسابقات قرآن،برگزیدگان مسابقات
معارف و۸۰حافظ قرآن کریم که درطرح تربیت حافظان
قرآن کریم که موفق به حفظ قرآن کریم شده اند؛تجلیل
خواهد شد.

ویژه شهرستان

مشهد -سید علی شفیعی -خبرنگارهمدلی :سرپرست روابط
عمومی شرکت آب منطقهای استان خراسان رضوی گفت:حل مشکالت
کم آبی که سالهاســت گریبانگیر استان خراسان رضوی شده است،
بدون مشارکت مردمی امکانپذیر نیست.
مهندس کاظم جم گفت:پاییز و زمستان سال گذشته شاهد کمترین
میزان بارندگی چند دهه اخیر در استان بوده ایم .طی دهههای گذشته
ذخایر برفی استان و کشور به طور مکرر رو به کاهش بوده و بسیاری از
دشــتهای استان نیز با ادامه روند فعلی اضافه برداشت کامال غیر قابل
استفاده خواهند شد و فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب باید به صورتی
در جامعه آموزش داده شــود که مردم ضمن اطالع از وجود بحران در
منابع آب کشــور ،صرفه جویی در این سرمایه ملی را در سرلوحه امور
خود قرار دهند.
وی ادامه داد :اضافه برداشــت از منابع آب زیر زمینی باعث شده كه
پتانســيل آبدهي آبخوانها كم شود .این در حالی است که گرماي هوا،
كاهش بارندگي و كمبود آب در سدهاي استان كه تنها حدود  22درصد
آب دارند و حدود  78درصد خالي هستند از ديگر مشكالت است.
وی ادامــه داد :راه حــل گذر و مدیریت صحیح ایــن بحران در گرو

مشارکت همگانی برای نجات آب است و مشاركت دولت و مردم برای
حفظ آب که یادگار نیاکان ما و امانتی در دست ما برای آیندگان است،
ضروری است.
مهندس جم با تاکید بر اهمیت جداســازی آب شرب از آب مصرفی
تاکید کرد :بسیاری از کشورهای دارای شرایط خشکسالی همچون کشور
ما و حتی کشورهای پر باران تر نسبت به ما ،آب مصرفی شان را از آب
شرب جدا کرده و با این اقدام پيشگيري موثری از اتالف آب کرده اند.
این کارشناس آب با تاکید بر اهمیت واقعی شدن قیمت آب به قیمت
تمام شــده آن تصریح کرد :هدف از این اقــدام درآمد زایی برای دولت
نیست بلکه در راستای هزینه کرد آن در جهت اجرای پروژههای تعادل
بخشی آبخوانهای استان میباشد.
وی با تاکید بر این که آب ســرمایهای فرهنگی ،اقتصادی و معنوی
برای ما است ادامه داد :صرفه جویی در مصرف آب یک انتخاب نیست
و در واقع یک الزام است .همه مردم باید برای محافظت از آب بکوشند
و دغدغه داشته باشند .نجات آب قطعا و فقط با مشارکت همگانی مردم
امکان پذیر اســت در غیر این صورت باید برای شرایط بسیار دشواری
آماده شویم.
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همزمان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن اعالم شد؛

شهرک خیرآباد در استان مرکزی
شهرکصنعتینمونهکشور

اراک -خبرنگار همدلی :همزمان با گرامیداشت
روز ملــی صنعت و معدن شــهرک صنعتی خیرآباد
استان مرکزی بعنوان شــهرک صنعتی نمونه و برتر
کشور انتخاب شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهای
صنعتی اســتان مرکزی «مصطفی آمره» مدیرعامل
شــرکت با اعالم ایــن خبر گفت :شــهرک صنعتی
خیرآبــاد با توجه بــه نزديكي به شهرســتان اراك
پايتخت صنعتي كشور و مجاورت با بزرگراه معصوميه
از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار میباشــد و با
عنايت به اســتقرار صنايع تكميلي و تبديلي صنايع
مادر و با تامين زير ســاختهاي مناسب از قبيل آب،
برق ،گاز ،تلفن و همچنين تصفيه خانه ،اجراي شبكه
فاضالب ،احداث واحدهاي كارگاهي و تجاري ،مخازن
هوايي ،عبور شــبكه ريلي از داخل شهرك به عنوان
شهرک صنعتي نمونه و برتر كشور انتخاب شد.
وی در ادامه اظهار داشت :اين شهرك 2هزارو 160

هکتار مي باشــد كه  918هكتــار آن زمین صنعتی
است.
وی افزود :تعداد 424قرار داد با متقاضیان سرمایه
گــذاری در شــهرک صنعتــی خیرآبــاد منعقد که
تعداد 330واحد توليدي با اشــتغالزايي 3هزارو 920
نفر ،پروانه بهره برداری دریافت کردهاند.
مديرعامل شــركت شــهركهاي صنعتي اســتان
مركزي در پايان گفت 200 :هكتار از اراضي توســعه
اين شهرك در قالب قطعات كوچك در مرحله آماده
سازي جهت استقرار صنايع كوچك و متوسط است.
شــایان ذکر اســت مراسم گرامیداشــت روز ملی
صنعت و معدن بــا حضور معاون اول رئیس جمهور،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مدیران عامل شــرکت
شــهرکهای صنعتی اســتانها و دیگر مســئولین و
جمعی از واحدهای تولیدی برگزار شــد و لوح تقدیر
به آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
مرکزی اهدا شد.

مشهد

مجوز انتشار اوراق برای طرحهای حملونقل شهری مشهد داده شد
مشهد -سیدعلی شفیعی -خبرنگارهمدلی :با موافقت اعضای شورای اسالمی مشهد،
مجوز انتشار  3هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به شهرداری برای اجرای طرحهای حمل و
نقل شهری داده شد.
طرح  2فوریتی انتشار اوراق مشارکت برای پایانه چندمنظوره غرب مشهد در جلسه علنی
شورای اسالمی بررسی و مصوب شد.
شهردار مشهد در خصوص این طرح اظهار داشت :پایانه چندمنظوره غرب مشهد طرحی
 6ساله است و پیش بینی شده در سال  1400حدود  17میلیون نفر ورودی داشته باشد.
قاسم تقی زاده خامسی افزود :این طرح از پروژههای ملی است که در طرح تفصیلی مشهد
نیز پیش بینی شده است.

وی گفت :ایجاد محل دپوی تجهیزات ایستگاه خط سوم قطارشهری در این محل ،ساخت
ایستگاه قطاربرقی گلبهار-مشهد و ایجاد پایانههای اتوبوسرانی و تاکسیرانی غرب مشهد از
جمله موارد پیش بینی شده برای این پایانه است که شهرداری بخشهای مرتبط با طرحهای
شهری را اجرا خواهد کرد.
شهردار مشهد افزود :اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداریها برای اجرای طرحهای
حمل و نقل شهری تا مبلغ  55هزار میلیارد ریال در قانون بودجه  97کشور تخصیص داده
شده و با توجه به اینکه بازپرداخت نیمی از اوراق بر عهده دولت و نیمی بر عهده شهرداری
است باید از این ظرفیت استفاده کرد.
در ادامه با رای موافق اعضای شورای شهر این طرح  2فوریتی مصوب و به شهرداری مشهد

گوشه
طی سفر یک روزه به استان مرکزی

معاون برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور از تصفیه خانه فاضالب شهر اراک بازدید کرد

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور
در ســفر یک روزه به شهر اراک طی بازدید از تصفیه خانه
فاضالب این شــهر در جریان روند پیشرفت پروژه توسعه و
تکمیــل مدول اول تصفیه خانه فاضــاب لجن فعال اراک
قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان مرکزی ،در جلســهای که طی سفر یک روزه معاون
برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
به استان مرکزی با حضور معاون مهندسی و توسعه شرکت
مهندســی آب و فاضالب کشور ،مدیران عامل شرکتهای
آب و فاضالب شــهری و روســتایی و آب منطقهای استان

آگهی موضوع ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکــه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ۱۳۹۷ -914
مورخ  97/3/1تصرفات خانم /آقای عبدالحسین حیدری شماره
شناســنامه  1037صادره از دشــت آزادگان فرزند مطیر دارای
کــد ملی  1988514487نســبت به یک باب ســاختمان به
مســاحت 185/5مترمربع در قسمتی از شش دانگ پالک ثبتی
 2684واقع در بخش  ۲اهواز اخبار خروجی به نام سعید حشوش
(امیر عبادی نصر احدی از ورثــه ) منجر به صدور رای گردیده
برابــر ماده  ۳قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز
جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هرکس نسبت به تصرفات
مفروضه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به
اداره ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و
معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است درصورت
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام
به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
 نصرت اهلل  /کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  ۲اهواز
شماره مجوز 5/ 816:م  /الف


مرکزی برگزار شد مهندس علی اصغر قانع معاون برنامه ریزی
و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور با ارائه رهنمودهای
الزم برای تامین مالی اجرای پروژههای آب و فاضالب اظهار
داشت:استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی مناسب ترین
راه برای اجرای طرحهای آب و فاضالب است.
در ادامه مهندس خلیلی مدیر عامل شــرکت آبفا استان
مرکزی گزارشــی از وضعیت تولید و توزیع آب در شهرهای
اســتان ارائــه داد و افزود :با پیشبینیهــا صورت گرفته و
برنامهریزیهای انجام شده طی آبان ماه سال گذشته تالش
کردهایم که در تابستان امسال مشکلی در تامین و توزیع آب

آگهی موضوع ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظــر به اینکه در اجرای قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای -۷۱۷
 ۱۳۹۷مورخ  97/3/12تصرفات خانم /آقای عبدالعباس عباســی
شــماره شناســنامه  ۱۵۴صادره از اهواز فرزنــد عثمان دارای
کد ملــی  1752998766نســبت به یک باب ســاختمان به
مساحت 277/60مترمربع در قسمتی از شش دانگ پالک ثبتی
 ۲۶۲۵واقع در بخش  ۲اهواز اخبار خروجی به نام تعاونی مسکن
کارکنان دادگاه های عمومــی اهواز منجر به صدور رای گردیده
برابــر ماده  ۳قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز
جهت اطالع آگهی میگردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروضه
و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول
این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت
اســناد و امالک اهواز تسلیم و رســید دریافت نمایند و معترض
مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به
اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است درصورت عدم وصول
اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند
مالکیت خواهد نمود.
نصرت اهلل  /کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  ۲اهواز
شماره مجوز 5/833:م  /الف

شهرهای استان نداشته باشیم اما تحقق این امر مشارکت
مردم را در مصرف درست از آب میطلبد.
در ادامــه این جلســه محمدرضا محبی معــاون فنی و
مهندسی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با ارائه گزارشی
از پروژههای به بهره برداری رســیده و در دست اجرای این
شرکت در سال جاری اظهار داشت:هم اکنون پروژه توسعه و
تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضالب لجن فعال شهر اراک
در دســت اجرا است و برای تکمیل شبکه جمع آوری اسن
شهر و ساخت تصفیه خانه فاز  4و تصفیه خانه ویژه تصفیه
لجنهای تصفیه خانهها  2850میلیارد ریال اعتبار الزم است.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر بــه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای -914
 ۱۳۹۷مورخ  97/3/1تصرفات خانم /آقای علی حیدری شماره
شناســنامه  142صادره از دشــت آزادگان فرزند عبدالحسین
دارای کد ملی  1989837719نســبت به یک باب ساختمان
به مساحت  231مترمربع در قسمتی از شش دانگ پالک ثبتی
 2684/9واقــع در بخش  ۲اهواز اخبار خروجی به نام ســعید
حشــوش (امیر عبادی نصر احدی از ورثه ) منجر به صدور رای
گردیده برابر ماده  ۳قانون مزبــور مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هرکس نســبت
به تصرفات مفروضه و مالکیت ایشــان اعتراض داشــته باشد از
تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را مســتقیما به اداره ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید
دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی
تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبــت محل تحویل نمایند.
بدیهی اســت درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره
ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
نصرت اهلل  /کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  ۲اهواز
شماره مجوز 5/ 814:م  /الف

اجازه داده شد به منظور اجرای مرحله نخست طرح پایانه چندمنظوره غرب مشهد به مبلغ 3
هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت صادر کند.
در ادامه این جلسه با موافقت اعضای شورای شهر سالن ورزشی واقع در تقاطع بلوار آموزگار
و سیدرضی به نام «امید» و سالن ورزشی واقع در امامت  49به نام «زندگی» نامگذاری شد و
خیابان سیدرضی  12نیز با حفظ شماره به نام دکتر امیر کیخسروی نام نهاده شد.
همچنین در این جلسه اساسنامه شرکت توسعه و بهسازی توس بررسی و مصوب شد.
در جلسه پیشین شورای شهر به شهرداری مشهد اجازه تاسیس شرکت توسعه و بهسازی
توس با هدف احیای منطقه تاریخی توس داده شده بود و امروز اساسنامه این شرکت مصوب
شد.

