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اخبار کوتاه

بررسی رفع موانع گازرسانی
ب ه روستاهای بخش راستوپی سوادکوه

گروه شهرستانها – سیده مبینا موسوی :سرپرست شرکت گاز استان
مازندران از بررسی موانع پروژه گازرسانی روستاهای بخش راستوپی سوادکوه
خبر داد.مقدم بیگلریان» سرپرســت شرکت گاز اســتان مازندران با اشاره به
اینکه شــرکتهای گاز اســتانی برای اجرای طرحهای خود نیازمند دریافت
مجوز و همکاری نهادهای گوناگونی هســتند ،اظهار کرد :شــرکت گاز استان
نیز برای اجرای عملیات در ســطح شهرها و روستاها ،به همکاری شهرداریها
و شــوراها ،راهداری و پایانههای اســتان برای دریافت مجوزهای حفاری نیاز
دارد .وی خاطرنشان کرد :گازرسانی به روستاهای راستوپی سوادکوه از جمله
ی اقدامات مهم بوده که در یک سال گذشته بعلت مشکالت مجوز پیشرفتی
نداشــته است  .با توجه به پیگیری نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای
اســامی ،تالش برای حل مشکالت و تسریع گازرســانی به همه روستاها در
الویت قرار گرفته و انشــاا ...با جدیت و تالشی که وجود دارد بزودی با انتخاب
پیمانکاران متعدد تســریع در کار خواهد شــد .سرپرست شرکت گاز استان
مازندران گفت :با اتمام طرح گازرسانی این منطقه ،عالوه بر اینکه شاهد رونق
گردشــگری خواهیم بود بلکه از مهاجرت معکوس نیز جلوگیری خواهد شد.
بیگلریان افزود :در بازدید میدانی ،موانع موجود بر ســر راه تکمیل پروژههای
گازرســانی منطقه راستوپی ســوادکوه مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفت.
سرپرســت شــرکت گاز مازندران و مدیرکل راهداری اســتان از مسیر پروژه
گازرســانی منطقه راستوپی سوادکوه بازدید کردند که با نظر مساعد مدیرکل
راهداری استان مقرر گردید مجوز مســیرهای مجاور جاده سوادکوه از مرکز
اخذ و رفع موانع گازرسانی به این مناطق انجام گرفت.

جلوگیری از ترددهای غیرمجاز به ایالم

رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا استان ایالم با اشاره به اینکه از ترددهای
غیرمجاز به ایالم جلوگیری میشــود ،گفت :مرز مهران بسته است.به گزارش
مهر ،جهانگیر رســتم زاد در جلسه ســتاد عملیاتی کرونا در با اشاره به بسته
بودن مرز مهران برای تردد زوار اربعین ،افزود :تمامیترددها به صورت هوایی
انجام میشــود و تردد زمینــی زوار اربعین در مرزهای کشــور از جمله مرز
مهران وجود ندارد.وی تصریح کــرد :برای جلوگیری از تجمعات احتمالی در
مهران ،باید در ورودیهای استان و دیگر استانها از حرکت زائران جلوگیری
شــود ،در این زمینه باید الیههای مختلف در استان برای جلوگیری از ازدحام
جمعیت در مهران شکل بگیرد.معاون استاندار ایالم اضافه کرد :اقدامات خوبی
برای پیشــگیری از کرونا در استان ایالم انجام شــده ولی همچنان در بحث
آرامستانهای در استان مشکل وجود دارد.رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا
اســتان با اشاره به اینکه آرامســتانهای ایالم همچنان پاشنه آشیل کرونا در
ایالم هستند ،ابراز کرد :باید در این زمینه همه دستگاههای اجرایی و رسانهها
فرهنگ ســازی کنند تا از شــیوع کرونا در استان جلوگیری شود.رستم زاد با
اشاره به اینکه وضعیت کرونا در استان کمیبهتر شده است ،افزود :این مسئله
نباید باعث ســاده انگاری مردم شــود چون ورود پیکهای بعدی در اســتان
هم وجود دارد ،بنابراین مســئوالن همچنان برای پیشگیری از کرونا و اجرای
مصوبات پای کار باشند.

مردم دغدغه گرانی مصالح داشته باشند یا سرمای سوزان؟

زلزله سیسخت و زخمهای عمیقی که هنوز التیام نیافتهاند

وقتی زلزله ســی سخت رخ داد ،مسئوالن یکی پس از
دیگری وعدههای همکاری و حمایت را روی کاغذ آوردند،
اما اینگونه که پیداســت همه آنها به عمل تبدیل نشــده
اند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ،پاسی از
شــب  ۲۹بهمن ماه سال  ۱۳۹۹بود و سرمای
چهارشنبه
ِ
شدیدی بر شهر حاکم بود ،عدهای در خواب بودند و برخی
هم در کنار بخاریها و وســایل گرم کننــده خانهها پناه
گرفته و شب نشینی را با تماشای تلویزیون و گوش دادن
به برنامههای رادیو میگذراندند و تنها صدای زوزه گرگها
و پارس ســگها و هوهوی بــاد از دل کوههای و صخرهها
شــنیده میشــد.همه جا در آرامش بود و گویی کسی در
شــهر نبود ،شــاید نور چراغی از دوردستها دیده میشد
و نشــان میداد که اهالی شهر هســتند و برخی هنوز به
خواب نرفته اند ،اما دیری نپایید که این آرامش و ســکوت
شکست و از منطقه دور شد ،ساعت  ۲۲و  ۵ثانیه ،زمین به
شــدت لرزید ،آری زمین لرزه اتفاق افتاد ،آن هم با قدرت
 ۵.۶ریشــتر ،گویی زمین همه کینههای خود را به یکباره
خالی کرد.لحظاتی طول نکشید سی سخت آرام و یخ زده
را هیاهو و صدای جیغ و فریاد مردمانی که از وحشت رنگ
از صورتشان پریده بود ،فرا گرفت ،زن و مرد ،پیر و جوان و
کودکان سراسیمه از خانهها بیرون میآمدند ،چنان ترس
وجودشــان را محاصره کرده بود که حتی فرصت نکردند
ماسک بر دهان بگذرانند تا از سیلی کرونا در امان بمانند.
ســرما به حدی زیاد بود ،که هیچکس توان بیرون ماندن
نداشت ،اما وضعیت خانهها به گونهای بود که امکان گذران
شب را هم نداشــتند و خطر ریزش بر روی ساکنان ۱۰۰
درصد بود ،هر گوشــهای از شهر صدا شیون و زاری زنان و
کودکان شنیده میشد ،گویی عزای عمومیبرپا شده بود،
مردان سی سخت هم با دستهای یخ زده و بی رمق تالش
میکردنــد آوارها را کنار بزنند تا اگــر فردی زیر خرابهها
اسیر شده ،نجاتش دهند.
نیروهــای هالل احمــر ،اورژانــس  ۱۱۵و فوریتهای
پزشــکی ،گروههای مردمیو جهادی از شهرهای اطراف و
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد روانه سی سخت شدند،
در این شــرایط اولین و مهمترین اقدام برپا کردن چادرها
برای اســکان خانوادهها و نجات مصدومــان بود.این زلزله
وحشــتناک و ویرانگر که خسارت جدی به  ۴هزار و ۵۰۰
واحد مســکونی خسارت زد و  ۴۸مصدوم بر جا گذاشت و
عدهای را نیز راهی بیمارســتانها کرد .روزها و شــبهای
سرد و بی روح یکی پس از دیگری گذشتند ،محمولههای

آب ،غذا ،ســوخت ،پوشاک و  ...از اقصی نقاط کشور روانه
شهرستان دنا میشدند تا به اهالی سی سخت امداد رسانی
کنند و مرهم بر دلهای غمگین و شکسته شان بگذارند.
اکنون بیش از  ۶ماه از زمین لرزه سی سخت میگذرد،
اگرچه بارها مسئوالن عالی رتبه دولت دوازدهم و کشوری
به این شهر سفر کرده و پای درد و دل ساکنان و خسارت
دیدههای زلزله نشسته اند ،اما حاال سکان کشور به دست
دولت ســیزدهم افتاده و قرار اســت مابقی مشــکالت و
جبران خســارتها را پیگیری و رفــع و رجوع کنند.البته
براســاس آخرین آمار اعالم شده از ســوی بنیاد مسکن
کشور ،ترمیم سازههای ترک خورده پایان یافته است ،اما
از هزار و  ۶۸۰واحد تخریب شــده ،فقــط  ۳۰۱واحد به
بهره برداری رســیده اند که این رقم نسبت به مدت زمان
سپری شــده ،مطلوب نیســت.جودی ،سرپرست معاونت
امور بازســازی بنیاد مسکن کشــور در گفتگو با خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان یاسوج گفت :در شهر سی سخت
بخاطر ارزش افزوده زمینهــا و حفظ ارزش آنها ،مردم
هنگام بازســازی ،زیربناهای وسیع تری در مقایسه با قبل
از زمیــن لرزه انتخاب و آغاز کردند که عمال با اعتبارهای
دولتی قابل اهتمام نیست.او با بیان اینکه تسهیالت ۱۸۵
میلیون تومانی برای واحدهای مســکونی با زیربنای ۸۰

اخطار به برنجکاران سهلانگار در رشت

مدیرجهاد کشــاورزی رشــت گفت :امســال به  ۷۰نفر از برنجکارانی که
شــالیزار خود را به صورت نکاشت گذاشــتند اخطار داده شد.مسعود اسدی
پرور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش درآمد برنجکاران یکی از
اهداف مهم این اداره اســت ،گفت :شهرستان رشت بزرگترین شهرستان برنج
خیز کشور است و هم اکنون شالیکاران در برخی از شالیزارهای این شهرستان
در حال پرورش راتون و دیگر محصوالت کشــاورزی از جمله باقال ،سبزیجات
برگی و غدهای هستند.وی افزود :راتون برنجی کمزحمت و گرانتر از برنج اولیه
اســت که پرورش آن منجر به افزایش تولید برنج ســفید و درآمد برنجکاران
این شهرســتان شده است.اسدیپرور خاطرنشــان کرد :اگر درآمد برنجکاران
بیشــتر شود و تولید برنج برایشان صرفه اقتصادی مناسبی داشته باشند دیگر
به فکر فروش زمین نمیافتند و کشاورز زادگان بیشتری تمایل خواهند یافت
تا برای برنجکاری در شــالیزار فعالیت کنند.مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت:
از آنجاییکه که شهرستان رشــت مرکز استان گیالن محسوب میشود ،افراد
از دیگر استانهای کشور در برخی مواقع وسوسه میشوند که خانه دومیرا در
این شهرســتان داشته باشند اما باید هوشیار باشند که به هیچ وجه در اراضی
کشاورزی و شــالیزارها نخواهند توانست خانهای بسازند.وی گفت :به صورت
شــبانهروزی برای برخورد با هر گونه ساخت و ســاز یا افرادی که شالیزار را
به صورت نکاشــت نگه میدارند ،در حال گشت زنی هستیم و برخورد قانونی
با این افراد متخلف صورت خواهد گرفت.اســدی پرور تصریح کرد :متاسفانه
با گران شدن زمینهای کشــاورزی برخی از صاحبان این اراضی برای اینکه
شــالیزار را قابل فروش کنند آن را به صورت نکاشت نگه میدارند که در این
صورت با این افراد برخورد میشــود.وی گفت :امسال در شهرستان رشت به
 ۷۰نفر از افرادی که در شــالیزار خود برنج نکاشتند اخطار داردیم و اگر این
اخطار به سه مورد برسد طبق احکام قضایی زمین را از صاحب ملک گرفته و
در اختیار افرادی قرار میدهیم که کشت برنج انجام دهند.

بیش از  ۲۴هزار خانه روستایی در زنجان؛ همسایه سیل

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمیاستان زنجان گفت ۲۴ :هزار و ۳۸۶
خانه روســتایی در زنجان در محدوده سیل اســت.رضا خواجهای اظهار کرد:
تعداد روســتاهای محدوده سیل در اســتان زنجان  ۲۷۵روستا با  ۴۲هزار و
 ۵۵۵واحد مســکونی است که میتوان گفت ایمنسازی این روستاها ،اولویت
اصلی بنیاد مســکن انقالب اسالمیاســتان اســت.وی با بیان اینکه ،به دلیل
شرایط جغرافیایی و اقلیمی ،شــهرها و روستاها در دامنه کوه ساخته شده و
به دلیل شــیبدار بودن زمین و تغییر الگوی بارشها در چند ســال گذشته
بروز سیل ،ریزش سنگ و رانش زمین دور از انتظار نیست ،افزود :از  ۴۲هزار
و  ۵۵۵واحد مســکونی روســتایی در معرض ســیل و خطر ۱۸ ،هزار و ۱۶۹
واحد مقاومســازی شده است.این مسئول با اشــاره به روستاهایی که بر روی
گســل قرار دارند ،ادامه داد :همچنین تعداد روســتاهای محدوده گسل ۱۵۳
روســتا با  ۱۸هزار و  ۷۳۴واحد مسکونی بود که از این تعداد  ۱۱هزار و ۸۷۷
واحد مقاومسازی شده اســت.خواجهای با اشاره به اینکه ،با توجه به وضعیت
و پتانســیلهای موجود روستاها تعداد  ۱۳۴ناظر فنی دارای صالحیت جهت
نظارت بر ساخت و سازهای روســتایی و همچنین  ۱۵دفتر فنی و مهندسی
دیگر جهت طراحی واحدهای مســکونی روســتایی وجود دارد ،تصریح کرد:
زمانی که برای ســاخت یک مســکن از مصالح باکیفیت استفاده و بر اساس
استانداردهای الزم ساختوساز انجام شود ،احتمال ورود خسارت بسیار پایین
میآید.مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمیاستان زنجان یادآور شد :اعطای
تســهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی با کارمزد  ۵درصد تا سقف ۱۰۰
میلیون تومان به واحدهای مســکونی روســتایی و شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر
پرداخت میشــود.این مسئول با بیان اینکه ،از مجموع  ۹۲هزار و  ۶۷۸واحد
مســکونی روستایی  ۵۱هزار واحد مســکونی(معادل  ۵۵درصد) توسط بنیاد
مســکن انقالب اسالمیدر سطح استان مقاومسازی شــده است ،خاطرنشان
کرد :تســهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اعتبارسال ۹۹
در استان زنجان به تعداد  ۴۴۳۰واحد ابالغ شده که از این تعداد  ۴۳۲۵واحد
معادل  ۹۸درصد نســبت به ســهمیه ابالغی انعقاد قرار شده که میانگین این
میزان در سطح کشور  ۵۵درصد است که در این زمینه استان زنجان باالتر از
میانگین کشوری قرار دارد.

نیمیاز تماسها با  ۱۲۵کرج مزاحمت تلفنی است

رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت :از اول
این ماه تا کنون نیرویهای آتش نشــانی برای اطفاء  ۲۹۴مورد حریق اعزام
شــدهاند.عباس وحیدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تعداد تماس روزانه با
ســامانه  ۱۲۵آتش نشانی اظهار کرد :به طور میانگین روزانه  ۱۳۰۰تماس با
ســامانه  ۱۲۵گرفته میشــود که نیمیاز این تماسها مزاحمت هستند.وی
با اشــاره به تعداد حریقهای شــهریور ماه ادامه داد :از اول این ماه تا کنون
نیرویهای آتش نشانی برای اطفاء  ۲۹۴مورد حریق اعزام شدهاند.وی توضیح
داد :عالوه بر این ،طــی این مدت این نیروها به  ۴۱۷ماموریت نجات و امداد
و  ۹۳مورد احیاء اعزام شــدهاند.این مسئول اضافه کرد :در مجموع برای این
حوادث  ۲۸۸۳نفر به همراه  ۱۱۴۳دستگاه خودروی عملیاتی به محل حوادث
اعزام شــدهاند.وی اظهار کرد :در حین عملیاتهــای صورت گرفته  ۲۹۸نفر
نجات یافتهاند که غالب آنها در ماموریتهای آسانسور بوده است.

متر تخصیص یافته است ،افزود :هزینههای اضافه بر بنا را
باید مالکان تامین کنند.جودی اظهار داشــت :پیشنهاد ما
به مردم زلزله زده سی ســخت این است که با اعتباراتی
که هم اکنون در دســترس دارند و کمکهای مالی ارائه
شــده ،بخشــی از منزل خود را قبل از فرا رسیدن فصل
سرما تکمیل و سکونت کنند تا در آینده با کمکهایی که
برای آنها در نظر خواهیم گرفت ،مابقی بخشهای محل
سکونت را به پایان برسانند.وقتی به میان مردم رفتیم که
هنوز زندگی شــان سر و سامان نگرفته و همچنان درگیر
بنایی و ســاخت و ساز هستند ،از میزان تسهیالت نه تنها
رضایت نداشتند ،بلکه گالیهمند بودند.
یکی از اهالی شهر سی سخت گفت :مبلغ وامیکه برای
مــا در نظر گرفته اند ،حتی برای ســاخت یک واحد ۸۰
مری کفایت نمیکند ،قیمت مصالح ساختمانی به میزان
قابل توجه و بــه صورت روزانه افزایــش مییابد و ما در
این زمینه به مشکالتی مواجه شده ایم.او افزود :من واحد
 ۹۷متری ســاخته ام و عالوه بر وام مسکن از طرف بنیاد
مســکن ،یک وام دیگر هم دریافت کرده ام ،ولی در حال
حاضر نمیتوانم هزینه ســفید کاری را بپردازم و کار نیمه
مانده است.این مرد اهل سی سخت اظهار داشت :شرایط
زندگی در این شهر بسیار سخت است و هوا به شدت سرد

میشود ،منطقه کوهســتانی است و زندگی در کانکسها
دشــواریهای زیادی دارد ،مسئوالن باید رسیدگی کنند
و با در اختیار قرار دادن منابع مالی بیشــتر ،در تســریع
احــداث و تکمیل این واحدها ما را یــاری دهند.با توجه
به اینکه بســیاری از مالکان و خســارت دیدهها از میزان
تسهیالت و مبلغ محدود وامها و گرانی مصالح ساختمانی
نارضایتی داشــتند ،به سراغ باقری مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمیکهگیلویه و بویراحمد رفتیم تا شاید بتوان
احداث واحدهای مسکونی با راهکارهای پیشنهاد تسریع
بخشید.
باقری مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمیکهگیلویه
و بویراحمــد گفــت :با توجه بــه افزایش قیمــت مصالح
ساختمانی ،تورم در بازار و شرایط اقتصادی ،تصمیمیمبنی
بر اعطــای وام  ۱۰میلیون تومانی به صــورت بالعوض به
خســارت دیدهها اتخاذ شده است ،اما این مبلغ در صورتی
به افراد واجد شرایط تحویل داده میشود که بتوانند مسکن
را تا احداث یک یا  ۲اتاق و نصب در و پنجره پیش ببرند .او
افزود :در خصوص تامین مصالح خوشبختانه مشکلی وجود
ندارد و از همــان روزهای ابتدایی حدود  ۱۵میلیارد تومان
از محل اعتبارات بنیاد مســکن میلگرد خریداری و در شهر
مســتقر کردیم ،ضمن اینکه به هر واحد مسکونی حدود ۸
تن ســیمان به صورت کامال رایگان تحویل دادیم.براساس
مســتندات و تصمیم گیریهای پس از زلزله در سی سخت
در زمینه تامین مصالح ســاختمانی بنیاد مســکن متعهد
شــده اســت برای هر واحد  ۸۰متری ۱۶۰ ،کیسه سیمان
به صورت رایــگان و میلگردهای موردنیاز برای ســاخت و
ســاز را به قیمت کارخانه به افراد تحویل دهد.طبق آمار و
شــواهد ،در مجموع تاکنون از کل واحدهای بازسازی شده
در شهرســتان دنا ،هزار و  ۳۹۴واحد آرماتوربندی شده اند،
ضمن اینکه هزار و  ۴۹واحد به مرحله اجرای سقف رسیده
اند و  ۳۰۱واحد نیز مورد بهره برداری قرار گرفته اند.اینگونه
که پیش میرود ،با توجه به شــرایط اقلیمیو آب و هوایی
این شــهر و جوالن سرمای بسیار شدید ،امسال نیز زندگی
ســختی در انتظار اهالی سی سخت است ،کما اینکه وجود
بیماری ویروس کرونا میتواند شــرایط سختتر کرده و قوز
باالی قوز این مســئله شــود ،پس میطلبد دولت سیزدهم
توجه ویژهای به مسئله ساخت و ساز و اتمام احداث منازل
مسکونی داشــته باشد تا مردم نیز زمســتان امسال را در
گرمای خانههایی امن و به دور از وحشــت و ســرما سپری
کنند و به زندگی عادی پیش از زلزله بازگردند.

تصمیمیکه نظم شهری را برهم میزند

احتمال کور شدن توسعه شهری با جدا شدن باسمنج از تبریز

در حالی اســتاندار آذربایجانشــرقی از موافقان ایجاد
بخش باسمنج است که با این کار  ۲۵هزار هکتار از حریم
تبریز از دست خواهد رفت.
به گــزارش ایلنا از تبریز ،شــهر باســمنج که در ۱۰
کیلومتری جنوبشــرق تبریز واقع شده ،در اواخر دولت
دوازدهم و بــا تصویب هیأت وزیــران و ابالغ معاون اول
رئیس جمهور وقت به عنوان ســومین بخش شهرســتان
تبریز معین شد ،اما به عقیده برخیها ،این تغییر وضعیت،
منجر به توقف گســترش و توسعه شهرســازی در تبریز
میشــود و به همین دلیل اعضای شــورای شهر تبریز و
برخی کارشناسان امر اعتراض خود را نسبت به این اقدام
اعالم کردند.
در سالهای گذشــته بحث الحاق باســمنج به تبریز
مطرح بود و بســیاری از مســئوالن برای توسعه باسمنج
به دنبال ایــن کار بودند در روزهای اخیر ،بخش شــدن
باســمنج ابالغ شــد تا عمال نــه تنها الحاق باســمنج به
تبریز منتفی شــود بلکه بخش زیادی از حریم تبریز هم
با برپایی بخشــداری باسمنج ،نقض شــود .در دورههای
گذشته استاندارانی مانند مجید خدابخش با بخش شدن
باســمنج اعالم مخالفت کــرده بودند،موضوعی که باعث
شده بســیاری از فعاالن رســانهای ،فرهنگی ،نمایندگان
مجلس و اعضای شــورای شهر تبریز به آن اعتراض کنند.
اینکه چــرا در روزهــای پایانی دولتمردان و اســتاندار

آذربایجانشــرقی تن بــه کوچک کردن تبریــز دادهاند،
ســئوالی است که باید مسئوالن استان به آن پاسخ دهند.
با الحاق بخشهای زیادی حریم تبریز به بخش باســمنج
نه تنها شــهر تبریز بیش از پیش کوچک میشــود بلکه
طرحهــای توســعهای آتی تبریز هم ابتــر میماند و گره
توسعه تبریز کورتر از قبل خواهد شد.موضوع جالب دیگر
این اســت که در سالهای گذشــته به دلیل زمزمه الحاق
باســمنج به تبریز شــهرداری تبریز خدمات و پروژههای
زیــادی در این محــدوده انجام شــده اما حــاال با یک
تصمیم عجیب تمام این هزینهها تقدیم بخش باســمنج
شده است.
احمــد علیرضا بیگی نماینده مــردم تبریز در مجلس
شورای اسالمی ،چندی پیش و در گفتوگویی در واکنش
به این اتفاق ،اظهار کرد :تصمیمگیری و یا تصمیمســازی
اشــتباه در ارتباط با تبدیل باســمنج بــه بخش متوجه
مدیریت ارشد استان اســت؛ به گفته او تبریز نباید بیش
از این بزرگ شــود؛ چراکه با بزرگتر شدن آن مدیریت آن
مشکلتر میشــود.وی با اعالم اینکه بنده با این استدالل
موافق نبودم ،افزود :اگر ما در اداره شــهر بزرگ ناتوانیم،
نباید جلوی بزرگتر شــدن آن را بگیریم بلکه باید فردی
توانمنــد منصوب کنیــم تا بتواند از عهــده بزرگی تبریز
برآید  .در ســال  ۹۵مصوبه شــورای عالی شهرســازی و
معماری ،باســمنج را جزو حریم شهر تبریز قرار داده و با

کاشمر همچنان در وضعیت بحرانی کرونا
رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرستان کاشمر همچنان از پرخطر بودن وضعیت
این منطقه به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر میدهد و میگوید تا به امروز بسیاری
ن شهر
از شهروندان در بیمارستانهای کاشمر جان خود را از دست دادهاند.آتشنشانا 
کاشمر ،تاکنون چندین نوبت با به حرکت درآوردن خودروهای آتشنشانی آژیرکشان
در سطح شهر ،شرایط بحرانی را به شهروندان هشدار دادهاند .با بلندگو وضعیت قرمز
شــهر و شیوع ویروس دلتا را به مردم گوشزد کردهاند ،در خیز پنجم کاهش میزان
ن هم در شرایطی که شعلههای کرونای دلتا
عمل به توصیههای بهداشــتی است؛ آ 
گ و میرها
در همه نقاط کشــور از جمله کاشمر زبانه کشیده و آمار مبتالیان و مر 
ش یافته اســت .اگر چه این آمار و موج اخیرا رو به کاهش
به شــکل صعودی افزای 
است ،اما برخی شهرستانها مانند کاشمر همچنان وضعیت بحرانی دارند.رئیس ستاد
مقابله با کرونای شهرســتان کاشمر در همین خصوص در گفتوگو با ایسنا عنوان
کرد :متاسفانه به خاطر رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی و حضور در تجمعها و
مراسم مختلف همچنان تعداد مبتالیان روند افزایشی دارد.مسلم ساقی مطرح کرد:
از ابتداء امســال تا روز  23شــهریور ماه  ۱۴ ،1400هزار و  ۸۳۷نمونه گرفته شده
که  ۵۵۷۴مورد آن تست پی سی آر و  ۹۲۶۳مورد دیگر تست رپید یا تست سریع
کرونا بوده که تســت  ۴۶۵۸نفر مثبت بوده اســت.وی گفت :از فروردینماه امسال
تا  ۲۱شــهریورماه در مرکز عصمتیه  ۱۰هزار و  ۹۱۸تست پی سی آر گرفته شده
که تست  ۱۸۲۸نفر مثبت بوده است .از ابتداء امسال تاکنون  ۳۱درصد تستهای
کرونــا مثبت بــوده ،اما این آمار فقط در مردادماه به  ۵۴درصد رســید و این قابل
مقایسه با ماههای قبل نیست.فرماندار کاشمر بیان کرد :اگر بخواهیم کرونا را تحت
کنترل داشته باشیم باید ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی درصد واکسیناسیون
در سطح جامعه افزایش یابد که خوشبختانه در شهرستان کاشمر تاکنون  ۴۴درصد
جمعیت هدف واکسینه شدهاند.ساقی ادامه داد :با توجه به افزایش تعداد بستریها
در بیمارســتان حضرت ابوالفضل(ع) و نگرانی از کمبود اکسیژن اما با پیگیریهای
صورت گرفته یک دســتگاه اکسیژن ساز دیگر به این بیمارستان اختصاص یافت و
اکنون چهار دستگاه اکسیژنساز در دو بیمارستان شهرستان نصب است.رئیس ستاد
مقابله با کرونای شهرســتان کاشمر بیان کرد :باوجود تمامیاقدامات صورت گرفته
اما همچنان تعداد آمار مبتالیان به کووید  ۱۹در شهرستان صعودی است .از ابتداء
شیوع ویروس کرونا تاکنون در بیمارستانهای شهرستان کاشمر  ۳۰۰نفر به دلیل
ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست دادهاند که تعدادی از این افراد کاشمری
نیستند و مربوط به دیگری شهرستانهایی هستند که در این شهر بستری بودهاند.
ســاقی با اشاره به اینکه از ابتداء شهریورماه تا روز  23شهریور  ۲۷۱۹نمونه گرفته
شــده که تست  ۹۴۲مورد حدود  ۳۵درصد مثبت بوده است ،بیان کرد ۵۹ :درصد
مرگهای کرونا در شهرســتان مربوط به آقایان و  ۴۱درصد زنان است.وی تصریح
کرد :آبانماه سال گذشته با  ۹۸فوتی و مرداد ماه امسال با  ۴۱فوتی بدترین ماههای
شهرستان کاشمر بوده است ،از ابتداء امسال در بیمارستانهای کاشمر  ۹۷نفر بر اثر
ابتال به کرونا فوت شدهاند که  ۲۶نفر این افراد از ابتداء شهریورماه تا بیست و یکم
همین ماه بوده اســت.رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرستان کاشمر با بیان اینکه
 ۵۸درصد مرگهای امســال فقط در مردادماه بوده اســت ،از شهروندان خواست؛
ضمن رعایت پروتکلهای بهداشــتی انجام واکسیناسیون را جدی بگیرند .در حال
حاضر بیش از  ۶۰نفر در بیمارســتان شهید مدرس بستری هستند .همچنین کار
واکسیناسیون جمعیت واجد شرایط شهرستان کاشمر در پنج مرکز انجام میشود.

اعتبار همین مصوبه شــهرداری یکسری تملکها و تغییر
کاربریها و بخش خصوصی نیز سرمایهگذاریهایی انجام
داده است.
روحاهلل رشــیدی رئیس کمیســیون عمران شــورای
اسالمیشــهر تبریز نیز در پســتی انتقادی در واکنش به
ایــن تصمیم و مصوبه دولت تصریح کرد :یکی از مصوبات
عجوالنــه دولت دوازدهــم ،آنهم در آخریــن روزهای
اســتقرارش ،تصویب ایجاد بخش باسمنج در همسایگی
در تبریــز بود .ایــن مصوبه ،نه از ایــن جهت که موجب
ارتقای باسمنج در تقســیمات سیاسی ،بلکه از این حیث
که تبعات و پیامدهای مخاطرهآمیــزی برای تبریز دارد،
عجیب و حتی حیرتانگیز بود.وی افزود :نخســتین پیامد
این مصوبه ،جدا شدن حدود  ۲۱۰۰۰هکتار از حریم شهر
تبریز است .در پی این اتفاق ،اوالً مسیر توسعه تبریز -که
رو به شرق دارد -مسدود میشود .بنابراین ،تبریز عم ً
ال در
محدودهای تنگ ،محصور خواهد شد .ثانیاً بخش وسیعی
از امالک شــهرداری تبریز در حریم بخش باســمنج قرار
میگیرد و هرگونه کاربــری و بهرهبرداری از این امالک،
منوط به اجازهی بخشــداری و شهرداری باسمنج خواهد
بود! این مســئله ،نقدا ً موجب تضییــع حقوق مردم تبریز
میشود.
به رغم این مخالفتها اما بخش شــدن باســمنج یک
موافق جدی هم دارد و آن هم اســتاندار آذربایجانشرقی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  140060306271000784هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمیمســتقر در واحــد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره شــریعتی
دســتجردان فرزند حسن در  12/5سهم مشاعی از  175سهم ششدانگ یک باب مغازه به
مســاحت  175مترمربع قسمتی از پالک  65بخش  9مشهد واقع در بین طبرسی جنوبی
 63و  65پالک  1547متعلق به خود متقاضی ( ســهم االرث) محرز گردیده است .لذا به
منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد: 850 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/24 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060306271000782هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محسن شریعتی دستجردان فرزند حسن
در  25سهم مشاعی از  175سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  175مترمربع قسمتی
از پالک  65بخش  9مشــهد واقع در بین طبرســی جنوبی  63و  65پالک  1547متعلق به
خود متقاضی ( سهم االرث) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد: 854 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/24 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  140060306271000765هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمیمســتقر در واحــد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم علی شــریعتی
دســتجردان فرزند حسن در  25سهم مشــاعی از  175سهم ششدانگ یک باب مغازه به
مســاحت  175مترمربع قسمتی از پالک  65بخش  9مشهد واقع در بین طبرسی جنوبی
 63و  65پالک  1547متعلق به خود متقاضی (ســهم االرث) محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد: 858 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/24 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

است که به قیمت کوچک کردن تبریز در پی بخش شدن
باســمنج اســت.محمدرضا پورمحمدی در سفر به شهر
باســمنج با مخالفت الحاق باسمنج به تبریز اظهار داشت:
الحاق یک واحد شــهری خوداتکا بــه یک مجموعه دیگر
منطقی نیست و این بحث در مورد شهر باسمنج ،با مقاصد
سودجویانه مطرح میشود.
وی بر تعیین محدوده و حریم شهر باسمنج تاکید کرد
و گفت :طرح جامع این شــهر براســاس اطالعات جدید
مورد بازنگری قرار گیرد.پورمحمدی با اشــاره به اهمیت
توسعه متوازن استان و توزیع منطقی امکانات و خدمات،
اظهار داشت :در راســتای سیاستهای آمایش سرزمین،
تمرکززدایی از شــهر تبریز جزو اولویتهاســت و در این
راســتا توسعه منطقی شــهرهای اقماری باید مورد توجه
قرار گیرد.وی با اشــاره به اینکه هرگونــه انتزاع و الحاق
جغرافیایــی باید بــه تصویب هیأت دولت برســد ،افزود:
تعیین حریم شهری باسمنج مسئله بسیار مهمیاست که
در طرح جامع این شهر باید به آن توجه شود.با این وجود
استاندار آذربایجانشرقی عنوان نکرد که چرا بهای استقالل
باســمنج را تبریز باید با از دست دادن  ۲۵هزار هکتار از
حریم خود بدهد .باید منتظر ماند و دید که آیا در روزهای
آتی نمایندگان مجلس و مسئوالن جدید خواهند توانست
جلوی کوچک شدن و به بن بست رسیدن تبریز را بگیرند
یا خیر.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060306271000783هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه شریعتی دستجردان فرزند حسن
در  12/5ســهم مشاعی از  175سهم ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت  175مترمربع
قســمتی از پالک  65بخش  9مشهد واقع در بین طبرســی جنوبی  63و  65پالک 1547
متعلق به خود متقاضی (سهم االرث) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد: 848 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/24 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060306271000761هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شریعتی دستجردان فرزند حسن
در  12/5ســهم مشاعی از  175سهم ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت  175مترمربع
قســمتی از پالک  65بخش  9مشهد واقع در بین طبرســی جنوبی  63و  65پالک 1547
متعلق به خود متقاضی ( سهم االرث) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد: 852 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/24 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  140060306271000775هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمیمســتقر در واحــد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محمد شــریعتی
دســتجردان فرزند حسن در  25سهم مشــاعی از  175سهم ششدانگ یک باب مغازه به
مســاحت  175مترمربع قسمتی از پالک  65بخش  9مشهد واقع در بین طبرسی جنوبی
 63و  65پالک  1547متعلق به خود متقاضی (ســهم االرث) محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد: 856 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/24 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

