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همه جایگاه های عرضه سوخت
در استان فعال شد

مدیرکلثبتاسنادوامالکخبرداد:

افزایش ۹۵درصدی
صدور اسناد دولتی در استان

مدیرکلثبتاسناداستانازرشد ۹۵درصدیصدور
اسنادتکبرگدولتیازابتدایامسالنسبتبهمدت
مشــابه ســال گذشــته خبر داد .نخعی در گفتوگو با
ایســنا اظهار کرد :از ابتدای امســال  ۱۴۳هزار و ۹۱
سندمربوطبهمالکیتدولتی،موقوفات،قانونالحاق
موادیبهقانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضه
مســکن و قانون تعیین تکلیــف امــاک و اراضی فاقد
سند رسمی صادر شده اســت .وی افزود :با وجود این
کهبراساسماده3و ۹قانونجامعحدنگار(کاداستر)
کشور،کلیهدستگاههامکلفبودندطیمدت ۲سال
از زمان تصویب قانون اســناد ،اطالعات و نقشــههای
اراضیخودراتهیهوبهاداراتثبتاسنادوامالکارائه
ن تا پایان سال  98صادر شود
کنند تا اسناد حدنگار آ 
امامتاسفانهباپایانمهلتمقرردرقانونبهدلیلارائه
نشدنمدارکتمامامالکمربوطازسویدستگاههای
ذیربطهنوزاینطرحبهاتمامنرسیدهاست.

سپاه،فراتراز وظایفدرخدمتمردم

روز گذشــته مراســم تکریم و معارفه فرمانده
سپاه امام رضا (ع) با حضور فرمانده کل سپاه
برگزار و طی آن سردار هاشم غیاثی به عنوان
فرمانده جدید سپاه امام رضا (ع) معارفه شد.
سردار غیاثی در این جلسه با اشاره به شناخت
دقیق اش از خراســان رضوی اعــام کرد که
ســپاه فراتر از وظایــف در شــرایط مختلف در
خدمت مردم خواهد بود.
•فرماندهانسپاهبامردمهمدردباشند

به گزارش «خراســان رضوی» ،فرمانده سپاه
پاســداران در این مراسم که با حضور خانواده
شــهدا ،جمعی از فرماندهان ســپاه و ارتش،
نیــروی انتظامــی ،مرزبانی و برخــی مدیران
استان برگزار شــد ،گفت :آمریکا بدون شک،
دشــمن اول این ملت و دشــمن اول رهبر این
ملت اســت و همه سیاســتها را برای فاصله
انداختن بین رهبــری ،مکتب و مــردم به کار
گرفته است ولی مردم همچنان پای این آرمان
ها ایســتاده اند .سردار ســامی افزود :نبض
دشمن در دست ملت ماســت ،ارعاب دشمن
اثر نمی کنــد ،راه ما همچنان ادامــه دارد و ما
به قله نزدیکیم ولی نبایــد کارها را رها کنیم.
وی گفت :بــه همــه فرماندهان ســپاه توصیه
میکنیم که با مردم هم درد باشند و این دردها
را درمان کنند ،هر چه میتوانند بدون منت به
مردم خدمت کنند ،سختی های اخیر از قبیل
کروناومشکالتاقتصادیراتوانستیمازپیش
رو برداریم و به حل آن کمک کنیم .این منطق
ما برای حرکت اســت و همه فرماندهان سپاه
باید بر این منطق عمل کنند .ما آرامش ،رفاه
کرامت و حفظ آبــروی مــردم را میخواهیم و
باید از آن پاسداری کنیم.
•سپاهباتمامتوانپایحلمشکالت
خراسانرضوی

سردار سالمی اظهارکرد :در استان خراسان
رضــوی و مشــهد ،مشــکالتی وجــود دارد که
شایسته این سرزمین نیست .ما اعالم آمادگی
میکنیمباکمکمردم،تمامتوانمانرابسیج
کنیم تا مشــکالت این اســتان را در آینــده ای
نزدیک در کنار مســئوالن اســتان با کار شبانه
روزی حــل کنیــم .وی ضمــن قدردانــی از
ســرداریعقوبعلی نظــری در کســوت فرمانده
سابق ســپاه امام رضا (ع) افزود :ســردار سید
هاشم غیاثی که به عنوان فرمانده جدید سپاه

عکس  :دهقانی

مدیرروابطعمومیشرکتپخشفراوردههاینفتی
منطقهخراسانرضویگفت:همهجایگاههایعرضه
سوختدرسطحاینمنطقهدرحالفعالیتبرایارائه
بدون وقفه ســوخت (فعال با نرخ آزاد  3هزارتومانی)
هستند.سیدمحمدجعفرقائمیفردرگفتوگوباایرنا
افزود ۱۳۵:جایگاه عرضه سوخت در محدوده تحت
مدیریتشرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقه
خراسانرضویمشغولارائهسوختبهمردمهستند.
وی ادامه داد ۵۸ :جایــگاه از این تعــداد در محدوده
شهرستانوکالنشهرمشهدفعالیتدارد.ویافزود:
از ظهر چهارم آبان ماه که مشــکل سراسری عرضه از
طریق سامانه هوشــمند کارت ســوخت پدیدار شد،
گروه های تخصصی این شــرکت با حضور در جایگاه
ها ،فعالیت نــازل ها را بــه صورت دســتی جایگزین
روشقبلیکردند.همچنینتالحظهتنظیماینخبر
(ساعت)18بنابراعالمقائمیفر،فعالیت 17جایگاه
عرضه سوخت اســتان با کارت هوشمند سهمیه ای
(نرخ 1500تومان)ازسرگرفتهشد.
شــایان ذکر است ،شــرکت ملی پخش فراوردههای
نفتــی منطقــه خراســان رضــوی شهرســتان های
مشــهد ،چناران ،کالت ،بینالود ،فیروزه ،نیشابور،
فریمان ،قوچان ،تربتجام ،تایباد ،درگز و ســرخس
رازیرپوششدارد.دبیرانجمنجایگاهدارانسوخت
اســتان هم در این زمینه به ایرنا گفت :هیچ مشکل و
محدودیتیدرعرضهسوختبهعموممردمدراستان
وجودندارد.خطیبافزود:تمامیمخزنهایانبارو
ذخیره انواع سوخت مورد مصرف مردم در خراسان
رضوی ُپر و آماده عرضه به جایگاه هاســت .وی ادامه
داد :وضعیــت عرضه ســوخت در همــه جایگاه های
استانبرایعرضهبنزینآزاد جریاندارد.

سردار غیاثی فرمانده جدید سپاه امام رضا (ع) مطرح کرد:

امام رضــا (ع) معرفی می شــود در ســال های
متمادی در استان خراســان رضوی ،خراسان
جنوبیواستانفارسفعالیتداشتهوهمچنین
جانشــین فرمانده ســپاه امــام رضــا (ع) را در
کارنامه کاری خود دارد ،سردار غیاثی آشنایی
کاملیراجعبهمسائلاستاندارد.ویتصریح
کــرد :امروز همچنیــن محمدرضا مهــدوی به
عنوان جانشــین فرمانده ســپاه امــام رضا (ع)
مشغولبهخدمتخواهدشد.
•خراسانرضویدرترازملیاست

فرمانده جدید ســپاه امام رضــا(ع) نیز در این
مراسم گفت :بنده شناخت دقیقی از استان
خراسان رضوی دارم و امیدوارم این تجربه را
بتوانیم درمسیر خدمت به مردم به کار گیریم.
سردار سید هاشــم غیاثی افزود :به نظر بنده،
تراز استان خراسان رضوی در سطح تراز ملی
است و امیدوارم در این عرصه بتوانیم در قالب
سپاه امام رضا (ع)خدمت رسانی مناسبی را
به مردم داشته باشــیم .وی تصریح کرد :باید
همواره از محضر امــام رضــا(ع) بخواهیم که
ما را به مســیری کــه انتفاع مردم در آن اســت
رهنمون کند .سردار غیاثی افزود :سپاه فراتر
ازوظایفشدرشرایطمختلفیکهبرایجامعه
پیش میآید وظیفه دارد در کنار دیگر سازمان
ها در جهت خدمت به مردم اقدام کند.
•همچناننیازمندپشتیبانیسپاهوبسیج
هستیم

یعقوبعلی نظری اســتاندار خراسان رضوی و
فرمانده ســابق ســپاه امام رضا (ع) نیز در این
مراســم گفت :اگرچه امروز ما توفیق خدمت

در بخش دیگری را در اســتان پیدا کردیم اما
توفیق خدمت در سپاه امام رضا (ع)را از دست

دادیم و امیدواریم جا به جایی ما باعث خدمت
بیشتر به مردم شود .وی افزود :از همکارانم در
سپاه امام رضا (ع) سپاسگزارم که طی دوران
خدمتی ام با بنده نهایت همراهی را داشتند،
اگرچه ایــن دوران خدمتــی دوره پرکاری بود
اما دوران لذت بخشــی به شــمار مــی آید ،به
طورقطع در این مسیر قصور و کوتاهی زیادی
وجود داشــته اما تمام تلخی ها و تندی ها ،در
مسیر ارائه خدمت بوده و از همه شما حاللیت
می طلبم .وی گفت :امیدوارم در مســئولیت
جدید بتوانم خدمت شایستهای را ارائه دهم،
بنده فرمانده جدید ســپاه امام رضــا (ع) را از
دورانکودکیمیشناسمو درمقاطعمختلف
از نظرات و همکاری های وی بهره مند شده ام
و برای او آرزوی توفیق در سمت جدید را دارم.
وی افزود :بارها تکرار کرده ام که سپاه و بسیج
با همکاری دســتگاه های مختلــف ،اقدامات
موثری را در دستور کار قرار داده اند ،در محضر
مسئوالن اعالم می کنم سپاه و بسیج از قدرت
معنویوخارقالعادهایبرخوردارهستندوما
همچنان نیازمند این هستیم که سپاه و بسیج
پشتیبان مان در استان باشد.

خبر مرتبط
فرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمی:

دشمن به مرز «نتوانستن» رسیده است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســامی گفت :امام خامنهای ،اسالم را در جهان عظمت
میبخشند،مابرزمین،هواودریامسلطهستیمواینیکتسلطالهیوپسزدناستکباراست،
دشمنبهمرز«نتوانستن»رسیدهاست،غروبعمرقدرتهایاستکباریبهویژهآمریکانزدیک
است .به گزارش فارس ،ســردار سالمی در مراسم اختتامیه اجالسیه سراسری اساتید شبکه
تربیتیبسیج(صالحین)کهدرتاالرقدسحرممطهررضویبرگزارشد،اظهارکرد:قدرتهای
مستکبرهرچیزیکهدرقالبعدالتباشد،برنمیتابندونمیتوانندببینندکهاسالمزنجیرها
راازافکارانساندرعصرمدرنبازکند،بهخصوصوقتیایناندیشههادرفکررهبریباشدکه
خداوندمعجزهخودرادرذهناوقراردهدتااسالمرادرجهانبدونسالحوتجهیزاتگسترش
دهد.ویبابیاناینکهمنطققوی،قدرتمیخواهدوهرمنظومهایبایدباقدرتجاریشود،
تصریحکرد:اگرخورشیداسالمدوبارهکمفروغشودممکناستمادوبارهقرنهادرجاهلیت
بمانیم ،ما محکوم به پیروزی هســتیم تا موفقیت را پیش بگیریم و این کار مشــکلی است که به
خودی خود اتفاق نمیافتد .فرمانده سپاه ادامه داد :دشمن ،رهبران به معنای واقعی فاسق،
خطرناک،بیمنطقوبیرحمداردورویجهاناسالمتمرکزکردهاند،قلبمرکزیاینمنطقه
جهاناسالم،ایراناستوقلبایرانامامخامنهای(مدظلهالعالی)هستند.
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حجتاالسالموالمسلمینقرائتیخطاببهجوانان:

غفلت و شهوت را با نماز و ازدواج
درمان کنید

حجت االسالم والمسلمین قرائتی از نخبگان جوان
خواســت ازدواج خــود را به تأخیــر نیندازنــد و تأکید
کرد :غفلت و شــهوت دو عامل ســقوط جوانان است
که اولی با نمــاز و دومی با ازدواج درمان می شــود .به
گزارش روابط عمومی شورای اســتانی نهاد رهبری
دردانشگاههایاستان،رئیسستاداقامهنمازکشور
در افتتاحیه رویداد «آینده روشن» ویژه رتبه های برتر
آزمون سراســری در گروه آزمایشــی علوم انسانی که
درحرمرضویبرگزارشد،تصریحکرد:شمابهعنوان
دانشجویایرانیمسلمانبایدنسبتبهدیگرنخبگان
وجهتمایزیداشتهباشیدکهمحدودبهحوزهمادیاتو
فانی نباشد .وی گفت :عمرتان را با خدا معامله کنید
نهخلقخدا؛برایکاروخدمتتانپولبگیریدامابرای
پول کار نکنید .نیت تان از تحصیل و اشتغال ،پست و
مقامنباشد،انساننبایدبهدنبالجماداتبرودچراکه
خداوندجماداترابرایخدمتبهانسانآفریدهاست.
ِ
نداشتنپژوهشهاحتیدر
ویضمنانتقادازکاربرد
سطوحتحصیالتتکمیلی،بهنخبگانافزود:هیچگاه
خودرافارغالتحصیلندانیدچراکهعلمآموزیپایان
ندارد البته به فرموده پیامبر اکــرم(ص) به دنبال علم
نافعباشید،همیشهنگاهتانبهحجمندانستههایتان
باشدنهبهدانستههاتادچارغرورنشوید.

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

بیمارستان والیت پس از کرونا برای
بیماران سوانح استفاده می شود

سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد با حضور در
پــروژه بیمارســتان والیت (امــداد و نجات جنــوب) در
جریانآخریناقداماتانجامشده درزمینهبهرهبرداری
ازاینمرکزدرمانیقرارگرفتوگفت:پیشبینیهای
الزم برای خدمات رسانی به بیماران مبتال به کرونا در
صورت مواجهه بــا موج های بعــدی در این مرکز انجام
شدهاست،پسازبحرانکرونا،ازاینبیمارستانبرای
خدمات رســانی به بیماران سوانح  ،اســتفاده خواهد
شد.بهگزارشوبدا،دکترکیانیهمچنیندستورات
الزمرادرزمینهافتتاحاینمرکزدرمانیبراساسبرنامه
ریزی و آماده سازی برای خدمات رسانی به بیماران در
پیک ششــم کرونا ارائه کرد .وی افزود :بهره برداری از
طبقههمکفواورژانساینبیمارستانبهزودیتحقق
خواهدیافتوبراساسبرنامهریزیتالشمیشوددیگر
طبقاتآنتادوماهآیندهبهمرحلهافتتاحبرسد.

