دریچه
مدیرکل ثبت اسناد و امالک
آذریایجانشرقی خبر داد:

افتتاح بخش ثبتی شرق تبریز

مفسدان ،مبارزه با مفاسد را برنمیتابند

نیاز مبرم خراسانجنوبی به اهدای خون گروههای منفی

کرمانشاه  /گروه استانها :رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت :آنهایی که خودشان غرق در فساد هستند ،مبارزه
با مفاسد از سوی دستگاه قضا را تحمل نمیکنند .رسول بهرامیپور در جمع عزاداران مسجد علیبنابیطالب شهر کرمانشاه به ایراد
سخنانی در باب ضرورت مبارره با فساد پرداخت و اظهار داشت :هدف قیام عاشورا اصالح فساد بود .وی افزود :امام حسین (ع) با آن همه
عظمت برای اصالح دین خدا قیام کرد تا امروز در جامعه اسالمی شاهد فساد نباشیم .رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه
گفت :ما که در جامعه اسالمی زندگی میکنیم و خود را پیرو امام حسین(ع) میدانیم باید نسبت به مبارزه با فساد و عدالتگستری
در جایگاه خود نقشآفرین باشیم .وی با تصریح اینکه امر به معروف و نهی از منکر مختص به حاکمیت نیست ،ادامه داد :آحاد مختلف
جامعه وظیفه دارند در راه احیای امر به معروف و نهی از منکر قدم بردارند.

خراسان جنوبی /گروه استانها :مدیرکل انتقال خون خراسانجنوبی با قدردانی از حضور مردم نوعدوست در اهدای خون گفت:
خراسانجنوبی به گروههای خونی منفی نیاز مبرم دارد و از افراد دارای گروههای خونی منفی دعوت میشود برای اهدای خون به مراکز
خونگیری مراجعه کنند .محمدرضا عاملی اظهار داشت :در تاسوعای حسینی  126نفر از مردم بیرجند به مرکز خونگیری این اداره کل و
همچنین پایگاه سیار این شهر در محل گود زورخانه امیر عرب مراجعه کردند که از این تعداد  95نفر موفق به اهدای خون شدند .وی با بیان
اینکه بیشترین گروه خونی اهدا شده در تاسوعای حسینی در بیرجند Oمثبت بود ،گفت :با توجه به نیاز مبرم خراسانجنوبی به گروههای
خونی منفی از افراد دارای گروههای خونی منفی دعوت میشود برای اهدای خون به مراکز خونگیری مراجعه کنند .وی اظهار داشت:
مردم بیرجند و طبس در روزهای تاسوعا و عاشورا سال گذشته  369واحد خون اهدا کردند که در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت.

ی زاده
تبریز  /روح اله عبدالعل 
news@ naslefarda.net

مدیرکل ثبت اســناد و امالک آذربایجانشرقی به
بیان پارهای از آمار و عملکردهای اداره ثبت پرداخت
و گفت :با عنایت پروردگار متعال و مساعدت ریاست
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در آینده نزدیک
شاهد افتتاح بخش ثبتی شــرق تبریز واقع در بلوار
دکتر حســابی تبریز کــه در زمینی به مســاحت
 130هزار متر مربع و زیربنای ســه هزارمتر مربع
اســت ،خواهیم بود .بهپایی تصریح کرد :امیدواریم
با راهاندازی این مرکز مشکالت ثبتی مردم شریف
استان حل شود و بتوانیم اهداف عالی سازمان ثبت
را به ثمر برسانیم .وی با اشاره به بحث اجرای مهریه
و چک نیز تاکید کرد :تمام همکاران این مجموعه در
اداره اجرا به مردم ارائه خدمت میکنند و عموم مردم
میتوانند در اجرای بند «ب»ماده «»113توســعه
«شش»کشور با مراجعه به ادارات اجرای ثبت نسبت
به وصول مطالبات خود اقــدام کنند .بهپایی افزود:
با الکترونیکــی کردن پروندههای ثبتی ســهولت
دسترســی اربابان رجوع به تمــام پروندهها هموار
خواهد شــد .وی در پایان از مردم آذربایجانشرقی
خواست نســبت به تک برگی کردن اسناد قدیمی
دفترچهای اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسانرضوی:

مشهد  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

مدیرعامل شرکت گاز خراسانرضوی گفت :بیش از
 ۵۰۰کیلومتر از شبکه گازرسانی شهر زاهدان توسط
خراسانرضوی اجرا میشــود  .سیدحمید فانی در
حاشیه بازدید از پروژه گازرسانی به بخشی از شهر
زاهدان به همراه تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران و موهبتی اســتاندار سیســتان و بلوچستان
اظهار کرد :هماکنون عملیات شبکهگذاری گاز شهر
زاهدان توسط خراسانرضوی در سه بخش در حال
اجراست .این مقام مسئول ادامه داد :تاکنون ۱۵۲
کیلومتر از شــبکهگذاری مورد تعهد این شــرکت
محقق شده و تا سه ماه آینده آزمایش  ۱۰۰کیلومتر
از شبکه انجام و به طور کامل تحویل میشود.
مدیرعامل انجمن اهدای عضو مطرح کرد:

رشد  70درصدی اهدای عضو
در اردبیل

اردبیل  /گروه استانها :مدیرعامل انجمن اهدای
عضو ایرانیان اردبیل گفت :میــزان اهدای عضو در
استان اردبیل  70درصد افزایش یافته و این در سایه
تالش سفیران اهدای عضو و رسانهها بوده است.
مجید محمدغریبانــی اظهار کرد :مــا با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی و انجمن اهدای عضو ایرانیان
تالش کردیم تا هر ســال با برپایــی غرفههایی در
ایــام ســوگواری امام حســین (ع) در کنــار ارائه
مشاوره ،فرهنگ ایثارگرانه اهدای عضو را گسترش
دهیم.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی بیان کرد:

کشتگلخانهای؛راهیمطمئنبرایکاهشمصرفآب
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی
گفــت :کشــت گلخانــهای بــا توجه
بــه ویژگیهایــی چــون صرفهجویی
چشمگیر در مصرف آب و فراهم کردن
امکان کشت تقریباً همه نوع محصول و
افزایش بهرهوری به دلیل کاهش میزان
تهدیدات و خسارات با انجام مراقبتها
و کنترلهای الزم ،یکــی از مهمترین
راههــا و گزینههای موجود در شــیوه
کشــت اســت .محمدرضا اورانی بیان
کرد :عالوه بــر این ســاالنه وارد آمدن
خســارتهای میلیاردی به کشاورزان
بر اثر خشکســالی ،بارندگیهای شدید
و آسیبرسان بیموقع برای محصوالت،
ســیالب و ...همه و همه موجب شده تا
کشت گلخانهای شیوهای نسبتاً مطمئن
برای کشت محسوب شــود،لذااعمال
سیاســتهای هوشــمندانه در بخش
کشاورزی از جمله گرایش به شیوههای
نوین کشت و دوری از شیوههای سنتی
میتواند در بحرانیترین شرایط ممکن
که امروز در زمینه خشکسالی و کمبود

عکس :نسل فردا

اجرای گازرسانی زاهدان توسط
خراسانرضوی انجام می شود

6

پنجشنبه  21شهریور 1398
سال بیست و هشتم | شمـاره 6053
 12سپتامبر  12 | 2019محرم 1441

آب در اســتان با آن روبهرو هستیم ،نه
تنها کمک حال بلکه راهگشا و گزینهای
برای خروج از بحران محسوب شود .وی
اظهار داشــت :در سه جلسه اخیری که
در حوزه کشــاورزی با حضور استاندار
برگزار شد ،بســیاری از موانع برداشته
شد و کسانی که به دنبال ایجاد گلخانه

هستند مجوزهای آن ظرف مدت پنج
تا  ۱۵روز صــادر میشــود و همچون
گذشــته معطلیهای بیش از سه ماه را
ندارند .اورانی افــزود :موضوع دیگر در
بحث تسهیالت اشتغال بود که موانع آن
کنار گذاشته شده و بانکها متناسب با
شرایط تورم در پرداختها تجدید نظر

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی خبرداد:

بهرهبرداری از دو پروژه مهم کرج تا پایان سال
   (ماهان – باغستان) به بهرهبرداری رسید شاهد
کرج  /زری اسفندفر
رضایت مردم بودیم و باید تالش کنیم این روند
mrs.esfandfar@gmail.com
ادامه داشته باشد  .نماینده مردم کرج در مجلس
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی در شورای اسالمی در ادامه به بالتکلیف بودن زیرگذر
جلسه شورای برنامهریزی شهرداری کرج با اشاره آقتپه اشاره کرد و یادآور شد :درست یا غلط این
به ضرورت تکمیل و کلنگزنی پروژههای بزرگ پروژه سالهای قبل کلنگ خورده و امروز وظیفه
عمرانی در کرج ،اظهار داشت :به همت شهردار ماست که آن را به سرانجام برســانیم؛ بنابراین
کرج انجــام پروژههای بــزرگ عمرانی در کرج از شــهردار کرج و مدیر منطقه  ۴تقاضا میشود
شروع شده و چند پروژه نیز به بهرهبرداری رسیده تکمیل این پروژه را در اولویت اقدامات خود قرار
اســت .عزیز اکبریان با بیان اینکه بهرهبرداری از دهند .این مسئول از شهرداری کرج برای پیگیری
پروژههای عمرانی به رضایت شــهروندان منجر پروژه بزرگراه شــمالی قدردانی کــرد و افزود:
میشــود ،گفت :وقتــی پروژه زیرگــذر والیت شــهرداری برای تکمیل پروژه بزرگراه شمالی
ارومیه /گروه استانها
news@ naslefarda.net

رئیــس اداره راهــداری و حمل و نقــل جادهای
شهرستان ارومیه در جلسه طرحهای توسعه خدمات
زیربنایی روستایی ارومیه که باحضور کارشناسان
فنی و پیمانکاران مجرب در اداره راهداری ارومیه
برگزار شــد ،گفت :از ابتدای سالجاری طرحهای
گوناگونی با هدف توسعه محورهای اصلی و فرعی
به خصوص روســتایی در ســطح راهداری ارومیه
اجرا میشود .حبیبزاده گفت :آماده کلنگزنی 37
پروژه عمرانی با  65میلیارد ریال اعتبار در حوزههای
مختلف تابلــو عالئم و ایمنی جادهها ،بهســازی و

دارند و با درایت اســتانداری بهگونهای
تدوین شده که بانک و فعال گلخانهای
متضرر نشوند؛ ما در بخش کشاورزی با
موجود زنده اعم از گیاه و دام ســروکار
داریــم و تجربه نشــان داده افرادی که
از کار کوچک شــروع کردهاند موفقتر
بودند .رئیس ســازمان جهاد کشاورزی

اقدامات قابل توجهی انجــام داده و امیدوارم با
تداوم این پیگیریها شــاهد بهرهبرداری از این
پروژه بزرگ در آینده نزدیک باشیم.
به گفته این نماینده مجلس ،پروژههای بزرگراه
همت و تهران – شمال نیز در مراحل پایانی است
و تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
ممنوعیت واردات خودروهای ســنگین
برداشته شود
این مسئول در ادامه با بیان اینکه مجلس در رابطه
با ممنوعیت واردات خودرو بــا دولت مذاکراتی
داشته ،یادآور شد :شاید بتوانیم به مردم بگوییم
به جای تویوتا ،پژو پارس سوار شوند اما عدم ورود
خودروهای ســنگین مانند اتوبوس ،مینیبوس،
ماشــینآالت راهــداری و معــادن در آینده به
فاجعهای بــزرگ تبدیل میشــود .اکبریان در

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ارومیه:

توسعه زیرساختهای روستایی شتاب مضاعفی گرفته است
روکش آسفالت ،تعمیرات و رفع نواقص ابنیههای
فنی در سطح محورهای اصلی– فرعی و روستایی
هستیم .این مقام مســئول در توضیح مطلب فوق
محرومیتزدایی از مناطق روســتایی در دو بخش
متفاوت اعم از عملیات شنریزی ،روکش و بهسازی
آسفالت و بخش دیگر تهیه و نصب تابلو عالئم ایمنی
و نیز نگهــداری چراغهای چشــمکزن راههای
روستایی را از دستورالعملهای پیش روی این طرح
عظیم راهداری برشمرد و توضیح داد 37 :روستا در

تمام بخشهای شهرســتان ارومیه اعم از مرکزی،
سیلوانا ،صومای برادوست ،انزل و نازلو مورد عملیات
راهداری و راهسازی و نیز ایمنسازی قرار میگیرند.
وی در ادامه از پیشرفت چشمگیر ایمنسازی ابنیه
فنی موجود در محورها خبــر داد و گفت :با اجرای
این طرح احداث پل ،تعریض و اصالح پلها ،تعمیر
و بازسازی پلها در دستور کار قرار گرفته و بازسازی
میشــوند .وی افزود :عملیات اجرایی پروژههای
فوق در صــورت تصویب در کمیتــه برنامهریزی

خراسانرضوی با بیان اینکه گلخانهها
روزبهروز مدرنتر میشوند ،گفت :این
بهروزرسانیها بدون استفاده از برق ،گاز و
سوخت بوده و هرچهقدر در هزینه تولید
مدیریت بهتری داشته باشیم سوددهی
بیشــتری برای تولیدکننــده و قیمت
تمامشــده کمتری برای مصرفکننده
داریم .از جملــه فواید ایجــاد گلخانه
میتوان بــه کاهــش  ۹۰درصدی آب
مصرفی ،افزایش  ۱۰برابری میزان تولید
و کاهش بیش از  ۵۰درصدی ضایعات
محصول اشاره کرد .اورانی تصریح کرد:
از زمانی که اقدام به پرداخت تسهیالت
بانکی در بحث توســعه گلخانهها شده
شــاهد افزایش  ۱۸هکتاری این فضاها
در سطح استان بودیم و در سال  ۹۸بالغ
بر  ۸۰۰میلیارد تومان تسهیالت کشت
گلخانهای در ســطح اســتان پرداخت
میشــود که تا این لحظه  ۲۱۶میلیارد
تومان آن در قالب  ۵۸طرح و  ۷۲.۶هکتار
به تصویب رسیده اســت؛ همچنین در
ســال  ۹۷تعداد  ۷۶طرح با  ۱۶۳هکتار
و اختصاص  ۸۴میلیارد و  ۴۰۰میلیون
تومان به بانکها معرفی شد و رقم امسال
به نسبت سال قبل حدود  ۱۰برابر رشد
داشته است.

کوتاه از استانها
 با گرامیداشت کنگره  ۱۵۰۰شهید
هرمزگان

هشتمین مراسم تاسوعای
حسینی بندرعباس برگزار شد

حسن خاندل /بندرعباس
news@ naslefarda.net

هشتمین مراســم بزرگ تاسوعای حسینی
با شــعار «بندرعباس ،شهر محبین حضرت
عباس» برای چندمین ســال پیاپی برگزار
شــد .حبیب بهادری اظهار کــرد :عزاداری
صبح تاســوعا به همت هیئتهای مذهبی
شهر بندرعباس هر ســاله با تجمع عزاداران
در بوستان غدیر (زیر پرچم) برگزار شد .وی
از حضور پرشور هیئتهای مذهبی شهرستان
بندرعباس خبــر داد و افزود :بعــد از انجام
مطالعات و بــا در نظر گرفتن شــاخصهها و
مولفههای گوناگون به این نتیجه رسیدیم که
بندرعباس را به عنوان شهر محبین حضرت
عباس معرفی کنیم .مسئول برگزاری تجمع
تاسوعای حسینی بیان کرد :نخستین تجمع
هیئتها در روز تاســوعا سال  92برگزار شد
و نیت کردیم که اگر توانش را داشــته باشیم
هر ســال این برنامه را برگزار کنیم .بهادری
بیان کرد :در ایام والدت ســید الشــهدا(ع)،
حضرت عباس(ع) و حضرت زینالعابدین(ع)
هم ویژهبرنامه و جشــن میالد با شکوهی در
راستای نشان مذهبی شهر بندرعباس برگزار
میشــود .وی گفت :شــهردار بندرعباس و
همچنین مجموعه فرمانداری و صدا و سیما
مرکز خلیج فارس حامیان اصلی این اجتماع
مردمی در روز تاسوعا هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ساوه
خبر داد:

پایان از بافت فرســوده و حمل و نقل شهری به
عنوان دو چالش مهم ســالهای آینده کرج نام
برد و خاطرنشــان کرد :این مشــکالت در همه
کالنشــهرها وجــود دارد و برای مهــار آن باید
برنامهریزی کرد.
شهرســتان ارومیه و به محض ابــاغ موافتنامه
و اعتبــار آغــاز و پیشبینی میکنیم تا یکســال
آینده شــاهد بهرهمندی  6500خانوار روستایی
از راه آســفالت ایمن در قالب 37پــروژه عمرانی
باشیم.
رئیــس اداره در ادامه این نشســت افــزود :طی
سالجاری در دولت تدبیر و امید ،طرح عظیم اجرای
 38پروژه راهداری از محل اعتبارات شاخصهای
توسعه اقتصادی از اواخر خردادماه آغاز شده و هم
اکنون با پیشرفت  80درصدی رو به اتمام است ،این
در حالیست که طرح دیگر اجرای  37پروژه منتظر
تأمین اعتبار و ابالغ موافقتنامه و شــروع عملیات
اجرایی است.

توسعه شبکه آبرسانی
در منطقه عباسآباد ساوه
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

شــرکت آب وفاضــاب ســاوه بــه منظور
گسترش شبکه آبرســانی و تأمین آب مورد
نیــاز شــهروندان منطقه عباسآباد ســاوه
اقدام به اجرای 2000متر شــبکه توزیع آب
کرد.
ابوالفضل شــهباز مدیرعامل شــرکت آب
وفاضالب ســاوه اظهار داشــت :درراستای
هماهنگیهای بیــن ســازمانی در اجرای
پروژهها به منظور رفاه حال شهروندان و عدم
آسیب به زیرساختهای شهری شرکت آب
وفاضالب ساوه اقدام به توسعه شبکه آبرسانی
در این منطقــه همزمان با انجــام عملیات
عمرانی توسط شهرداری ساوه کرد.

آگهـیمناقصـه

آگهـی مناقصـه

شرکـت سیمـان اصفهـان در نظر دارد

موارد ذیل را را از طریق مناقصه به پیمانکار یا پیمانکاران واجد شرایط
واگذار نماید .متقاضیان برای رویت و اخذ مدارک مناقصه از تاریخ
 98/06/21لغایت  98/06/26به مدت یک هفته و ارایه پیشنهاد قیمت،
تا تاریخ  1398/06/27به آدرس:اصفهان ،اتوبان ذوب آهن ،شهر ابریشم
،کارخانه سیمان اصفهان واحد خرید مراجعه نمایند.
تلفن تماس  37885100 :داخلی 564
تامین نیروی انسانی (ثابت  -ساعتی)  -تنظیف
عملیات نسوز کاری  -ایاب و ذهاب پرسنل

شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی زرین دام زاینده رود اصفهان (سهامی خاص) در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید:
 500تن
 -2ذرت دانه ای
 -1ذرت علوفه ای (چاپر آماده تحویل سیلو)  12000تن
 200تن
 -4تفاله چغندر قند (پلیت)
 250تن
 -3تفاله چغندر قند (پرک)
واجدین شرایط جهت دریافت مدارک و شرایط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  031-42750300تماس حاصل نمایند.
آدرس :اصفهان ،تیران و کرون ،ابتدای جاده سد زاینده رود کیلومتر 4

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت رجا
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ( 9683نوبت اول)

از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
که در تاریخ  98/07/04روز پنجشنبه راس ساعت  10صبح واقع در اصفهان  -خیابان شهید باهنر ،مجتمع
رجا تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه -1 :تغییر و اصالح تبصره  3ماده  9اساسنامه
 -2تغییر و اصالح تبصره  2ماده  15اساسنامه
 -3تغییر و اصالح ماده  16اساسنامه
 -4تصمیم گیری در اجرای بند ج ماده  19اساسنامه (انحالل شرکت)
 -5تغییر و اصالح ماده  21اساسنامه
 -6طرح و تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که نیاز به مجمع فوق العاده داشته باشد.
هیئت مدیره

