دریچه
با هدف افزایش ظرفیت ،باالبردن ضریب
اطمینان و پایداری شبکه:

بهرهبرداری از پست 20/63
كیلوولت سیار جدید اسالم

راهاندازی سایت مستقل مرکز کنترل ترافیک در شهرداری کرج

اجرای بیش از  15برنامه در دهه وقف اردستان

کرج /زری اسفندفر :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج اظهار داشت :با توسعه سیستمهای حمل و نقل هوشمند و سامانههای
ثبت تخلف در شهر کرج و بنا به توافق صورت گرفته با فرماندهی انتظامی اســتان البرز در خصوص ضرورت استقرار پلیس راهور در
شهرداری به عنوان یکی از شروط اصلی اختصاص کد جرایم دوربینهای ثبت تخلف ،سایت مستقل مانیتورینگ پلیس راهور در شهرداری
تجهیز و راهاندازی شد .محمدرضا احمدینژاد افزود :با توجه به تالش و پیگیری شهرداری کرج برای تسریع در راهاندازی و عملیاتی شدن
سامانههای تمام هوشمند ثبت تخلف در شهر پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان راهور ناجای کشور نهایتا سایت جدید از سوی
مبادی مربوطه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت .وی گفت :بر اساس تصمیمگیریهای صورت گرفته در جلسات مذکور مقرر شد پس از
تایید نتایج تست دوربینهای منصوب در سطح شهر ،کد جرایم برای سامانههای نصب و راهاندازی شده ،اختصاص یابد.

اردستان /علی دهقانان زواره :بیش از  15برنامه در بزرگداشت دهه وقف در شهرستان اردستان اجرا شد.آقای علی مبشری رئیس
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان در گفتوگو با خبرنگاران اعالم کرد :دهه وقف فرصت مغتنمی است برای احیای سنت
حسنه وقف  و در این جهت برنامههایی شامل نواختن زنگ دهه وقف در مدارس و فراخوان مسابقه نقاشی و انشانویسی  ،سخنرانی پیش
از خطبههای نمازجمعه اردستان ،دیدار با واقفان ،برپایی نشست خبری ،غبارروبی امامزادگان اسماعیل و جعفر(ع) ،عیادت از بیماران،
افتتاح مرکز افق امامزاده ابراهیم (ع) ،دیدار با ائمه جمعه اردستان ،زواره ،مهاباد و بخشــداران زواره و مرکزی  ،دیدار با خانوادههای
شهدا ،نشست تخصصی با اتاق اصناف و اجرای پخش زنده مراسم عزاداری حضرت امام رضا (ع) در بارگاه امامزاده یحیی (ع) زواره از
شبکه اصفهان اجرا شد.
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گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایالم
خبرداد:

کمک  ۱۸میلیارد ریالی زائران
به کمیته امداد امام خمینی(ره )
ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایالم
از خدمات  ۵۲میلیارد ریالی این نهاد به مددجویان
و زائران اربعین خبر داد و گفت :عمده خدماتی که
توسط این نهاد در ایام اربعین به زائران ارائه شده
از محل مشارکت مردم و کمکهای افراد نیکوکار
بوده است.
ضیاء رضایی افزود :این کمکها شــامل  توزیع
وعدههای غذایــی و میان وعده بیــن زائران در
موکبها ،پذیرایی و اســکان زائــران ،خدمات
پارکینگ خــودرو ،کمک بــه در راه ماندگان و...
اســت.وی تصریح کرد :از طرف زائران اربعین از
طریق پایگاههایی که در پایانــه مرزی مهران در
ایام اربعین برپا بوده است حدود  ۱۸میلیارد ریال
کمک نقدی و غیرنقدی به این نهاد صورت گرفته
که این کمکها بین نیازمنــدان و مددجویان در
شهرستانهای مختلف توزیع میشود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان ایــام ادامه داد:
همچنین در اربعین با حمایت مالی این نهاد ۱۷۵۰
نفر از مددجویــان تحت پوشــش در پیادهروی
اربعین حسینی شرکت کردند .رضایی تاکید کرد:
این نهاد به هریک از این مددجویان چهار میلیون
ریال بهعنوان کمک هزینه پرداخت و در مجموع
بیش از شــش میلیارد ریال اعتبار در این زمینه
هزینه شده است.
وی اضافه کرد :بیشــتر ایــن مددجویان افرادی
عالیات

بودند که برای نخســتین بار  بــه عتبات
مشرف شده و در مراسم اربعین حسینی شرکت
کردهاند.
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معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد خراسانرضوی خبرداد:

برخورداری 25هزاردانشآموزازخدماتکمیتهامداد
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته
امداد خراســانرضوی گفــت :کمیته
امداد خراسانرضوی از  25هزار و 588
دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی
حمایت میکنــد و به آنهــا خدمات
میدهد.رضا شــهرکی اظهار کرد :این
نهاد اکنون از  ۲۵هزار و  588دانشآموز
حمایت میکند که این تعداد شامل ۴۸
درصد دختر به تعــداد  ۱۲هزار و   740
نفرو  ۵۲درصد پســر به تعداد  ۱۲هزار
  848نفر است .وی با اشاره به اینکه بیش
از  30درصد دانشآموزان تحت حمایت
کمیته امداد خراسانرضوی در مشهد
ساکن هستند ،ادامه داد :از لحاظ تعداد،
هفت هــزار و  ۸۹۱دانشآموز نیازمند
در مشــهد حضور دارند که از خدمات
این نهاد بهرهمند هستند.شــهرکی با
بیان اینکه  57درصــد از دانشآموزان
در شــهر و  43درصــد دانشآمــوزان
در روســتا ســکونت دارند ،اعالم کرد:

عکس :فارس

با حضور «مطیعی» معاون انرژی سازمان پدافند
غیرعامل کشور ،پروژه پست سیار جدید اسالم با
سطح ولتاژ  20/63کیلوولت با ظرفیت  30مگاولت
آمپر و با هدف تقویت ولتاژ منطقه اسالم و حومه و
جلوگیــری از بارگذاری بیش از حد پســتهای
مجاور و در راستای شناسایی ،امکانسنجی و ارائه
الگو بهمنظــور جابهجایی تجهیــزات در جهت
بهرهوری اقتصادی و با هــدف افزایش ظرفیت،
باالبردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه و اصالح
افت ولتاژ به بهرهبرداری رسید .عملیات اجرایی
این پروژه از اردیبهشت ماه سالجاری در زمینی
بــه مســاحت  1000متــر مربع در روســتای
قندیسرای شهرستان اسالم توسط پیمانکاران
بومی اســتان گیالن آغاز و در مدت  4ماه احداث
شد .این پســت دارای یک فیدر ورودی 3 ،فیدر
خروجی  20کیلوولت با سیســتم کنترل سنتی  
اســت.گفتنی اســت ،این طــرح با اســتفاده
صددرصدی از تجهیزات ساخت داخل اجرا شده
است و با بهرهبرداری از این پست 15 ،مگاولت آمپر
به ظرفیت شبکه فوق توزیع استان گیالن افزوده
شــد .همچنین با برقدار شدن این پست ،مشکل
افت ولتاژ برق منطقه در زمــان پیک مصرف در
تابستان ،حداقل تا دو ســال آینده مرتفع خواهد
شد.
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استانها

 14هــزار و  479دانشآموز شــهری و
 11هزار و  109دانشآموز روســتایی
هستند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته
امداد خراســانرضوی از تحصیل 51

درصد از دانشآمــوزان تحت حمایت
در مقطع ابتدایــی خبــر داد و افزود:
 12هزار و  931دانشآمــوز در مقطع
ابتدایی ،هفت هــزار و  372دانشآموز
در مقطع متوســطه اول ،چهــار هزار و

 820دانشآمــوز در مقطع متوســطه
دوم و  465دانشآمــوز در مقطع پیش
دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.
شهرکی با اشاره به اینکه خوشبختانه با
حمایت کمیته امداد هیچ دانشآموزی

از خانوادههای تحــت حمایت این نهاد
به علت فقر از تحصیل بازنمانده است،
افزود :کمیته امداد در خراســانرضوی
در شــرایط اقتصادی فعلــی ،در کنار
خانوادهها و دانشآموزان نیازمند خواهد
بود و از کسانی که به دلیل فقر مالی قصد
ل داشــته باشــند حمایت
ترک تحصی 
میکند و در صورتی که افراد ،دانشآموز
بازمانــده از تحصیــل را شناســایی
کردهاند ،آنها را به کمیته امداد معرفی
کنند.
وی یادآور شد :این نهاد عالوه بر پرداخت
کمکهزینه تحصیلی به دانشآموزان
تحت حمایــت خــود ،در تقویت امور
تحصیلی ،ایاب و ذهــاب ،هزینه کتب
درســی و اســکان خوابگاهی به آنها
خدمات ارائه میدهد.شایان ذکر است ،با
توجه به تعداد زیاد دانشآموزان نیازمند
و افزایش قیمت نوشــتافزار و کاهش
قدرت خرید خانوارهای تحت حمایت،
نیکوکاران میتوانند با شمارهگیری کد
 * 8877 * 051#اقدام کنند.

همدان

قم

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم مطرح کرد:

نمايشگاه کتاب همدان ميزبان دوستداران کتاب

قم /محمد توکلی

همدان  /مریم بیگدلو

tavakoli.m.1987@gmail.com

news@ naslefarda.net

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان با
اشاره به اینکه نمایشــگاه کتاب  از  11آبان ماه
آغاز و تا پایان این مــاه ادامه دارد ،ابراز کرد :این
نمایشگاه هر روز از ساعت  9صبح تا  20:30شب
به طور یکسره ميزبان عالقهمندان کتاب بوده و
به آنها خدمات ارائــه میدهد .عاطفه زارعی با
اشاره به فرا رســیدن روز کتاب و کتابداری در
ایران ،اظهارداشت 24 :آبان ماه در تقویم ملی ما
روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده
اســت که به این مناســب برنامههای مختلفی
ویژه دوستداران کتاب برگزار میشود .وی یکی
از شاخصترین برنامههای آبان ماه  را برگزاری
نمایشگاه بزرگ کتاب در محل کتابخانه مرکزی
اعالم کرد و افزود :در این نمایشــگاه کتاب را با
تخفیف ویژهای در اختیار دوستداران فرهنگ و
اندیشه قرار میدهیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان
با اشاره به اینکه این نمایشــگاه از  11آبان ماه
آغاز و تا پایان این مــاه ادامه دارد ،ابراز کرد :این
نمایشگاه هر روز از ساعت  9صبح تا  20:30شب
به طور یکسره به عالقمندان کتاب خدمات ارائه
میدهد .وی عنوان کرد :عرضه کتابهای موجود
در این نمایشــگاه همراه با تخفیف تا سقف 50
درصد اســت تا کتابخوانان بتوانند کتابهای

درختکاری 80درصد بوستان هزار هکتاری قم

تهیه
مــورد عالقه خــود را با قیمت کمتــری 
کنند.
زارعی با اشــاره به اینکه در سال گذشته مردم
استقبال خوبی از نمایشــگاه کتاب داشتند که
انگیزه اصلی ما برای برگزاری این نمایشگاه در
سالجاری اســت ،تصریح کرد :با همه ناشران
استان مکاتبه به عمل آمد تا آثار خود را در این
نمایشــگاه عرضه کنند و این آمادگی همواره
وجــود دارد که کتب ناشــران بومی نیــز ارائه
شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان همدان
تأکید کرد :بخش دفاع مقدس به ویژه آثار استانی
برای ما بسیار حائز اهمیت است و بخش ویژهای
برای آن دیده شده که در حال تقویت هم هست.
وی خاطرنشان کرد :عموم مردم مخاطبان اصلی
این نمایشگاه هستند و در بخشهای مختلف،
به ویژه ادبیات ،کودک و نوجوان ،روانشناســی،
کتب درسی ،تاریخی و دین آماده ارائه خدمات
به مردم است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نگین آبشار اصفهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت 21754و شناسه ملی10260425943

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت نگین آبشار اصفهان (سهامی خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده که در ساعت  9صبح مورخ  1398/08/29به نشانی :اصفهان ،خیابان شیخ صدوق شمالی ،جنب بانک شهر ،ساختمان تک نگین،
طبقه ،3واحد ،5تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
 -2انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
دستور جلسه- 1:انتخاب بازرس یا بازرسان
هیئت مدیره شرکت
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
 -3انتخاب اعضای هیئت مدیره

آگهی دعوت سهامداران شرکت زیست آزمون پارس (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 28811و شناسه ملی10260494910
جهتتشکیلمجمععمومیعادیبهصورتفوقالعاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی به صورت فوق
العاده که در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/08/29در محل قانونی شرکت به آدرس:
اصفهان،خیابانفردوسی،نبشخیابانمنوچهری،ساختمانامیر،طبقهسوم،واحد،302کدپستی
 ، 8143714345تلفن 031-32225219:تشکیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه- :انتخاب اعضای هیئت مدیره
 انتخاب بازرسین تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنهرییس هیئت مدیره شرکت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
قم گفت 80 :درصد فضای بوستان هزارهکتاری قم
درختکاری شــده و تمام این بخــش به صورت
آبیاری قطرهای و تحت فشار انجام میشود.پیام
جوادیان با بیان اینکه یکسری زمینهای مستعد
و مناسب در جنوب شهر تبدیل به بوستان خواهد
شــد ،اظهار کرد :این زمینها شامل زمینهایی
چون بوستان کوثر ،باغ پرندگان ،بوستان خضر،
یادمان شــهدا ،ظهور ،زائر و ...است ،این محدوده
حدود هزار و  ۳۰۰هکتار مساحت دارد که پروژهای
به عنوان پارک کوهستانی هزار هکتاری جنوب
شهر قم تعریف شده و  ۸۰درصد آن نیز درختکاری
شده و تمام این بخش به صورت آبیاری قطرهای و
تحت فشار انجام میشود ،اما شرایطی نیست که
مردم بتوانند از آن اســتفاده کننــد .مدیرعامل
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم اضافه
کرد :این تجربه را در کوه صفه اصفهان نیز داشتیم
و شرایط آن به گونهای بود که سرسبزی نداشت و
بیشتر برای کوهنوردی استفاده میشد ،اما جاذبه
گردشگری نداشت و امروز این کوه به یک جاذبه
گردشــگری تبدیل شده اســت؛ در مشهد هم
کوهسنگی همین شرایط را داشت که امروز به یک
جاذبه گردشگری تبدیل شده است.جوادیان گفت:
در تهران نیز آبشار تهران چنین شرایطی داشت که

کوتاه از استانها


شهردار صباشهر خبر داد:

احداث  ۶۳۰۰۰متر فضای سبز
و تفریحی در دست اقدام

صباشهر /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

شهردار صباشهر  با اشاره به رویکرد شهرداری
در ارتقای سرانه فضای سبز  و سرانه تفریحی
برای افزایش نشــاط اجتماعی گفت :امروزه
مفهوم شــهرها بدون فضای ســبز موثر در
اشکال گوناگون آن ،دیگر قابل تصور نیست.
پیامدهای توسعه شــهری و پیچیدگیهای
معضالت زیســتمحیطی آنها موجودیت
فضای سبز و گســترش آن را برای همیشه
اجتنابناپذیر کردهاند.
امیر کریمی  بیان داشــت :در همین راستا
احــداث دو بوســتان ســاحلی کبودین به
مساحت ۱۳هزار متر و شهروند به مساحت
 ۵۰هزار متر در سطح شهر درحال اجراست
که تکمیل و افتتاح آن ســرانه فضای ســبز
افزایــش

و ســرانه تفریحــی صباشــهر را
میدهد.
وی تصریح کــرد  :بهرغم تمام محدودیتها
و مشــکالت به منظور فراهم شــدن فضای
مطلوب شــهری این دو بوســتان با سرعت
در حال احداثاســت و امکانات مختلفی از
قبیل زمینهای بازی ،زمینهای ورزشــی،
کمپینهای مختلف ،پیست دوچرخهسواری،
مســیر پیادهروی ،چمن مصنوعی ،مبلمان
مورد نیاز ،ســرویسهای بهداشتی ،آبنما
زمین بازی کــودکان ،آمفی تئاتــر روباز و
دیگر امکانات پیشبینی شــده تا در اختیار
شهروندان صبو ر و صادق و با صالبت صباشهر
قرار گیرد.
وزیر صمت اظهار کرد:

به قطب گردشگری تبدیل شــده است؛ در این
عرصه سعی داریم با تعریف لکههای گردشگری
شامل بوستان کوثر با توپوگرافی عالی ،باغ موزه
دفاع مقدس ،باغ پرندگان ،بوستان یادمان شهدا،
بوستان زائر ،باغ گیاهشناسی شهر به مساحت ۱۴
هکتار که از جنبههای مختلف حائز اهمیت است تا
بوســتان مرجعیت و ...با خدماتی چون پیســت
اسکیت ،دوچرخهسواری ،تلهکابین ،باغ خانواده،
بانوان و ...شرایط مطلوب گردشگری و تفریحی را
فراهم کنیم.وی با بیان اینکه از ســال  ۹۷برای
بوستان هزارهکتاری بودجه اختصاص یافته است،
گفت :مجموعاً تاکنون  ۵۷میلیارد تومان بودجه
برای این بوستان پیشبینی شــده که میتواند
تحولی در مباحث گردشگری و زیستمحیطی
شهر ایجاد کند .جوادیان بیان کرد :در حال حاضر
گردشگری مذهبی در شــهر قم فعال است ،اما
گردشگری تفریحی شهر ضعیف است که با این
کار میتوانیــم ماندگاری زائــر را افزایش داده و
اقتصاد شهر را متحول کنیم.

همت واحدهای تولیدی برای
رفع نیازهای مناطق زلزلهزده

تبریز /گروه اســتانها :جلسه مدیریت
بحران با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و معاونان هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی
استاندار آذربایجانشرقی در خصوص زلزله
بخش ترک شهرستان میانه برگزار شد.
رضا رحمانی وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
در این جلسه گفت :به عنوان جانشین ستاد
اقتصاد مقاومتی در آذربایجانشرقی پیگیر
امور و مشکالت در زلزله میانه خواهم بود.
وی اظهار داشــت :همه واحدهای تولیدی،
صنعتی و تجاری آذربایجان شــرقی با تمام
توان خود برای رفع نیازهای مناطق زلزلهزده
همکاری می کننــد.وی با تاکیــد بر اینکه
آرامش در مناطق زلزلهزده باید حفظ شود،
افزود :همه امکانات باید بســیج و آرامش نیز
باید حفظ شود تا امدادگران کار خود را انجام
دهند.

آگهـی دعوت از بستانکاران شرکت ورشکسته (نوبت دوم )
با عنایت به اینکه شرکت خدماتی بازرگانی رسا خطوط شهرکرد (سهامی خاص) به شماره
ثبت  5514و شناسه ملی  10680051800به موجب دادنامه شماره 9809973810400174
شرح
ردیف
مورخ  1398/02/19صادره از شعبه  4دادگاه حقوقی شهرکرد ورشکسته اعالم و تاریخ توقف
آن به تاریخ پایان سال  1391تعیین گردیده است و دادنامه فوق الذکر به موجب دادنامه شماره
بانک ملی شعبه مرکزی
1
 9809973814400650مورخ  1398/05/24صادره از شعبه  4دادگاه تجدید نظر استان
بانک صادرات شعبه شهداء
2
چهارمحال و بختیاری عینا تایید و قطعیت یافته است ،لذا در راستای انجام عملیات تصفیه و
بانک تجارت شعبه مرکزی
3
به استناد قسمت اخیر ماده  418و ماده  441قانون تجارت و در اجرای ماده  4نظامنامه قانون
تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان به شماره  7068مورخ  1311/03/16مصوب
آقای سجاد نوروزی
4
وزارت دادگستری ،ضمن انتشار صورت طلبکاران شرکت ورشکسته فوق الذکر به کلیه
آقای علی اکبر سلیمانی
5
طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته اخطار می گردد تا در مهلت های زیر ضمن معرفی خود به
مدیر تصفیه ،کلیه اسناد و مدارک مربوطه به طلب ادعایی خود را به همراه سواد مصدق آن
آقای محمود طباییان
6
را به انضمام فهرستی مشتمل بر کلیه مطالبات ادعایی را به مدیر دفتر شعبه  3اجرای احکام
آقای علی اکبر حسن پور
7
مدنی دادگاه حقوقی شهرکرد (آقای ابراهیمی) تحویل نموده و رسید تحویل آن را دریافت
شرکت تعاونی  349مالیل شهرکرد
8
نمایند .مهلت قانونی طلبکاران احتمالی برای معرفی خود به مدیر تصفیه و ارائه اسناد و مدارک
مطالبات خود به مدیر دفتر شعبه 3اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی شهرکرد ،برای طلبکاران
آقای وطن پرست
9
مقیم در شهرکرد (مقر دادگاه) یک ماه و برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه و برای
آقای سید مسیح حسینی
10
طلبکاران مقیم خارج از کشور سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی منتشره (نوبت دوم) می باشد.
* همچنین اولین جلسه مجمع عمومی طلبکاران در روز شنبه مورخ  1398/09/16راس
آقای محمود رجبی
11
ساعت  11صبح در محل شرکت ورشکسته به نشانی :شهرکرد ،شهرک صنعتی شهرکرد،
بلوار کارآفرینان بهارستان سوم ،کارخانه رسا خطوط برگزار می گردد .لذا ضروری است تا کلیه طلبکاران احتمالی ضمن ارائه مدارک و
مستندات طلب ادعایی خود در جلسه فوق شرکت نمایند.
اسامی بستانکاران (طلبکاران) به شرح ذیل است:

محمدرضامحمودیه-مدیرتصفیه

