دریچه
از سوی شهرداری رشت انجام شد

راهاندازی سامانه هوشمند
تفکیک زباله از مبدأ

پروانه بهرهبرداری  ۶معدن غیرفعال در کردستان باطل شد

کیفیسازی مراکز خدمات گردشگری برای رضایت گردشگران

سنندج  /گروه استانها :رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کردستان از باطل شدن پروانه بهرهبرداری شش معدن غیرفعال در
این استان خبر داد .محمد دره وزمی اظهار داشت :بر اساس مصوبات جلسه شورای معادن درخواست تعطیلی موقت تعدادی از معادن
استان مورد بررسی قرار گرفت که با تصمیم اعضای شورای معادن با تعطیلی موقت تعدادی از این معادن موافقت شد .وی با بیان اینکه
شورای عالی معادن کشور بخشی از اختیارات خودش را به شورای معادن استانها تفویض کرده ،ادامه داد :در راستای اختیارات تفویض
شده به شورای معادن استان و تشکیل شورای معادن استان سومین جلسه این شورا در سال  ۹۸تشکیل شده و حدود  ۲۰دستور کار
در جلسه عنوان شد که بخش عمدهای از آنها مربوط به درخواست تعطیلی موقت معادن توسط بهرهبرداران معادنی که فعالیتشان
به دالیلی از جمله رکود بازار یا وجود معارض محلی ،خارج از ید بوده ،هستند.

زنجان  /گروه استانها :معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت :خودارزیابی و دریافت بازخوردها در اولویت برنامههای
ستاد است .مهرداد سلطانی در جلسه ستاد اجرای خدمات سفر اســتان زنجان اظهار کرد :این ستاد ساالنه تشکیل میشود و اعضا به
وظایف خود واقف هستند ،اما نباید این اتفاقات تکرار شود ،بلکه باید خودارزیابی انجام و بازخوردها دریافت شود و برنامههای آتی دارای
اصالحات باشد .وی با اشاره به اینکه به طور معمول ساالنه با افزایش سفرهای نوروزی روبهرو هستیم ،بیان کرد :در این بین شهرداریها
و میراثفرهنگی بیشترین نقش را دارند و بهبود زیرساختهای رفاهی استان زنجان به دلیل قرارگیری در شاهراه ارتباطی ،نزدیکی به
پایتخت و جذب مسافران ،امری ضروری است و باید کاستیها در حوزه کمی و کیفی برطرف شود .وی گفت :باید نظارت روی تاسیسات
شهری و مراکز خدماتی بینراهی ،مکانهای گردشگری و تفریحی بیشتر شده و اقدامات برای کیفیسازی خدمات از هماکنون آغاز شود.
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رشت  /رضوان نظری راد
Naslefarda466@gmail.com

سامانه هوشمند مدیریت پسماند و اپلیکیشن جامع
اطالعرســانی و راهنمای «تفکیک زباله از مبدأ»
توسط شهرداری رشت راهاندازی خواهد شد .جلسه
بررسی و بازگشایی فراخوان سرمایهگذار راهاندازی
سامانه هوشمند مدیریت پســماند و اپلیکیشن
جامع اطالع رسانی و راهنمای تفکیک زباله از مبدأ،
در سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شهرداری رشت با حضور حاج محمدی شهردار،
احمد رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه
شهری شورا ،معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و...
برگزار شد .در این جلسه تمام پیشنهادهای ارائه
شده در خصوص این فراخوان مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت تا با بررسی تمام موارد و مشخصات
فنی و با توجه به بهرهوری اقتصــادی و فرهنگی
مطلوب ،سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک
زباله از مبدأ راهاندازی شود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل
و نقل کرمان

کرمان  /گروه استانها :معــاون راهداری اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان
کرمان بیان کرد :حدود  ۱۵میلیارد تومان به راههای
جنوب اســتان کرمان در اثر جاری شــدن سیل
و بارشهای دو روز گذشــته خســارت وارد شده
که در حال بــرآورد دقیق میزان این خســارات
هســتیم .احسان شــاهرخی در خصوص آخرین
وضعیت راههای جنوب اســتان کرمــان در پی
بارندگیهای اخیر در اســتان گفت :بارندگی در
جنوب استان کرمان قطع شــده است و اکنون در
حال بازگشایی مسیرهای مسدود شده و بازسازی
راههایی که براثــر ســیالب و بارندگیها خرابی
داشتهاند ،هستیم.
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Provinces

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان
همدان انجام شد

پیگیری اجرای پروژه زیرگذر
شهرک صنعتی بهاران

حمایتازبخشخصوصیگرهگشایمشکلپارکینگ

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با اشاره به لزوم
پارکینگسازی در هســته مرکزی شهر قم ،گفت:
حمایت از بخش خصوصی گرهگشــای مشــکل
پارکینگ هسته مرکزی شهر است .محمود مسگری
با اشاره به عملکرد شورا در مورد پیشبینی بودجه
 99شهرداری قم ،اظهار داشــت :با توجه به برنامه
پنجسالهای که داشتیم ،در شورا جلسات متعددی در
کمیتههای مختلف ،کمیســیونهای تخصصی و
تلفیق و جلسه رسمی شورا با هدف رسیدن به برنامه
مذکور برگزار میشود.
سخنگوی شورای اسالمی شــهر قم ادامه داد :در
بودجهبندی شــورا باید رویکرد عادالنهای مدنظر
قرار گرفته تا مناطق کمتر برخــوردار و کمدرآمد
نیز به سمت بهتر شــدن پیش بروند ،گرچه ما در
مناطق پردرآمد نیز محلههای کم برخوردار داشته
ولی برای ســرعت بخشیدن به نوســازی و بهبود
خدمات در مناطق کمتر برخوردار ،بایستی به دنبال
بودجههای ملی و استانی باشیم که این مهم همت
مسئوالن استانی را میطلبد و همچنین شورا نیز
برای رفع این مشکل بایستی به دنبال سرمایهگذار
بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای خدماتی
و زیرســاختی در این مناطق باشد .مسگری افزود:
عملکرد شورا در حوزه تملکات به دلیل محدودیت
منابع موجــود ،اولویت تملک را بــرای پروژههای
فاز پنج بلوار عمار یاســر ،خیابان شهیدان برقعی و
ادامه بلوار فردوسی قرار داده ولی به دلیل نوسانات

همدان  /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

گرچه ما در مناطق پردرآمد نیز
محلههای کم برخوردار داشــته
ولی برای ســرعت بخشیدن به
نوسازی و بهبود خدمات در مناطق
کمتر برخوردار ،بایستی به دنبال
بودجههای ملی و استانی باشیم

شدید قیمت مسکن ،دچار مشکالت عدیدهای در
این زمینه شدیم ولی با وجود این مشکالت کار به
خوبی پیش رفته است .وی با اشــاره به نامگذاری
سال  98به سال نهضت ساخت پارکینگ در شورا،
گفت :متأسفانه در حوزه ساخت پارکینگ بهویژه
در هسته مرکزی شــهر مجموعه مدیریت شهری
ضعیف عمل کرده است ،در ســالجاری با حضور
سرمایهگذار خصوصی تنها شــاهد ساخت پروژه
پارکینگ چهارسو در هسته مرکزی شهر با ظرفیت
 400دستگاه هستیم و این پروژه نیز در نیمهراه با

عکس  :ایرنا

خسارت  ۱۵میلیارد تومانی سیل
به راههای جنوب استان
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استانها

کوتاه از همدان

مشکل تملک مواجه شده بود که با مرتفع ساختن
مشکالت مذکور توسط شورا ،ساخت پروژه در حال
اجراست .سخنگوی شورای اسالمی شهر قم ادامه
داد :پروژه پارکینگ شهید کاظمی نیز دیگر پروژه
نیمهتمام است که به دلیل به وجود آمدن مشکالت
حقوقی و قضایی فع ً
ال کار ســاخت آن متوقفشده
اســت .مســگری ابراز کرد :پروژه بعدی ســاخت
پارکینگ در خیابان امام خمینــی (ره) روبهروی
اداره کل دارایی اســت که در یک زمین با مساحت
حدود  2000مترمربع توســط مالــک یک پروژه

تجاری بهعنوان ســرمایهگذار خصوصی اجرا شود
و تعدادی از پارکینگهای آن بابت پارکینگهای
تأمین نشده مجتمع تجاری سیرنگ به شهرداری
واگذار خواهد شد.
وی یکی از موانع مهم در حوزه ســاخت پارکینگ
در قم را موانع موجود در طرح تفصیلی دانســت و
عنوان کرد :یکی از مشکالت پیش روی این نهضت
مباحث جانمایی پارکینگها و موانع موجود در طرح
تفصیلی است که بایستی یک بازنگری در این زمینه
انجام میشد.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان در
بازدیدی که به همراه فرماندار شهرستان بهار
از پروژههای زیرگذر شــهرک صنعتی بهاران
و نهالستان شهرســتان بهار داشــت ،دستور
پیگیری و تســریع در انجــام عملیات عمرانی
را صادر کــرد .داریوش حســینی در رابطه با
پروژه زیرگذر شــهرک صنعتی بهاران ،گفت:
در راستای تسریع اجرای این پروژه همزمان با
سفر ریاست جمهوری در سال  1390مصوبهای
تنظیم و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ،پس
از آزادسازی اراضی محل احداث تقاطع یاد شده
توسط استانداری نســبت به اجرای این پروژه
اقدام کند .وی عنوان کرد :هدف از اجرای این
طرح داشتن ترافیک ایمن و روان ،صرفهجویی
در مصرف ســوخت و کوتاه شــدن زمان سفر
است .حســینی در رابطه با مشخصات زیرگذر
شــهرک صنعتی بهاران خاطر نشان کرد :این
پروژه شامل احداث یک دهنه  ۱۴متری با طول
 ۴۰متر است .گفتنی است ،در بازدید از زیرگذر
نهالستان نیز دســتورات الزم جهت تکمیل و
تسریع انجام عملیات عمرانی صادر شد.

گیالن
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن تاکید کرد:

ضرورت رعایت دمای آسایش توسط شهروندان
گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن در جلسه
کمیته پایش دمای ادارات اســتان ضمن تشکر از
اقدامات انجام شده توسط این کمیته اظهار داشت:
در سال گذشته کارکنان شــرکت در بخشهای
مختلف با مراجعه به ادارات نسبت به پایش دمای
آنها و اشــاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز
طبیعی در سطح ادارات اقدام کردند.
حسین اکبر ،با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در
زمینه پایش دمای ادارات در استان صورت پذیرفته
اســت ،از همه نهادهای دولتی بهویژه استانداری
گیالن ،فرمانداریها ،آمــوزش و پرورش و صدا و
سیما قدردانی کرد .مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در ادامه از کلیه مشترکان خانگی درخواست
کرد با مصرف بهینه و ایمــن گاز طبیعی و رعایت
دمای آسایش ( 18الی  21درجه) ،زمستانی آرام
و ایمن را در کنار خانواده سپری کنند .وی اظهار
داشــت :بهرغم توصیهها و بیان هشدارهای الزم

جهت رعایت نکات ایمنی متأســفانه همه ساله
شاهد وقوع حوادث ناخوشایندی هستیم.
اکبر تصریح کــرد :اســتفاده از لولههای بخاری
مناسب ،بست فلزی ،دودکش مجهز به کالهک و
مسدود کردن شیرهای گاز بدون استفاده با درپوش
از جمله مواردی هستند که رعایت آنها میتواند تا

حدود بسیاری از بروز حادثه جلوگیری کند .گفتنی
است ،در پایان این جلسه مقرر شد ،کمیته پایش
دمای ادارات شرکت گاز استان گیالن با هماهنگی
سازمان بسیج کارمندان استان ،نسبت به اجرای
طرح پایش دمــای ادارات در ســالجاری اقدام
کند.

آگهی حق تقدم شرکت گروه تولیدی شیرآالت صنعتی اصفهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت  1663و شناسه ملی 10260255389

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/22و تفویض اختیار درخصوص عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت
مدیره  ،بدین وسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند که مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  36/000/000/000/ریال
منقسم به  36/000/سهم  1/000/000/ریالی بانام به مبلغ  144/000/000/000/ریال منقسم به  144/000/سهم  1/000/000/ریالی بانام از
محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد  ،لذا از کلیه صاحبان سهام شرکت که مایل به افزایش سرمایه از طریق مطالبات
حال شده خود می باشند درخواست میگردد که در اجرای مواد 166و 169قانون تجارت ظرف مدت 60روز از حق تقدم خود استفاده
نموده و مراتب را به هیئت مدیره اعالم نمایند  ،ضمن ًا هر سهامدار به ازای مالکیت یک سهم خود  ،تعداد 3سهم حق تقدم در افزایش
سرمایه خواهد داشت .
* بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر  ،هیئت مدیره می تواند سهام باقی مانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید .
هیئت مديره شرکت گروه تولیدی شیرآالت صنعتی اصفهان (سهامی خاص)
تاریخ انتشار98/10/24 :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان (سهامی خاص) شماره ثبت 28891

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد اصالت ًا یا وکالت ًا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ
 98/11/05ساعت 16:30در محل اصفهان ،خیابان سعادت آباد ،خیابان مصلی  ،روبروی دبیرستان دخترانه فرهنگ،
پالک ، 247ساختمان سروش ،واحد 5تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1اخذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
 -2سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده

هیئـت مديـره شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان (سهامی خاص)

