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درمراسمی با حضور نماینده ولیفقیه
در گیالن

از شرکت گاز بهعنوان دستگاه
برتر در ترویج نماز تقدیر شد
گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

درمراســمی با حضور نماینــده ولیفقیه در
گیالن از دســتگاههای دولتی موفق در ترویج
و توسعه فرهنگ تجلیل به عمل آمد .حضرت
آیتاله فالحتی ،نماینــده ولیفقیه در گیالن
طی این مراسم با اشــاره به اهمیت اقامه نماز
به ویژه نمــاز جماعت گفت :نمــاز مهمترین
وسیله تقرب به ذات مقدس الهی است و باید
برای ترویج این فریضه در بین نیروهای اداری
همت گمارد .وی با بیان اینکه عالوه بر ترویج
فرهنگ نمــاز ،باید در مجموعههــای اداری
تالش شود بنده خوب خدا را هم بسازیم افزود:
هر چیزی پــس از پایــان دوره کاری مدیران
ممکن اســت فراموش شود اما ســعی برای
تعلیم و پرورش انســانهایی کــه بنده خوب
خدا هســتند همواره قابل تقدیــر و جاودان
است .همچنین در این مراسم حجتاالسالم
حجازی ،رئیس ســتاد اقامه نمــاز گیالن نیز
گفت :با بررســی و پایش عملکرد  75دستگاه
اجرایی استان  20دســتگاه که عملکرد خوب
و قابل دفاعی در زمینه ترویــج فرهنگ نماز
داشتند انتخاب و از آنان تجلیل میشود .گفتنی
است در پایان این مراسم از شرکت گاز استان
گیالن به عنوان یکی از دستگاههای برتر در امر
ترویج و توســعه فرهنگ نماز تجلیل به عمل
آمد.

مشهد  /زهرا آخوندی :سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آبوفاضالب خراسانرضوی ،گزارش عملکرد سال این  98دفتر را ارائه داد.
علیرضا آذری ،تعداد کل قراردادهای منعقدشده را  112فقره به ارزش سه هزارو  413میلیارد و  812میلیون ریال اعالم کرد .به گفته وی
تعداد قراردادهای منعقده از محل اعتبارات عمرانی  75فقره ،منابع داخلی-جاری  36فقره ،سرمایهگذاری(بیع متقابل) یک فقره بوده است.
وی با اشــاره به  31فقره مناقصههای عمومی به ارزش  734میلیارد و  342میلیون ریال ،تعداد مناقصههای محدود را یک فقره به ارزش
هفت میلیارد و  81میلیون ریال و تعداد ترک تشریفات مناقصه/مزایده را هم یک مورد به ارزش  27میلیارد و  984میلیون ریال ذکر کرد.
وی با بیان اینکه در سال قبل نسبت به واگذاری  37فقره قرارداد از طریق اخذ استعالم بها اقدام شده است ،گفت :سایر قراردادهای منعقده
مانند خدمات مشاوره ،تحقیقاتی ،پژوهشی ،کارشناسی و اجاره هم به تعداد  47فقره و به ارزش  179میلیارد و  753میلیون ریال بوده است.

گرگان /گروه استانها :شرایط آبوهوایی گلستان برای میزبانی از ملخهای مراکشی مستعد است و کارشناسان معتقدند مبارزه
غیراصولی سال گذشته موجب هجوم ملخها به مراتع استان و وضعیت قرمز در مراوهتپه شده است .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۰هزارهکتار از مراتع استان به ملخ مراکشی آلوده شده ،معتقد است :اگر با هجوم ملخها به
مراتع مبارزه نکنیم این گونههای مهاجم به مزارع کشاورزی میرسند و خسارات بسیاری وارد میکنند .ابوطالب قزلسفلو اظهار کرد:
هجوم ملخهای مراکشی به مراتع استان از ۱۴فروردین آغاز شــده و تاکنون ۲۰هزار و  ۵۰۰هکتار از مراتع آلوده شدهاند .وی با اشاره
به اینکه بیشترین حجم آلودگی مربوط به مناطق شمالی استان است افزود۱۳ :هزار هکتار از مراتع مراوهتپه ،پنج هزار هکتار از مراتع
گنبدکاووس و بین دو تا دو هزار و  ۵۰۰هکتار از مراتع آققال آلوده شده است.
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معاون آبخیزداری ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

یلدا توکلی  /گروه استان ها
tavakoli.yalda11@gmail.com

در پی بارشهای اواخر ســال قبــل و فروردینماه
امســال حدود 30میلیــون مترمکعب ســیالب
استحصال و از خسارت به عرصههای طبیعی استان
اصفهان جلوگیری شــد .این میزان آب به وســیله
ســازههای مرتبط با طرحهای آبخیــزداری مانند
بندهای ذخیرهای ،خاکی ،ســنگی مالتی و بتنی و
سیلبند ذخیره شد که عالوه بر جلوگیری از آسیب
به زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی ،به تغذیه
سفرههای آب زیرزمینی ،چاهها و قنوات در سطح
استان نیز کمک کرد.
 85میلیون هکتار ازمراتع کشــور
مستعد عملیات آبخیزداری
معــاون آبخیــزداری ادارهکل منابــع طبیعــی و
آبخیزداری استان اصفهان و یکی از مدیران باتجربه
در حــوزه آبخیزداری کشــور ،با تاکید بــر اینکه
«آبخیــزداری» از مهمترین مقولههایی به شــمار
میرود که سایر بخشها مانند کشاورزی و دامداری
به آن وابستگی دارد ،خاطرنشان ساخت :آبخیزداری
علموهنر برنامهریزی مســتمر و اجرای اقدامهای
الزم برای مدیریت منابع حوزههــای آبخیز اعم از
طبیعی ،کشاورزی ،اقتصادی و انسانی بدون ایجاد
اثرات منفی در منابع آب و خاک است که میتواند به
صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد .در حال حاضر
نیز حدود  85میلیون هکتار از مراتع کشور مستعد
عملیات آبخیزداری است.
اجرای طرحهای عمده آبخیزداری در
 170هزار هکتار
ابوطالب امینــی ،با اشــاره به اجــرای طرحهای
آبخیزداری در استان اصفهان یادآور شد :طرحهای
عمده آبخیــزداری در اســتان در  170هزار هکتار
از عرصههای طبیعی اســتان در دست اجراست و
روی حدود  460هزار هکتار از منابع طبیعی تأثیر

سیلرابهفرصتتبدیلمیکنیم

معــاون آبخیــزداری ادارهکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:
آبخیــزداری علموهنــر برنامهریزی
مســتمر و اجرای اقدامهای الزم برای
مدیریت منابع حوزههای آبخیز اعم از
طبیعی ،کشاورزی ،اقتصادی و انسانی
است

میگذارد .وی با تاکید بر اینکه افزایش ســازههای
آبخیزداری در استان اصفهان طی چند سال اخیر،
بستر استفاده هرچه بیشتر از بارندگیها و منابع آبی
سطحی را فراهم کرده اســت ،اذعان داشت :ساالنه
میتوان صد تا  150میلیون مترمکعب از سیالبهای
حاصل از بارندگی را استحصال و تهدید سیل را به
فرصت تبدیل کرد .این مقام مسئول ایجاد سیلبند،
جنگلکاری ،افزایش پوشــش مرتــع ،حفاظت از
منابعطبیعی ،قرق عرصهها و حدنگاری(کاداستر) را
ازجمله عملیاتهای قابل اجرا در حوزه آبخیزداری
برشمرد و گفت :تغذیه ســفرههای آب زیرزمینی،
کنترل هرزآبها ،کاهش فرســایش خاک ،توسعه

اردبیل
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل خبر داد:

برپایی محفل انس با قرآن در بیمارستانها
اردبیل /مینا مــرادزاده :مدیــرکل اوقاف
و امورخیریــه اســتان اردبیل گفــت :همزمان
با ماه مبارک رمضان محفل انــس با قرآن کریم
در بیمارســتانهای اردبیــل برگزار میشــود.
حجتاالسالموالمســلمین دکترستوده ،ضمن
قدردانــی از زحمــات کادر درمانــی از ابتدای
شــیوع کرونا اظهار کــرد :کادر درمانــی مراکز
بهداشتی و بیمارســتانها در خط مقدم مبارزه
با ویروس کرونا بــوده و در شــرایط قرنطینه در
مراکز درمانی شــبانهروز در حال خدمترسانی
هستند.
وی اظهار کرد :ســازمان اوقــاف و امورخیریه با
هماهنگی وزارت بهداشت همزمان با ماه مبارک
رمضان برنامههای مشــترکی تدارک دیده تا در
مراکز درمانی با رعایت پروتکلهای بهداشتی قبل
از مراسم اذان مغرب در نمازخانه یا سالن اجتماعات
بیمارستانها و مراکز درمانی که امکان برگزاری
مراسم دارند ،محفل انس با قرآن کریم برگزار شود.
ســتوده تصریح کرد :رمضان فرصتی برای انس با
قرآن اســت و این اقدام با هدف روحیهبخشی به

بیماران و کادر درمان انجام میشود .مدیرکل اوقاف
و امور خیریه اردبیل گفت :هر سال شاهد اجرای
برنامههای قرآنی توسط این سازمان در مساجد و
بقاع متبرکه در ماه مبارک رمضان بودیم که امسال
به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای این برنامهها
بدون حضور جمعیت برگزار میشود .وی با اشاره
به زمان برپایی این محافل بیان کرد :محافل انس با
قرآن قبل از اذان مغرب برپا میشود و برگزاری این
مراسم همراه با اجرای سخنرانی ،برگزاری تواشیح
و مسابقه خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تولیدي ایران آجر (سهامی خاص) به شماره ثبت 4544و شناسه ملی 10260256964
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی
به طور فوق العاده که به ترتیب ساعات 8و  10صبح مورخ 1399/02/27در محل اصفهان ،جاده اصفهان -نائین،
کیلومتر، 35جاده، 105فرعي سوم ،شرکت ایران آجر تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :تصویب تراز نامه و صورتهای مالی
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :نقل و انتقال سهام

رییسهیئتمدیرهومدیرعامل
تاریخ انتشار99/2/15 :

آگهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت صنایع سپهر ذوب سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 514

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتفوقویانمایندگانقانونیایشاندعوتمیگرددتادرجلسه
مجمع عمومی عادی که راس ساعت 10صبح مورخ 1399/02/27در محل قانونی شرکت به آدرس:
تیران ،شهرک صنعتی ،خیابان ششم ،پالک 83برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه-1 :تصویب صورت های مالی منتهی به 29اسفند98

هیئـتمدیـره

عکس :نسل فردا

با هدف کنتــرل و نظارت برعرضه محصوالت
اســتاندارد در مراکز عرضه استان توسط اداره
کل استاندارد انجام میشود .مدیرکل استاندارد
قم در این خصوص گفت :ایــن طرح با هدف
نظارت بر عرضه محصوالت مصرفی مردم در ماه
مبارک رمضان و در راستای اجرای برنامههای
سازمان ملی استاندارد در استان قم اجرا شده
و همچنان ادامه دارد .مجید آوریفرد گفت :با
توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم
نگاه ویژه به موضوع ســامت مــردم ،در این
طرح اقالم مورد مصرف مردم به ویژه در حوزه
صنایع غذایی مورد نظارت و بازرســی دقیق
کارشناسان و بازرسان این اداره کل قرار گرفته
است .وی تصریح کرد :هدف از اجرای این طرح
جلوگیری از عرضه محصوالت غیراستاندارد در
بازار و حمایت از کاالهای استاندارد و باکیفیت
ایرانی اســت .او افزود :اجرای ایــن طرح و در
ادامه آن نظارت مستمر اداره کل استاندارد بر
مراکز عرضه محصوالت ایرانی ،درنهایت منجر
به افزایش کیفیت تولیدات استاندارد و جهش
تولید خواهد شد .آوریفرد ،با بیان اینکه این
طرح تا پایان این ماه ادامه خواهد داشــت از
هماستانیهای عزیز درخواست کرد به جهت
مشــارکت در این طرح و اطمینان از کاالهای
دارای نشان استاندارد ،کد  10رقمی درج شده
در زیر عالمت اســتاندارد را به سامانه پیامکی
 10001517ارسال و در صورت عدم انطباق
مشخصات دریافتی ،موارد تخلف را به اداره کل
استاندارد استان قم اطالعرسانی کنند.

اعالم گزارش عملکرد سال  98دفتر قراردادهای آبفا

هجوم ملخهای مراکشی به مراتع گلستان

پوشش گیاهی و کنترل سیالبها ازجمله اهدافی
است که با اجرای این عملیاتها میتوان به آن رسید.
اجرای پروژههــای آبخیزداری در 20
شهرستان
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری استان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال
گذشــته چیزی حدود  75میلیارد تومان از محل
صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژههای بخش
آبخیزداری تخصیص داده شــده است ،متذکر شد:
این اعتبار در قالب  60طرح و  150پروژه تعریف شده
و در حال حاضر در  20شهرستان استان اصفهان در
حال اجراســت که این پروژهها از  60تا صددرصد

پیشــرفت داشــتهاند .امینی متذکر شد :مساحت
حوزه آبخیزداری این شهرستانها  460هزار هکتار
است که در  125هزار هکتار از آنها کار اجرایی در
حال انجام اســت .وی از اجرای پروژههای شاخص
آبخیزداری در استان اصفهان نیز سخن به میان آورد
و تصریح کرد :اجرای پروژه مهرجان در شهرستان
خوروبیابانک ،پخش سیالب  2و  1در چوپانان ،پروژه
آبخوان کاشان ،پخش سیالب در طالخونچه ،اجرای
بندسنگی و مالتی در ســمیرم ،تکمیل بند جبل
کوهپایه و کشت گیاهان دارویی در شهرستان خور،
سمیرم و فریدونشهر که حتی به مرحله صادرات نیز
رسیده است از جمله این پروژههاست.

اعالم مفقودی پروانه بهره برداری
معدن تراورتن نابر کاشان

بدینوسیله به اطالع می رساند پروانه بهره برداری معدن تراورتن نابر کاشان
به شماره  104/214/81/19186مورخ  1381/10/02صادره به نام شرکت کانه
آرایش تهران واقع در 180کیلومتری شمال غرب اصفهان مجاور روستای نابر
کاشانمفقودگردیدهاست،لذاچنانچهکسینسبتبهپروانهیادشدهمدعی
می باشد ،ضروریست حداکثر ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این
آگهی ،به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به نشانی :اصفهان،
خیابان بزرگمهر ،خیابان  22بهمن ،مجتمع اداری غدیر اصفهان ،ساختمان
شهیدکاظمیسازمانصنعت،معدنوتجارتمراجعهواعتراضخودراضمن
ارائه اصل پروانه تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در
صورت اعتراض ،اصل پروانه ارائه نشود ،سازمان استان المثنی پروانه را طبق
مقرراتبهناممتقاضیصادروبهمتقاضی(دارندهپروانه)تسلیمخواهدنمود.
* ضمن ًا هزینه درج آگهی بر عهده دارنده پروانه بهره برداری مزبور
خواهد بود.
ایرج موفق -رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

استانها

Provinces

خیرین پــا به عرصــه منابع طبیعی
بگذارند
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیش از
90درصد مساحت استان اصفهان را عرصههای منابع
طبیعی و ملی تشکیل میدهد افزود :منابع طبیعی
و آبخیزداری ،ازجمله ثروتهای یک ســرزمین به
شــمار میرود که نقش کلیدی در ایجاد زیستگاه
حیات وحش ،حفظ گونههــای گیاهی و جانوری،
تولید اکســیژن ،جذب دیاکســیدکربن ،کاهش
آلودگی ،کنترل ریزگردها ،حفظ خاک و جلوگیری
از فرســایش ایفا میکنند؛ لذا در کنار سیر احیا و
بازیابی عرصههای طبیعی و منابع ،برای جلوگیری
از تخریبهای آن نیازمند مشارکت مردم هستیم .از
طرفی از خیرین نیز میخواهیم که پا به این عرصه
بگذارند و در اجــرای پروژهها به ویــژه در مناطق
سیلخیز ما را یاری کنند؛ بهطوریکه خوشبختانه
در شهرستان کاشان شاهد حضور خیرین در اجرای
بند خاکی برای جلوگیری از وقوع سیل در منطقه
بودیم.
آماده همکاری با متخصصان هستیم
امینی با بیان اینکــه  800هزار هکتار طرح
مطالعاتی در اســتان اصفهان در حوزه آبخیزداری
وجود دارد اظهارداشــت :به دلیل کمبــود اعتبار
متاسفانه نتوانستیم این طرحها را اجرا کنیم؛ البته در
سال  1397-98اعتبارات خوبی داشتیم و امیدوارم
هر چه زودتر این طرحها به مرحله عملیات برسند.
این را نیز باید متذکر شــوم کــه در صورت تأمین
اعتبار این نهاد قادر اســت تا ســال  1401طرحها
را به اتمام برســاند و آماده بهرهبــرداری کند .وی
خاطرنشان ساخت :متخصصان طراحی سازههای
آبخیــزداری درصورتیکه مایل به همــکاری با ما
باشــند ،عالقهمندیــم از تخصص آنها اســتفاده
کنیم.

آگهیدعوتمجمععمومی
(عادی /عادی به طور فوق العاده)
شرکتآسمانبیکرانهشتمطوس
(سهامی خاص) به شماره ثبت52886
شناسه ملی14004518320

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نماینده قانونی سهامداران شرکت
دعوت می گردد تا در جلسه مجمع فوق که در تاریخ  99/2/28که به
شرح ذیل به آدرس :مشهد ،بلوار هاشمیه (شهید صارمی ،)21خیابان
هاشمیه ،10پالک ،47طبقه سوم برگزار می شود  ،شرکت نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی (عادی  /عادی به طور فوق العاده):
 -1انتخاب بازرسین
* زمان تشکیل مجمع عمومی (عادی /عادی به طور فوق العاده)
ساعت 10می باشد.
هیئـتمدیـرهشرکـت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهندسی بازرگانی توکا اطلس پارسیان
(سهامی خاص) شماره ثبت  53729شناسه ملی 14004750250
بدینوسیله از کلیه سهامداران و وکالی آنها در شرکت فوق دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  99/2/30که در محل استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،بخش
مرکزی ،شهر اصفهان ،شریف واقفی ،خیابان شیخ علیخان ،خیابان ملک ،پالک ،117ساختمان پارسیان،
طبقه سوم ،واحد  33کدپستی  8154748956به ترتیب راس ساعت  8تشکیل می گردد حضور به هم
رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتقال مکان شرکت اصالح مفاد مربوطه در اساسنامه
هیئـتمدیـره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

تاریخ انتشار99/2/15 :

جلسه مجمع عمومی فوق العاده( نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه  5اصفهان راس ساعت  17روز
سه شنبه مورخ 1399/02/30در محل سالن شهید بهشتی اصفهان واقع در اصفهان ،خانه اصفهان ،خیابان گلخانه،
جنب دبیرستان منیر(خوارزمي) برگزار مي گردد.
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت به عمل می آید شخص ًا یا وکالت ًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات
زیر در جلسه حضور بهم رسانند .
* ضمن ًا به اطالع میرساند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو
حداکثرسهرایوهرشخصغیرعضوتنهایکرایخواهدبودواعضایمتقاضیاعطاینمایندگیمیبایستبههمراه
نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1399/02/29در دفتر شرکت تعاونی واقع در اصفهان  ،خ کاوه  ،خ بهارستان شرقی ،
انتهای خیابان ورزشگاه پالک 7حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه  :1:اصالح ماده 4اساسنامه (در خصوص حوزه عملیات شرکت تعاونی )

هیئتمدیرهشرکتتعاونی مسکنفرهنگیانناحیه 5اصفهان

