دریچه
پیام شهردار قم به مناسبت آغاز
ایام عزاداری امام حسین(ع)
قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

سیدمرتضی سقائیاننژاد شــهردار قم در پیامی
فرارسیدن ماه محرم ،ایام حزن وعزای سید و ساالر
شهیدان امام حسین(ع) را تسلیت گفت.متن پیام
شهردار قم به این شرح است:فلسفه وجودی محرم
بصیرتافزایی ،معرفت بخشــی وهدایت اســت.
حماســه بندگی در محرم به خوبی نشان داد که
اباعبدالهالحسین(ع) تندیس عینی برای این فراز
نظری َم ْن َع َب َداهللَ ،ع َّب َدا ُ
هلل ل َ ُه ُک َّل شَ ْــی ٍء اســت و
بندگی ناب ،حاصل اخالص درنیت و رفتار است
وفهم منظومه بندگی ثاراله نیازمند توفیق الهی و
همآوایی عقل و عشق بوده و بیشک فلسفه وجودی
محــرم بصیرتافزایی ،معرفتبخشــی و هدایت
است.گذشــت زمان غبارفراموشی برچهره تاریخ
میافکند اما ماندگاری پیوست وقایع محرم است
و تا زمان باقیست شعاع چراغ هدایت روشنگری
میکند.با تمســک به کالم نورانی حق تعالی باید
ِصباح ال ْ ُهدی َو َسفی َن ُه
گفت که تعبیر ا َِّن ال ْ ُحسین م ُ
ال ْ ّ ِنجاه را خداوند به پیامبر اعظم(ص) درسآموزی
کرده اســت.جلوههای گفتاری و رفتاری ســرور
و ساالرشهیدان سیدالشــهدا علیه آالف التحیه
و الثنــا ،تدریس کامل دورههــای نظری و عملی
بندگی و بصیرتافزایی اســت و هرچه شناخت
به ابعاد وجودی قیــام عاشــورا افزایش مییابد
ســاحت ارادتمندی متواضع تر میشود .درکربال
صحنههای بینظیر و منحصر بهفردی رقم خورد
که در تاریخ ماندگار شــد وبشــریت از توان فهم
چنین حماســهای متحیر مانده و چنان پرفروغ
است که شعاع هدایتش زمان و مکان را درنوردیده
و محدودیتبردار نیست و رنگ ،زبان ،نژاد ،دین،
مذهب ،ســن و جنس نتوانســته مرزبندی برای
این عالقهمندی ایجاد کند و با شــنیدن حوادث
تاریخ عاشورا لرزش قلب و ریزش اشک با تکیه به
فطرت پاک بشری منتظر فهم عقل نمیماند و با
وساطت عشق به قصد زیارت دست ارادت برسینه
جای میگیرد .ایران عزیز ما همانند سایر ممالک
دیگر درگیــر مدیریت ویروس کروناســت .یقیناً
عزاداران سرور و ساالرشــهیدان به صورت خاص
و ویژه با پویش  #عرض ارادت – حفظ – ســامت
دستورالعمل و توصیههای بهداشتی را مورد توجه
قرار خواهند داد .اینجانب فرا رســیدن ماه محرم
و ایام شهادت سید و ساالر شــهیدان حضرت ابا
عبداله الحسین(ع) و  ۷۲تن از یاران باوفای ایشان
را به ســاحت مقدس حضرت بقیه اله االعظم و به
همه عاشقان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم.

وجود  ۷۰درصد مدارس دو نوبته در بجنورد

تخلف زیر سقف بازار سنتی یزد متوقف شد

بجنورد/گروه استانها :مدیر کل آموزش و پرورش خراسانشمالی از وجود  ۷۰درصد مدارس دو نوبته در بجنورد خبر داد .عباس
سعیدی گفت :مشکل کمبود مدارس و مدارس دو نوبته بیشتر در مرکز استان(بجنورد) دیده می شود .وی در پاسخ به این سوال که با
توجه به شیوع ویروس کرونا و برای رعایت پروتکل بهداشتی که تعدادی از مدارس دو نوبته می شوند با مشکل کمبود فضای آموزشی
مواجه خواهید شد  یا خیر؟ اظهارکرد :مشکل کمبود فضای آموزشی همیشه و به خصوص در بجنورد وجود داشته اما در سال تحصیلی
جدید برای رعایت پروتکل بهداشتی مجبور به دو نوبته کردن مدارس و همچنین زوج و فرد شدن کالسهای آموزشی هستیم .وی
بیان کرد :هر ساله با کمبود معلم مواجه بودیم و از ظرفیت ســاعت غیرموظفی معلمان ،نیروهای حقالتدریس ،سرباز معلم و سرباز
طلبه استفاده میکردیم.

یزد  /گروه استانها :رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان یزد از توقف یک طرح مرمت در محدوده بافت تاریخی خبر داد
ت مرمتی را مستلزم اصالح ساز ه و روند فعالیت اعالم کرد.
و ادامه این فعالی 
محمدرضا فالحتی با بیان این که این طرح مصوب ،باید با تکنیک معماری سنتی و طاق و طویزه اجرا شود ،گفت :طرح مذکور
به منظور مرمت بازار و ساماندهی سیما و منظر آن به ایجاد ستونهایی در بازار منجر خواهد شد.این مسئول افزود :این طرح با
محوریت فرمانداری یزد و با همکاری دستگاههای مرتبط شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی ،ادارات برق ،مخابرات و همچنین
آب و فاضالب همراه با بازدید دورهای انجام شــد به طوری که در ابتدای این طرح اقداماتی در راســتای گشت از پشت بامها و
داخل بازار انجام شد.

مشهد  /زهرا آخوندی
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جذب 85درصداعتباراتاشتغالروستایی

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
آذربایجانشرقی:

اقدامات دستگاهها باید
پیوست داشته باشد

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

در طرح هر روستا یک محصول،
صندوق با شناسایی مزیت رقابتی
مناطق مختلف ،حمایت از تولید
یک محصول محوری و شناسایی
و حمایت از زنجیره تولید تا فروش
محصول را دنبال میکند

عکس :نسل فردا

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir
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عملکرد صندوق کارآفرینی امید از سال  1392تا شهریور 1399

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

علی آبیلی مدیر صندوق کارآفرینی امید با گرامیداشت
یاد و خاطره شــهیدان باهنر و رجایی و تبریک هفته
دولت اظهار کرد :صندوق کارآفرینــی امید از ابتدای
دولت تدبیر و امید  33639فقره تســهیالت به مبلغ
 5116میلیارد ریال پرداخت کرده است که از این تعداد
 8775فقره به مبلغ  435میلیارد ریال  ،تســهیالت
ازدواج جوانان اســت .همچنین جهت رفع احتیاجات
ضروری تعداد  3080فقره به مبلغ  343میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت شده اســت .با توجه به طرحهای
توجیهی ارائه شده توســط متقاضیان ،در مجموع 34
درصد از طرحهــا در بخش خدمــات 40 ،درصد در
بخش صنعت و  26درصد در بخش کشاورزی پرداخت
شده است .از این تعداد   6782 ،نفر از مجریان طرحها
زنان و  15002نفر مردان هســتند .همچنین تعداد
 11277طرح در مناطق شهری و تعداد  10507طرح
در مناطق روستایی و مرزی مورد حمایت قرار گرفته
است.تسهیالت صندوق کارآفرینی امید با توجه به نوع
کســب و کار ،در بخش خانگی  1958فقره ،خویش
فرمایی  9750فقره و کارفرمایی  1946فقره پرداخت
شده است.
جــذب  85درصد اعتبارات اشــتغال
روستایی تلفیقی منابع صندوق توسعه
ملی
در راســتای اجرای قانون حمایت از توســعه و ایجاد
اشتغال پایدار در مناطق روستایی ،عشایری و شهری
کمتر از  10هزار نفر جمعیــت ،تاکنون تعداد 2388
طرح به مبلغ  1492میلیارد ریال به تصویب رســیده
است که از این رقم تعداد  2298طرح به مبلغ   1250
میلیارد ریال در  860روستا در سطح استان پرداخت
شده است .از این تعداد 527  ،طرح توسعهای و تعداد  
 2260طرح ایجادی است .همچنین  مبلغ  332میلیارد
ریال جهت ایجاد  335طرح به روستاهای مرزی استان
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استانها

کوتاه از استانها

اختصاص یافته است .در خصوص تثبیت اشتغال کسب
وکارهای فعال تعداد  6595فقره به مبلغ  709میلیارد
ریال پرداخت شده اســت .صندوق کارآفرینی امید با
مطالعه و بررســی تجارب بینالمللــی و ظرفیتهای
داخلی ،با هــدف جلوگیری از مهاجرت روســتائیان
به کالنشهرها وکاهش حاشیهنشــینی و ماندگاری
ســاکنان روســتا و افزایش تولید داخلی و بهرهوری،
حمایت از روستاها را در قالب سه طرح «هر روستا یک
محصول»« ،روستای بدون بیکار» و «صندوقهای خرد
محلی» در دستور کار قرار داده است.
در طرح هر روستا یک محصول ،صندوق با شناسایی

مزیت رقابتی مناطق مختلف ،حمایــت از تولید یک
محصول محوری و شناســایی و حمایــت از زنجیره
تولید تا فروش محصول را بــه منظور حمایت از تولید
داخلی و رونق اقتصادی روستا دنبال میکند و در حال
حاضر  20روستا در این طرح مورد حمایت و در دست
بررســی قرار گرفتهاند که ازجمله به روستای گیسور
(گلیمبافی)  ،روســتای تقیآباد (کشت گلخانهای) ،
روستای ارگقلندر(گلیم بافی)  ،روستای سنگان(فرت
بافی)  ،روستای مشکان (سراجی)  ،روستای احمدآباد
(قالیبافی)  ،روستای مشکان (سراجی)  ،روستای البالغ
(قالیبافی)  ،روستای نوده (تولیدی پوشاک) و روستای

مرندیز (قالیبافی) و ...میتوان اشــاره کرد .صندوق
کارآفرینی امید همچنین با طرح روستای بدون بیکار
در راستای چشمانداز ایران  1404با استفاده از فرصتها
و امکانات روستا ،به خصوص نیروی توانمند انسانی در
پی رسیدن به جامعه روستایی با صفر درصد بیکاری
است .شناسایی کسب و کارهای محلی ،توانمندسازی
روســتائیان و ارتقای ســرمایههای اجتماعی از دیگر
دستاوردهای صندوق در این طرح است .در حال حاضر
این طرح در چهار روستای درختسپیدار ،ریاب ،دربادام
و روستای صبی به همت صندوق کارآفرینی امید استان
اجرا شده است.

جزیره هرمز

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:

سرمایهگذاری  222میلیاردی بنیاد برکت در جزیره هرمز

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشرقی و دبیر شورای اطالع رسانی
اســتان گفت :برنامهها و اقدامات دستگاهها
باید پیوست اطالعرســانی و رسانهای داشته
باشند تا اطالع رسانی به موقع و جامعی را ارائه
دهند .محمد محمدپور در نشســت شورای
اطالعرســانی آذربایجانشــرقی اظهار کرد:
خدمات دولت نیز باید بیــان و به اطالع مردم
رســانده شــود چون بیان خدمات دولت در
واقع بیــان خدمات نظام اســت.وی افزود :بر
این اساس برای اطالعرســانی مطلوب تمام
دستگاهها موظف هستند برای کلیه اقدامات
و برنامههای خود اعتبارات الزم اطالعرسانی
را پیشبینی کننــد و با رســانهها همکاری
داشته باشند .محمدپور با اشاره به اولویتهای
شورای اطالعرسانی اســتان در هفته دولت
و ســال ۱۳۹۹گفت :تبیین دســتاوردهای
دولت و نظام در آذربایجانشــرقی ،گسترش
مشارکت و بسترســازی فضای عمومی برای
انتخابات سال  ،۱۴۰۰تقویت و انسجام بخشی
روابط عمومیهای اســتان در زمره اولویتها
و سیاســتهای اطالعرســانی قرار دارد .وی
ادامه داد :تقویت هویت ملی و فرهنگی ،بیان و
ترویج بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در سطح
افکار عمومی از دیگــر اولویتهای پنجگانه
اطالعرسانی استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
استان مرکزی:

راهداری ،سیاست اقتصادی
مقاومتی را اجرا کرد

031 - 32274793 - 32274792 021 - 88016649 - 88356308
ﻧﻮﺑﺖ دوم

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎم در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  44ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺷﺮﮐﺖ آرﻧﺎ ﻋﻤﺮان اﯾﺴﺘﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  3616و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320336429و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 3,000,000,000 :رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1399/05/25در اﺟﺮاى ﻣﺎده  44ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ از ﺑﻰ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎم ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس )اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،18ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ،
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ ،ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪ ﻓﺎز  ،2ﮐﻮﭼﻪ زﻧﺒﻖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﻌﺰار ،ﭘﻼك  ،6ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﮑﻒ ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ (3761316148ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر
ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ  -رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺠﺎن ﺷﯿﻤﯽ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 2341

از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺠﺎن ﺷﯿﻤﯽ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2341و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  10861411775 :ﻣﻮرخ  1399/06/17ﺳﺎﻋﺖ  10ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ،
دﻫﺴﺘﺎن اﯾﻼت ﻗﺎﻗﺎزان ﺷﺮﻗﯽ  ،روﺳﺘﺎ راﻣﺸﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ راﻣﺸﺎن ﮐﺪ
ﭘﺴﺘﻰ  3479155353 :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -1 :اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -3اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ در اﺟﺮاى دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم
دادﺳﺮاى ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد
ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺘﺤﻰ ﺧﺎن ﻣﻠﮑﻰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺠﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺗﺒﻌﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪودا  30ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪى ﻓﺮدى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻐﯿﺮش ﻣﺘﻮارى و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ
در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﯾﺎ اﺧﺬ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﯾﺎ
ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى 031-21840100
و  031-21840535ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اراک  /رضوان داودی جم
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نسلفردا /گروه اســتانها :مدیرعامل بنیاد
برکت ســتاد اجرایی فرمان امام از سرمایهگذاری
بیش از  222میلیارد ریالی این بنیاد در حوزههای
اشتغالزایی ،عمرانی و زیربنایی جزیره هرمز خبر
داد .امیرحسین مدنی با اشاره به برگزاری «جشن
برکت هرمز» با حضور عبدالعلی صاحبمحمدی
معاون ســتاد اجرایی فرمان امام ،مقامات استانی
و محلی و اهالی جزیره هرمز گفت :در این جشــن،
 30دســت جهیزیه به ارزش شش میلیارد ریال به
زوجهای جوان هرمزی اهدا و همچنین مرمت 70
باب مسکن ساکنان این جزیره آغاز شد .وی ادامه
داد :در جشــن برکت هرمز اقالم مــورد نیاز مراکز
آموزشی فرهنگی هرمز به ارزش  15میلیارد ریال
اهدا و هزینههای درمان بیماران صعبالعالج جزیره

تأمین و مراسم عقد یک زوج جوان ساکن این جزیره
به شکل نمادین برگزار شد .وی در تشریح اقدامات
بنیاد برکــت در جزیره هرمز گفــت :بنیاد برکت
طی سه ســال فعالیت در هرمز ،بیش از  144طرح
اشتغالزایی و  98پروژه عمرانی و زیربنایی را در این
جزیره به بهرهبرداری رسانده است.راهاندازی 144
طرح اشــتغالزایی اجتماعمحور باعث ایجاد بیش
از  432فرصت شغلی در هرمز شده است .همچنین
بیش از 17گروه توسعه محلی و 15صندوق پسانداز
کســب و کار در این جزیره تشکیل شده است .وی
عنوان کرد :در همین راســتا ،بیشتر مشاغل ایجاد
شده توسط بنیاد برکت در رستههای شغلی مرتبط
با گردشگری و خدمات جانبی آن ،صنایع دستی،
بومگردی ،تولید پوشاک و مشاغل خدماتی است.

کهگیلویه و بویراحمد

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﭼﺎپ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮى ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻣﺤﺘﺮم در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 31دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎور ﮐﻤﭙﺮﺳﻰ و  3دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروى ﻧﯿﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
و ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و
داراى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﺗﺎرﯾﺦ  1399/06/24ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  031-42727217ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮى ﻧﺠﻒ آﺑﺎد )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان خبر داد:

مهار  ۲مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد /گروه استانها :رئیس
اداره منابع طبیعی شهرســتان بویراحمد از مهار
دو مورد آتشســوزی در جنگلهــا و مراتع این
شهرســتان طی روز جمعه  ۳۱مردادماه خبرداد.
عباس حسنزاده افزود :یک مورد آتشسوزی در
جنگلها و مراتع روستای «سروک» رخ داده بود که
با تالش نیروهای منابع طبیعی مهار شد و زیر یک
هکتار خسارت وارده این آتشسوزی بوده است .وی
اظهارکرد :یک مورد دیگر آتشسوزی در جنگلها
و مراتع منطقه «رهمالی» رخ داده که بخشــی از
این آتشســوزی در حوزه شهرستان بویراحمد و
بخشی در حوزه شهرســتان دنا بوده است که در
حوزه شهرستان بویراحمد  ۵هکتار خسارت وارد
شد.رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد
خاطرنشان کرد :برای مهار و خاموش کردن این دو
مورد آتشسوزی نیروهای منابع طبیعی ،دهیاران و
شوراهای روستای رهمالی کمک و همکاری کردند.
حسنزاده با بیان اینکه عامل آتشسوزی منطقه

«رهمالی» شناسایی شده است ،تصریح کرد :این
فرد در حال آتش زدن پسماند زمین زراعی خود
بود که به علت سهلانگاری و خارج شدن آتش از
کنترلش به عرصههای منابع طبیعی سرایت کرد.
آتشسوزی سروک نیز به علت خطای انسانی بوده
است اما دقیق مشخص نیســت.وی بیان کرد :از
ابتدای ســالجاری تاکنون  ۴۲مورد آتشسوزی
در جنگلها و مراتع شهرستان بویراحمد رخ داده
که  ۲۴۲هکتار از جنگلها و مراتع شهرستان طعمه
حریق شد.

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان
مرکزی گفت :استان مرکزی با برنامهریزیهای
خاص ،سیاســتهای اقتصاد مقاومتی را به
منصه ظهور رســاند .علی زندیفر با قدردانی
از حمایت و همــکاری مجموعه خبرنگاران و
رسانههای اســتان مرکزی که همواره بازوان
اجرایی راهداری اســتان بودهاند ،بیان کرد:
مجموعه رســانه در اســتان مرکزی همواره
نقدهای ســازندهای از مجموعــه راهداری
داشتهاند به طوری که در جهت رفع مشکالت
و نقایص است .وی اظهار کرد :خبرنگاران این
ظرفیت را دارند که میتواننــد روحیه و امید
را در یــک مجموعه اداری تزریــق کنند و از
طرفی هم میتواننــد برعکس عمل کنند ،اما
کار مجموعه راهداری خدماترسانی است و
هیچ گاه در پی سیاســی کاری نبوده و سعی
دارند ایمنی و ســامت مردم را حفظ کنند
چراکه جان مردم سیاسی کاری بر نمیتابد.
زندیفر با تاکید بر اینکه خبرنگاران همواره در
صحنههای مختلف حاضرند ،گفت :کمکی که
این قشر به دستگاههای اجرایی میکنند شاید
جبران آن در توان بسیاری از مدیران نباشد.
وی تصریح کرد :حجم کاری در حوزه حمل و
نقل و راهداری بسیار زیاد است ،در روزهایی که
بیماری کرونا شایع شد ،شاید اسمی از مجموعه
راهداری به میان نیامد ،اما همچنان خدمات
گسترده خود را با قدرت ارائه کرد 75 ،محور
اصلی ،فرعی و شریانی در روزهای اوج بیماری
توسط مجموعه راهداری مسدود شد و حتی
برای ایجاد ایست بازرسی نیز اقدامات الزم را
به انجام رساند و اجازه نداد کوچکترین خللی
در برنامه کاری ایجاد شود .مدیرکل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان مرکزی تاکید کرد:
در طول ماههای گذشته به هیچ عنوان اجازه
داده نشد که در جابهجایی کاالی اساسی خلل
و مشکلی بروز کند و تمام برنامهها در آرامش و
سکوت به انجام رسید ،بیشترین حجم کاالی
اساسی از بندر امام حمل شد و در حال حاضر
ذخیره خوبی از کاالی اساسی وجود دارد.

