استان خراسانرضوی
شهردار منطقه ثامن خبر داد:

بهرهبرداری از  ۲ره باغ در
مجاورت حرم مطهر رضوی
زهرا آخوندی  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

کوثر موسوی/گروه استانها :معاون عمرانی استاندار ایالم گفت :چهارروستای حومه شهر ایالم با تصویب شورای عالی شهرسازی
و معماری به مرکز شهر الحاق شدهاند .احمد کرمی اظهار داشت :بازنگری طرح جامع شهر ایالم پس از تصویب در کارگروههای استانی
و شورای توسعه و برنامهریزی استان درشورای عالی شهرسازی و معماری کشورتصویب و ابالغ شد .وی افزود :براساس این طرح بافت
مسکونی روستاهای هفت چشمه ،بانقالن ،فاطمیه وچالسرا به محدوده شهر ایالم اضافه و اراضی زراعی وکشاورزی ساکنان این مناطق
خارج از این طرح است .معاون عمرانی استاندار ایالم افزود :فرآیند حذف کد روستا برای الحاق و تبدیل این مناطق به بافت شهری به
یک بازه زمانی چند ماهه نیاز دارد .کرمی تاکید کرد :جمعیت این روستاها بالغ بر  ۳۰هزار نفر است که با الحاق به محدوده شهر ایالم،
جمعیت مرکز استان به بیش از  ۲۰۰هزار نفر خواهد رسید.

صحرا رضایی /گروه استانها :مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از ارتقای سطح دانش و واکنش کارکنان این شرکت با به کارگیری
اصول ایمنی در شرایط بحرانی زلزله خبر داد .موسی احمدلو با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربند زلزله واقع شده است؛
بر ضرورت ارتقای آگاهی ،تمرین و تقویت کارکنان برای اقدام صحیح و سریع در هنگام وقوع زلزله تاکید کرد.
وی هدف از برگزاری مانور زلزله را آمادگی الزم کارکنان در مواقع بحران عنوان کرد و گفت :کارکنان ادارات و شرکتها چه در محیط
کار و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هســتند که همواره در معرض خطرات ناشــی از زلزله قرار دارند و ارائه آموزش و
مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله به عنوان حلقه گم شــده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور
اجتنابناپذیر و امری ضروری است.
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استاندار در بازدید از کلیسای وانک اصفهان:

روابطباهموطنانارامنهبرمبنایدوستیوبرادریاست

مریم یادگاری  /گروه استان ها
M.Yadegari@gmail.com

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه روابط با هموطنان
ارامنه بر مبنای دوســتی و برادری است ،گفت :یکی
از مهمترین اهــداف و مکتبــی که همه ادیــان دنیا
دنبــال میکننــد صلح و آرامــش در ســایه وحدت
است.
اســتکبار به دنبال وارونه جلوه دادن
وحدت بین ادیان است
سیدرضا مرتضوی در بازدید از کلیسای وانک اصفهان و
دیدار با اسقف سپیان کاشجیان پیشوای مذهبی ارامنه
اصفهان و جنوب ایران ،افزود :متاسفانه دنیای استکبار
با تبلیغات ســوء به دنبال وارونه جلــوه دادن وحدت
بین ادیان است .وی گفت :دشمنان تالش میکنند با
ایرانهراسی ،مشکالت خود را کتمان کنند و با ایجاد
یک مسئله ســعی دارند همه توجهات را به این سمت
سوق دهند .استاندار اصفهان خاطرنشان کرد :دشمنان
میکوشند مشکالت داخلی خودشــان آشکار نشود و
هرگونه جنگ و خونریزی که رقــم میزنند را کتمان
میکنند .مرتضوی با بیان اینکه سالیان متمادی آمریکا
و همنوعانش این سیاست را در برابر کشورهای مظلوم
دنیا دنبال میکننــد ،ادامه داد :در طول این ســالها
هزاران رویداد ضد بشری در کشورهای غربی و آمریکا
رخ میدهد ولی هیچگاه نگران نبودهاند.

عکس :نسل فردا

کمبود سرانه فضای سبز در بافت پیرامون حرم
مطهر رضوی یکی از اساســیترین مشــکالتی
بود که در کنار برخی معضــات دیگر از جمله
عدم دسترسپذیری معابر و عدم تناسب آنها
به فراخور رشــد جمعیت زائر و مجاور در مشهد
مقدس ،در زمان خود مدیران شــهری را در پی
چارهاندیشی در این زمینه وا داشت .بعد از بررسی
این معضالت و پیرو مذاکــرات صورت گرفته با
متخصصان و نظرسنجی از شهروندان در طرح
نوسازی و بهســازی بافت پیرامون حرم مطهر
امام مهربانیها ،احداث فضاهای ســبز جدید و
ایجاد بوســتانهای محلی یکی از اولویتهای
شهرداری شد .طراحی فضاهای سبز تجهیز شده
و پیادهمحور با نام «ره بــاغ» یکی از موضوعاتی
بود که عالوه بر جبران کمبود فضای سبز ،فراهم
کردن مســیرهای جدیدی برای تشرف زائران
به حرم مطهررضوی و عالوه بــر آن نیز پدیدار
شــدن ســیمای جدیدی از گنبد و بارگاه حرم
مطهررضوی در نظر زائران و شهروندان را در بر
داشــت و به این ترتیب امروز شاهد شکلگیری
و احداث  ۷ره بــاغ در اطراف حرم مطهر رضوی
هستیم .سیدفرهاد حجازی شهردار منطقه ثامن
در این خصوص ،گفت :طبق دســتور شــهردار
محترم مشهد تســریع در انجام پروژههای این
منطقه در دســتور کار ما قرار گرفته اســت تا
بتوانیم خادمان خوبی برای زائــران و مجاوران
امام رضا(ع) باشــیم و بحث بهرهمندی آنها از
مزایا و رفاه حاصل از اجــرای فضاهای عمومی
طرح نیز افزایش یابد .وی ادامه داد :افزایش سرانه
فضای ســبز ،خروج زائران در شرایط اضطراری
(پدافند غیرعامل) ،ایجاد فضایی جهت مکث و
استراحت ،برگزاری مراسمهای مختلف و تجمع
هیئتهای مذهبی در ایام و مناسبتهای خاص
ســال ،از جمله اهداف احداث ره باغها هستند.
شهردار منطقه ثامن اظهار کرد :نخستین ره باغ
با نام «طوبی» در سال  ۱۳۹۷به مساحت ۶۳۰۰
مترمربــع در موازات خیابان آیتاله شــیرازی،
شــیرازی  ۳احداث شــد و شارســتان آیتاله
حســنزاده عاملی (ته پل محله) را به پارکینگ
رضوان حرم مطهر و بســت باال خیابان (شــیخ
طوســی) متصل کرد ،ره باغ پردیس حضرتی
نیز با مساحت بیش از  ۱۰هزار مترمربع در سال
 ۱۳۹۸به بهرهبرداری رسید و  ۵ره باغ دیگر نیز در
دست اجرا قرار گرفت .حجازی تصریح کرد :رهباغ
بهشت در خیابان شوشتری  ۷با مساحت  ۱۵هزار
مترمربع تاکنون بیش از  ۸۰درصد پیشــرفت
فیزیکی داشته است و ره باغ سالم نیز در خیابان
شوشتری  ۹با مساحت  ۱۱هزار مترمربع ،در حال
حاضر بر اســاس تغییرات لحاظ شده بر اساس
طرح جدید و تملکات صورت گرفته بیش از 70
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد .شهردار منطقه
ثامن ادامه داد :ره باغ حضرت زهرا(س) هم که
میدان امر به معروف و نهــی از منکر ،در تقاطع
بلوار امیرالمؤمنین(ع) و بلوار شــهید شوشتری
(شارســتان قطاع  )۳را به صحن امام حســن
مجتبی(ع) حرم مطهر رضــوی متصل خواهد
کرد ،درحال احداث است و تاکنون بیش از ۷۷
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تکمیل و کاشت
فضای سبز آن هم به نیمه رسیده است که تا ۲۲
بهمنماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید .وی
درخصوص ره باغ رضوان نیز با بیان اینکه در فاز
اول اجرای این پروژه معبر کنارگذر آن در کوچه
صاحبکار (حدفاصل شارســتان تا کوچه شهید
آستانه پرســت) به زودی بازگشایی و در اختیار
شــهروندان و زائران قرار خواهد گرفت ،تصریح
کرد :این رهباغ نیز با بیــش از  ۱۱هزار مترمربع
مســاحت ،تاکنون در عملیات عمرانی بیش از
 ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم
تا انتهای ســال به بهرهبرداری برسد .حجازی با
بیان اینکه در احداث رهباغها حفظ مســاجدی
که در مسیر احداث قرار گرفته بودند؛ در اولویت
قرار گرفت ،اظهــار کرد :مســجد صاحبکار در
ضلع شرقی محدوده پروژه ره باغ رضوان (که در
حدفاصل بلوار رضوان و شارستان ته پل محله تا
حرم مطهر رضوی در حال اجراست) قرار گرفته
است ،در محل قبلی خود تثبیت شده و عملیات
مرمت آن بنا به درخواست واقف و متولی مسجد
با هزینه خیران آغاز شد.
شــهردار منطقه ثامن تصریح کرد :مسجد امام
حسن عسکری(ع) با  ۸۵مترمربع مساحت نیز
با شــرایطی مشابه در مســیر رهباغ بهشت قرار
دارد که پس از بررسیهای کارشناسی و توافق با
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان به این نتیجه
رسیدیم که میتوان آن را در همان موقعیت فعلی
تثبیت کرد و مسیر ســبز رهباغ را گرد آن اجرا
کرد و در نتیجه این مسجد هم حفظ و با صرف
اعتباری بالغ بر  ۳۵۰میلیون تومان مرمت و احیا
شد و اکنون در مراحل پایانی عملیات احیا قرار
دارد .وی خاطرنشان کرد :مسجد مرویها یکی از
مساجدی است که در محل تالقی و اتصال دو بلوار
جدید رضوان و شارستان ته پل محله در قطاع دو
قرار گرفت و علیرغم اینکه بنای آن فاقد ارزش
تاریخی است ،اما بنا به وجود ارزشهای اجتماعی
و فرهنگی ،در مکان قبلی خود تثبیت شــد و ما
حتی در این قسمت با صرف هزینههایی مسیر
اجرای بلوار و رهباغ شارستان را تغییر دادیم تا این
مسجد حفظ شود.

معاون استاندار ایالم ۴ :روستا به شهر ایالم الحاق شدند

برگزاری مانور آمادگی کارکنان گاز استان زنجان در برابر زلزله

آنچه که ادیان دنبال آن هستند صلح در
سایه وحدت و آرامش است
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه آنها از اینکه حقوق
بسیاری از مردم پایمال میشود خم به ابرو نمیآورند،
تصریح کرد :دشــمنان از اینکه مردم کشورهای دیگر
به راحتی قتل عام شــوند هم هراســی ندارند و تقریباً
حضورشان همراه با خونریزی بوده است.

وی با اشــاره به وحدت در بین کشــورهای مسلمان و
ادیانهای دنیــا افزود :آن چیزی کــه ادیان دنبال آن
هستند صلح در سایه وحدت و آرامش است و ما از اینکه
مردم سایر سرزمینها در رنج باشند ناراحت هستیم.
شناخت و نگاه ارامنه نسبت به مسائل و
مشکالت دنیا ستودنی است
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد :عدهای در دنیا

نمیخواهند بسیاری از مردم از فرصت زندگی کردن در
سایه صلح و آرامش بهرهمند باشند.
وی تاکید کرد :در امپراطوری رسانه غرب تالش میشود
همه خونریزیهایی که در دنیــا رخ میدهد را وارونه
نمایش دهند.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه چنین دیدارهایی
موجب همدلی و مودت خواهد شــد ،افزود :شناخت و
نگاه ارامنه نسبت به مسائل و مشکالت دنیا جامع و در
برابر مسائل ایران و عرصه بینالمللی ستودنی است.
***
پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در
این دیدار با ابراز خرسندی از حضور استاندار اصفهان در
مکان مذهبی کلیسای وانک گفت :من در مراسم معارفه
استاندار اصفهان از شــما دعوت کردم که از مجموعه
کلیســای وانک اصفهان بازدید کنید و امروز این مهم
محقق شد .اسقف سپیان کاشــجیان افزود :فعالیت و
مسئولیت در اســتانداری اصفهان سخت است ولی با
همه مشکالت ،شما به تمام مسائل استان واقف هستید.
وی ادامه داد :امیدوارم در ســایه دولت آقای رئیسی با
پشتکاری که دارید مشــکالت کشور و استان اصفهان
مرتفع شود .قدمت سکونت ارامنه در اصفهان به دوره
صفویه بازمیگردد و اکنون حدود  ۱۰هزار نفر ارمنی در
این خطه زندگی میکنند که حدود هشت هزار نفر آنها
در کالنشهر اصفهان سکنی دارند.

مازندران
به میزبانی شرکت آبفا استان برگزار شد:

نشست هماندیشی مهندسین عمران و معماری ادارات کل مازندران
محمد توکلی /گروه استانها نشستهماندیشیمهندسین
 tavakoli.m.1987@gmail.comعمران و معماری ادارات کل
اســتان مازنــدران با حضور
مصطفیپور قائم مقام موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج کشور در
راستای تعامل ،همافزایی و رفع مشکالت موجود در سالن جلسات شرکت
آب و فاضالب استان برگزار شــد .در این نشســت ابتدا بهزاد برارزاده
مدیرعامل شرکت با اشاره به شرایط سخت ســالجاری اظهار داشت:
علیرغم مشکالت مقطعی قطع برق و در پی آن افت فشار آب ،کاهش
منابع تأمین به دلیل کمبود بارشها ،نزوالت جوی و خشکســالیهای
پیاپی و نیز هجمه مسافران و گردشگران به استان ،امسال را با کمترین
تنش پشت سر گذاشتیم .وی افزود :با شناسایی شهرها و روستاهایی که با
کمبود آب مواجه هستند کتابچهای تحت عنوان تنش آبی در راستای گذر
از کمبود آب با ارائه راهکارها و برنامههای عملیاتی در سال آینده تدوین
شده است .مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازندران ضمن تاکید بر

شرکت آبفا

اســتفاده از ظرفیت خیران آبرسان و صندوق توســعه ملی گفت :برای
آبرسانی به  ۷۰روستای استان از ظرفیت فرد خیری استفاده شده اما برای
اجرای این طرحها نیازمند همکاری ســپاه و بسیج هستیم و امیدواریم
ترتیبی اتخاذ شود تا در کارگروه عمران سازمان بسیج مهندسین عمران
و معماری سپاه ،شرکت آب و فاضالب استان هم حضور داشته باشد.
قائم مقام موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج کشور نیز طی سخنانی
از تخصیص  ۸۰میلیون تومان اعتبار به هر استانی در طرح عمران روستا
طبق توافق صورت گرفته بین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
کشور و موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج خبر داد و افزود :لیست
 ۷۰روستا توسط شرکت آب و فاضالب مازندران به فرمانده سپاه کربال
ارائه شــود تا موسسه مسکن و عمران اجتماعی بســیج نیز در عملیات
اجرایی و تأمین ماشینآالت کمک کند.
در ادامه سرهنگ شعبانی مسئول سازمان بسیج ادارات استان مازندران
تعامل و همافزایی را باعث خدماترسانی بهتر و رسیدن به اهداف از پیش

برق منطقهای غرب

تعیین شده دانست و گفت :در راستای حل مشکالت نیازمند مشارکت با
بسیج مهندسین هستیم و در این برهه اقدامات میدانی که ما را به سمت
پیشرفت و ترقی هدایت کند ،بسیار مهم و تاثیرگذار است.
حسین زاده مسئول بسیج سازمان مهندسین استان و دیگر اعضای حاضر،
در خصوص ارائه راهکارهای مناســب جهت کاهش مشکالت مردمی و
ارائه خدمات بهتر به بحث و تبادل نظر پرداختند .در این نشست سفیدگر
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز قول مساعد برای
تأمین اعتبار صددرصدی طرح عمران روستایی سازمان بسیج مهندسین
عمران و معماری سپاه در سال آینده را اعالم کرد.

جشنواره مردمی فیلم عمار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

با حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت برق منطقهای غرب؛

مراسمتشییعپیکرسهشهیدگمنام
برگزار شد

جشنوارهمردمیفیلمعمار

نسل فردا  /گروه استانها مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
 news@ naslefarda.netاستان زنجان گفت :امسال چهار
روستای اســترود ،سقرچین،
قازخلو و ابراهیمآباد در شهرستان خدابنده تحت پوشش خدمات شرکت
آب و فاضالب قرار گرفته و شش روستای دیگر نیز به زودی تحت پوشش
قرار میگیرند.علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد :روستاهای دالیر ،دینی
بیک ،خانالر ،سرین ،قره محمد و بصرک در شهرستان خدابنده شش
روستایی هستند که آبرسانی به این روستاها تا پایان سال به بهرهبرداری
میرسد  .وی افزود :این طرح شامل حفر و تجهیز چاه برای تأمین آب،
احداث خط انتقال ،ســاخت مخازن ذخیره ،لولهگذاری شبکه توزیع و
نصب انشعابات است .مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان
تصریح کرد :امسال  133کیلومتر عملیات اصالح و توسعه شبکه توزیع
آب ،بیش از  44کیلومتر اصالح خطوط انتقــال و بیش از  88کیلومتر
عملیات توسعه خطوط انتقال شبکه توزیع در شهرستان خدابنده اجرایی
شده است.

نسل فردا  /گروه استانها همزمان با ایام شهادت حضرت
 news@ naslefarda.netفاطمه زهرا(س) و ایام شهادت
ســردار دلهــا ،مدیرعامل و
کارکنان شــرکت برق منطقهای غرب دوشــادوش مردم شــهیدپرور
کرمانشاه در مراسم تشییع پیکر پاک سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس
حضور یافتند .علی اسدی گفت :امنیت امروز کشور را مدیون خون پاک
شهدا و مجاهدت ،فداکاری و نقشآفرینیهای آنان در راه اعتالی اسالم
ناب محمدی(ص) هستیم .مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب در پایان
خاطرنشان کرد :اینک که در دومین سالروز شهادت سردار سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و سیدالشهدای جبهه مقاومت
قرار داریم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای واالمقام و شهدای
جبهه مقاومت ،بار دیگر با آرمانهای واالی سردار دلها و شهدای دوران
دفاع مقدس در مسیر تحقق اهداف نظام اسالمی تجدید عهد میکنیم که
در پیروی از والیت و خدمت به مردم و مستضعفین و مبارزه با استکبار و
نظام سلطه بیش از پیش بکوشیم و پاسدار خون شهیدان باشیم.

جشنوارهمردمیفیلمعمار
سمیه داداشزاده  /گروه استانها
شب گذشــته با حضور
news@ naslefarda.net
پرشور جوانان ،نوجوانان و
اقشار مختلف مردم و مســئوالن با اکران فیلم مستند «سالم مهربون»
فعالیت خود را آغاز کرد .اقشار و گروههای مختلف مردم با حضور پرشور
خود در پردیس سینمایی فجر اسالمشهر از برگزاری دوازدهمین جشنواره
مردمی فیلم عمار استقبال کردند .جشنواره مردمی فیلم عمار به همت
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اسالمشهر برای چهارمین
سال متوالی در پردیس سینمایی فجر این شهرستان برگزار و در روز نخست
برپایی این جشنواره ،فیلم مستند «سالم مهربون» در مورد زندگی نامه
شهید محمود شفیعی با حضور عوامل این فیلم و پدر شهید شفیعی اکران
و با اهدای لوح سپاه از آنان تجلیل شد .اکران فیلم کوتاه «خالف سنگین»،
اجرای گروه ســرود ،پخش نماهنگ و اکران فیلم سینمایی «منصور» از
مهمترین برنامههای نخستین روز برپایی جشنواره مردمی فیلم عمار بود
که مورد استقبال شهروندان اسالمشهری به ویژه جوانان قرار گرفت.

 10روستادرشهرستانخدابندهتحت
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آگهی دعوت شركت مبتکران نويان كشت آرمان (مسئوليت محدود)
شماره ثبت  3306و شناسه ملی 14009306313

بدينوســيله از كليه ســهامداران جهت حضور در مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده مورخ  1400/10/29ســاعت  08:00كه در محل شركت به آدرس نشانی
استان مازندران ،شهرستان چالوس ،بخش مرزن آباد ،دهستان بيرون بشم ،روستا
شهرك صنعتی مرزن آباد ،محله ندارد ،كوچه (همت تدين) ،كوچه نسترن ،پالك
 ،27طبقه همکف  ،كدپستی  4664161433تشکيل می شود ،حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 1400/10/29ساعت:08:00
 -1انتخاب و تعيين سمت اعضای هيئت مديره  -2حق امضا
هيئـت مديـره شركت

با حضور پرشور جوانان اسالمشهری
آغاز شد؛

استان کرمانشاه
 نخستین همایش صیانت از شبکههای

توزیع برق استان کرمانشاه برگزار شد؛

مهمترین شریانهای اصلی حیات
امروزی به برق گره خورده است

اکبرمیثاقی/گروه استانها

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

نخستین همایش صیانت از شبکههای توزیع
برق در شهرستان کرمانشاه با حضور سرپرست
شــرکت توزیع نیروی برق ،نماینده دســتگاه
قضایی ،نماینده نیروی انتظامی ،دبیر کمیسیون
پیشگیری از سرقت استانداری ،بخشدار مرکزی
کرمانشاه و بخشــداران و دهیاران شهرستان
کرمانشاه برگزار شد.
مهمترین شریانهای اصلی حیات
امروزی به برق گره خورده است
مرادی سرپرست این شرکت ،گفت :مهمترین
شریانهای اصلی حیات امروزی و اجتماعی و از
جمله اقتصاد ،بهداشت و درمان ،صنعت ،حمل
ونقل ،کســب و کار تجارت و ...مستقیم و غیر
مستقیم به صنعت برق گره خورده است .مرادی
ادامه داد :شــرکت توزیع نیروی برق اســتان
کرمانشاه در قالب  ۱۹مدیریت از طریق  ۱۲هزار
کیلومتر خطوط فشار متوسط و  ۷هزار کیلومتر
فشــار ضعیف به  ۸۰۶هزار مشترک خدمات
ارائه میدهد.
وظیفه ما توزیع بــرق مطمئن و
پایدار با رویکرد اقتصادی است
سرپرست شرکت نیروی برق استان کرمانشاه
ادامه داد :خدماتی که توســط این شرکت ارائه
میشود ،غیرحضوری و مبتنی بر  ITاست .وی
ادامه داد :وظیفه ما توزیع برق مطمئن و پایدار
با رویکرد اقتصادی است و اختالل و قطع برق
میتواند برای عموم مردم در شهر و روستا ،مراکز
صنعتی ،درمانی ،ادارای و ...مشکلســاز شود.
در ادامه ،حجتاالســام ادیبنیا امام جماعت
شــرکت توزیع نیروی برق نیز در این مراسم با
بیان اینکه ســرقت رزق و روزی را از افراد دور
میکند ،گفت :سرقت تجهیزات و شبکههای برق
موجب قطع برق و تاریکی میشود که این قطع
برق برای اماکنی همچون بیمارستانها و مراکز
درمانی امکان دارد به مرگ افراد بینجامد .تاریک
شدن محالت نیز موجب اخالل در زندگی افراد
و همشهریان میشود و امنیت محالت را به خطر
میاندازد .در ادامه این جلسه  ،فتحی بخشدار
مرکزی شهرستان کرمانشــاه ضمن تشکر از
زحمات نیروی انتظامی ،شرکت  توزیع نیروی
برق ،دهیاران و شورا گفت :متاسفانه ما فقط با
مشکل سرقت تجهیزات برق روبهرو نیستیم.
بلکه مشکل سرقت تجهیزات گاز ،آب ،شهرداری
و تابلوهای  دهیاریها و راهداری را نیز داریم.
در ادامه همایش ،دکتر رحیمی معاون پیشگیری
دادستانی کرمانشاه با اشاره به اهمیت برق در
رفاه شهروندان گفت :نیروی برق با رفاهیات گره
خورده و ضرورتش در جامعه بسیار اهمیت دارد.
رحیمی افزود :سن ســرقتها به سنین جوانی
رســیده اســت .حتی زوجین مرتکب سرقت
میشوند و این  مسئله تبعات اجتماعی بسیار
سنگینی دارد .در ادامه این همایش ،سرهنگ
مرادیان نماینده پلیس پیشــگیری با اشــاره
به گســتردگی حوزه فعالیت نیروی انتظامی
گفت :با توجــه به مأموریتهایــی که متوجه
پلیس است ،میطلبد که همه همکارها در این
مجموع ادارات با پلیس همراهی کنند تا بتوانیم
پاسخگوی مردم باشیم .در پایان جلسه خانی
دبیر کمیسیون پیشگیری از سرقت استانداری
گفت :چند مورد دست به دست هم میدهند که
فردی  شروع به سرقت کند ،از جمله مشکالت
اقتصادی که استان ما از این موضوع برخوردار
اســت .وی افزود :برق که قطع میشــود نظم
زندگی و ارتباطات اینترنتــی و ...ما نیز دچار
اختالل میشود.

آگهي حق تقدم شركت ايده آوران ارتباطات فهام ايرانيان( سهامي خاص)
به شماره ثبت  4262و شناسه ملي 14007031614

به استناد مجمع عمومي فوق العاده شركت مورخ  1400/06/05ساعت  10و تفويض اختيار به هيئت مديره در خصوص عملي نمودن افزايش سرمايه شركت مقرر گرديده است
سرمايه شركت از مبلغ دويست ميليارد ريال منقسم به دويست ميليون سهم هزار ريالي به هزار و پانصد ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طريق صدور
يك ميليارد و سيصدميليون سهم هزار ريالي با نام عادي جديد افزايش يابد و هر سهامدار به ازاي سهام خويش حق تقدم خريد سهام جديد را به نسبت افزايش سرمايه دارد.
لذا از كليه سهامداران دعوت به عمل مي آيد تا ظرف مدت  60روز از تاريخ انتشار اين آگهي از حق تقدم خود استفاده نموده و مستندات خود جهت مطالبات از شركت را به
دفاتر مركزي و شعب شركت به نشاني نجف آباد ،ابتداي خيابان شريعتي ،مجتع تجاري اداري نيايش ،طبقه چهارم  ،واحد  ، 23كد پستي  8514869214و تهران ولنجك،
خيابان سيزدهم ،خيابان ساسان شمالي ،پالك  33طبقه اول ،واحد  11كد پستي 1985857737تحويل داده و سهام خريداري شده را دريافت نمايد .هيئت مديره مي تواند
پس از انقضاي مهلت قيد شده ،سهام باقيمانده خريداري نشده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
هيئـت مديـره

