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امام حسین(ع) :خدای من! به مراجعه آثــار ،فرمان دادی .پس مرا با
پوششی از نور و بینش و هدایت ،باز گردان تا همان گونه از آنها درگذرم
که به سویشان رفته بودم؛ درون ،از چشم دوختن به آنها محفوظ باشد و
همت ،از اعتماد به آنها برکشیده شود ،که البته تو بر هر کاری ،توانایی . ...
ّ
یک ساعت از عمر گذشته را به هیچ قیمتی نمیتوان بازگردانید ،اما با دادن
چند قطعه پول ناچیز میتوان تجارب تمام عمر بزرگترین عقالی عالم را
شارل دو مونتسکیو
			
تصرف کرد.
کاریکاتور

تصویر روز

توسعه
شهردار زواره در جلسه شورای ترافیک خبر داد:

تهیه برنامه جامع کاهش تصادفات و
پروژههای ترافیکی شهر
برنامه جامع کاهــش تصادفات و
علی دهقانان زواره  /گروه ایران
پروژههای ترافیکی شهر زواره در
news@ naslefarda.net
حال تهیــه میباشــد .مرتضی
صادقی شهردار زواره در جلسه شورای ترافیک با بیان اینکه برنامه جامع کاهش
تصادفات شهر و پروژههای ترافیکی از اولویتهای اصلی شهرداری زواره میباشد،
اظهار کرد :بر اســاس نظر کارشناســان پلیس راهور و کارشناسان و مشاوران
شــهرداری ،نقاط حادثهخیز و گرههای ترافیکی شهر زواره شناسایی شده و در
قالب طرح جامع کاهش تصادفات و اصالحات ترافیکی شــهر که کلیات آن در
شورای اسالمی شهر زواره بررسی و تصویب گردیده است جهت اقدامات اجرایی
نیازمند مساعدت دیگر دستگاههای خدمات رسان میباشد
دراین زمینه ازطرح اصالحی بلوار جانباز -حدفاصل میدان امام حسین تا میدان
راه آهن (انتهای بلوار امام رضا) رونمایی گردید که در این راســتا با نظر مساعد
فرماندار شهرستان مقرر شد سهم ادارات برق و راهداری و حمل و نقل جادهای
شهرستان ارزیابی مالی گردد .شهردار زواره افزود :طبق مفاد آخرین اصالحات
آئین نامه حمل و نقل مواد خطرناک بشماره  ۱۱۶۳۲۷مورخ  ۲۹/۹/۱۴۰۰نقش
ســازمانهای مربوطه در حمل و نقل گروه  ۳مواد خطرناک مشخص گردیده
که امیدوار هستیم نظر به دیدگاه مساعد فرماندار شهرستان در رفع مشکالت
ترافیکی بلوار جانباز ،که نقش بســزایی در ایمن سازی این محور شهری که در
شرایط کنونی حمل و نقل سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی از این مسیر تأمین
میگردد ضمن کاهش خسارت به روکش آسفالت دیگر معابر شهری که ظرفیت
حمل بار ترافیکی مذکور را ندارد از بروز هرگونه حادثه مشابه واژگونی حمل تانکر
سوخت در دیگر نقاط کشور در محدوده مسکونی جلوگیری شودوی ادامه داد:
ایجاد هرگونه سرعتگاه ،ایجاد دوربرگردان ،اصالح هندسی و انسداد یک بریدگی
یا ایجاد بریدگی جدید در خیابانها و معابر بر اســاس این طرح اجرا میشود.
شهردار زواره با تاکید بر اهمیت کاهش تلفات حوادث شهری در تصادفات چند
ساله گذشته خیابان امام خمینی زواره ،گفت :طرح تعریض خیابان امام خمینی با
همکاری همشهریان ومالکان این محور در اولویت برنامههای عمرانی شهرداری
قرار داشته و بستههای خدمات پیشنهادی برای مالکین مجاور این خیابان توسط
شورای اسالمی شهر ،جهت تشویق در اجرای طرح در دست بررسی میباشد که
پس از تصویب اعالم میگردد.

				
بزرگترین مارپیچ برفی جهان در لهستان با  3هزار متر مربع مساحت.

استان مرکزی

استان کرمانشاه
رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جادهای پاوه خبرداد:

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی:

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان پاوه گفت :عملیات ایمن سازی و
نسل فردا /گروه ایران
حذف نقطه پرحادثه گردنه شمشیر به پایان رسید.
news@ naslefarda.net
ابراهیم شهریاری گفت :عملیات اصالح و ایمن سازی نقطه پرحادثه گردنه شمشیر در
محور اصلی پاوه به روانسر به پایان رسید .وی ادامه داد :تعریض ،افزایش شعاع دید و ترانشه بری با حجم خاکبرداری  ۹هزار و ۸۰۰
متر مکعب در زمینی سنگی انجام شده است.
شهریاری گفت :طول مسیر تعریضی  ۱۸۰متر است و بصورت امانی توسط اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان پاوه
انجام شده است .وی ،حذف نقاط حادثه پرحادثه را سبب کاهش آمار تصادفات دانست و یادآور شد :با حذف نقاط حادثه پر حادثه،
ترافیک در محورهای مواصالتی کاهش یافته و عبور و مرور با سرعت و راحتی بیشتری انجام میشود.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان پاوه در پایان اظهار امیدواری کرد :با اتمام پروژه مذکور شاهد تردد روان و
ایمن در این منطقه ،افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جادهای باشیم .شهریاری در پایان افزود :شهرستان پاوه داری  ۵۵۳کیلومتر
راه است که مسیر در محور کوهستانی قرار دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان مرکزی گفت :پنج هزار و ۵۷۰
رضوان داوودی جم  /گروه ایران
کیلومتر باند از جادههای این استان در مدت  ۲۴ساعت گذشته برفروبی شد.
news@ naslefarda.net
مهرداد جهانی افزود :جادههای استان مرکزی توســط  ۲۴۵نفر از راهداران و با
استفاده از  ۱۵۰دستگاه انواع ماشین آالت راهداری برفروبی و پاکسازی شد .وی ادامه داد :یک هزار و  ۵۲۰تن مخلوط ماسه و
نمک نیز برای جلوگیری از لغزندگی و بروز حوادث احتمالی در جادههای استان مرکزی پخش شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی بیشترین حجم برفروبی در جادههای این استان را مربوط به شهرستان
شازند عنوان کرد و گفت :ارتفاع برف کنار جاده حاصل از برفروبی راهداران اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای این استان
در جاده عسلی -حشیان این شهرستان تا چهار متر رسیده است.
جهانی یادآور شد :اکنون راه سه تا چهار روستای منتهی به جاده عسلی  -حشیان شهرستان شازند به دلیل حجم بارش برف
مسدود بوده و با تالش راهداران اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان مرکزی راه این روستاها ظرف مدت  ۲تا سه
ساعت آینده بازگشایی میشود.

پایان عملیات ایمن سازی گردنه شمشیر

توسعه صادرات
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد:

توسعه صادرات به بازارهای بزرگ منطقه از رهگذر گسترش مناسبات با کشورهای همسایه

چنــدی پیــش در ادامــه
علی عبدالعلی زاده  /گروه ایران
رایزنیهای مســئوالن ارشد
news@ naslefarda.net
استان با سفرا و سرکنسولهای
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای همسایه ،استاندار آذربایجان شرقی در
ارتباط تصویری با سفیر ایران در ایروان ،راهکارهای توسعه صادرات و دستیابی
خرم در این ارتباط تصویری ،با اشاره
به بازارهای منطقه را بررسی کرد .عابدین ّ
به سیاســتهای دولت سیزدهم برای توســعه روابط با کشورهای منطقه و

همسایه ،گفت :سفرای ایران در کشورهای همسایه نقش مهمی در افزایش
مراودات و ارتباطات اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری ایفا میکنند.
وی با تأکید بر نقش برجسته اســتان آذربایجان شرقی در توسعه مناسبات
با کشورهای همسایه شمالغرب کشور ،اظهار داشــت :این کشورها دروازه
دسترسی ایران به بازار بزرگ اوراسیا هستند و با توجه به توانمندی واحدهای
تولیدی اســتان ،امکان صادرات به بازارهای منطقه از طریق این کشورها را
داریم .استاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به نقش مهم بخش خصوصی در
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ،بر اهتمام اتاق بازرگانی تبریز
برای جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی و همکاری در پروژههای مشترک
با بخش خصوصی کشورهای همسایه تأکید کرد.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در ایروان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای
سرمایهگذاری آذربایجان شرقی برای توسعه روابط با کشورهای همسایه ،گفت:
برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای این استان تالش میکنیم.
عباس بدخشان ظهوری ،ظرفیتهای اقتصادی ،گردشگری و فرهنگی تبریز
و آذربایجان شرقی را بسیار باال عنوان کرد و افزود :این استان میتواند نقش
اصلی را در توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه ایفا کند.

زیر ساخت
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با سرپرست فرمانداری آشتیان دیدار و گفت و گو کرد:

بررسی مشکالت و مسائل تأمین زیر ساختها

یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت
نسل فردا /گروه ایران
آب و فاضالب استان مرکزی با حضور
news@ naslefarda.net
در فرمانداری آشــتیان ،با علی اکبر
فراهانی سرپرست این فرمانداری دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار در باره
موضوعات آب و فاضالب شهرآشتیان و روستاهای این شهرستان ،بحث و

تبادل نظر صورت گرفت .در ادامه این دیدار ،مدیرعامل شــرکت آبفای
استان به همراه سرپرست فرمانداری آشتیان و رئیس دفتر نماینده مردم
این شهرســتان در مجلس شــورای اســامی ،از برخی از شــرکتها و
کارگاههای صنعتی این شهرســتان بازدید نمودند و مشــکالت و مسائل
تأمین زیر ساختهای آنها را بررسی کردند.

برق منطقهای
پیام مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب بهمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا:

مادرانی که تمام خوبان تاریخ از دامن ایشان به معراج پرکشیده اند

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب
اکبرمیثاقی  /گروه ایران
بهمناسبت روز تکریم مادران و همسران
news@ naslefarda.net
شهدا پیامی صادر کرد .متن پیام «علی
اسدی» به شرح زیر اســت :وفات حضرت ام البنین (ســامالهعلیها) روز تکریم
مادرانی است که به ندای پیر و مراد خود ،معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام
خمینی (ره) لبیک گفته و زینبگونه در حماسه هشت سال دفاع مقدس با تشویق
همسران و فرزندان برومند خود آنها را برای حضور در جبههها آماده و آنها را تشویق
میکردند .مادرانی که تمام خوبان تاریخ از دامن ایشان به معراج پرکشیدهاند .حق
هم چنین اســت ،چرا که این را ما در دوران طالیی انقالب اسالمی با چشم خود
دیدیدم .ما زیبایی را دیدیم .ما رونق بازار اخالق و ایثار را دیدیم .ما از خود گذشتگی
را دیدیم .ما سر دادن برای اسالم را دیدیم .ما دیدیم که از دامن این مادران صبور،
فرشتگان صبر دچار شگفتی شدند .ما دیدیم وقتی امام عزیزمان شانههایش در
برابر مادر چهار شهید تکان میخورد و از چشمانش اشک میریخت ،آن شیر زن به
امام گفت که فرزندانم را فدای راه والیت کردم که شما اشک نریزید و تنها نمانید.
مادران شهدا مقامی واال ،شأنی بینظیر و جایگاهی عظیم در پیشگاه خداوند دارند.

منبع :خبرگزاری آناتولی

«استقاللیهایی که کرونا گرفتند و باید به کمیته انضباطی جریمه بدهند!» خبری
که سوژه کارتون محمدرضا میرشاهولد در خبرورزشی شده است.

مادران شهدا امید ملت بزرگ ایرانند .چه اعجازی از این باالتر که انقالب اسالمی
همچنان از نعمت بزرگ مادران شهدا برخوردار است .اینجانب سیزدهم جمادی
الثانی را که به روز تکریم مادران و همسران شهدا مزیّن گردیده؛ گرامی داشته و از
درگاه خداوند متعال ،آرزوی سربلندی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
و سالمتی برای مادران و همسران شهدا مسئلت میدارم.

زنجان

پنج هزار و  ۵۷۰کیلومتر باند از جادههای استان برفروبی شد

طاهری نماینده زنجان و طارم در مجلس خبر داد:

تخصیص  1000میلیارد ریال برای ایجاد تاسیسات فاضالب شهر زنجان
مصطفی طاهری نماینــده زنجان و طارم در
صحرا رضایی  /گروه ایران
مجلس شورای اســامی در حاشیه بازدید از
news@ naslefarda.net
تاسیسات تصفیه خانههای آب و فاضالب شهر
زنجان گفت :با پیگیریهای انجام شده مبلغ  1000میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد
تاسیسات فاضالب در شهر زنجان اختصاص یافت.
«مصطفی طاهری» اظهار کرد :این اعتبار جزء مصوبات سفر رئیس جمهور به استان
زنجان بوده و دستور تخصیص آن توسط معاون اول رئیس جمهور به وزیر نیرو صادر
شده است .وی افزود :اعتبار این طرح به ترتیب مبلغ  600میلیارد ریال توسط سازمان
برنامه و بودجه 200 ،میلیارد ریال توسط وزارت نیرو و  200میلیارد ریال نیز از محل
اعتبارات استان در ســالهای  1400و  1401تأمین میشود .نماینده مردم زنجان و
طارم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به کیفیت مناسب پساب تولیدی در تصفیه
خانه فاضالب زنجان گفت :واحدهای صنعتی جدیدی که به زودی در زنجان استقرار
مییابند ،ملزم به استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب خواهند بود .وی تصریح کرد :در برابر استفاده از پساب ،این واحدهای صنعتی میتوانند در حوزه توسعه تاسیسات فاضالب
شهر زنجان به اشکال مختلفی همچون سرمایه گذاری برای تقویت زیرساختهای تصفیه خانه و ایجاد شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب همکاری خواهند نمایند .این
مقام مسئول خاطرنشان کرد :طرح آبرسانی به شهر زنجان نیز که جزء موضوعات اولویت دار استان محسوب میشود به صورت ویژه در دستور پیگیری قرار داشته و تا حصول
نتیجه پیگیری خواهد شد.

آگهی تغییرات اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی
کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان چهارمحال و بختیاری

به استناد ماده  131قانون کار و آیین نامه مصوب  1389/8/8هیئت وزیران و به موجب صورتجلسه مورخ  1400/09/27هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی
هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ  1400/09/27لغایت  1401/07/10انتخاب شده اند و بازرسان از تاریخ  1398/07/10به مدت
یکسال ،به شرح ذیل می باشد:
اعضای اصلی هیئت مدیره
 -6فیروز محمودی  -محمود حیدری
رییس هیئت مدیره
 -1سید حسن امیدیان
عضو علی البدل هیئت مدیره
 -7سید مصطفی علوی
نایب رییس
 -2علیباز رفیع زاده
بازرسان اصلی
 -8بهرام حیدری  -صولت حیدر زاده سامانی
خزانه دار
 -3عبدالکریم کریمی
بازرس علی البدل
 -9رضا قاسمی
دبیر
 -4سجاد ابراهیمی
عضواصلی هیئت مدیره و منشی
 -5موسی محمودی
ضمنا برابر تبصره ماده  23اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رییس هیئت مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی،
اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد یا امضای مشترک رییس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن
صنفی معتبر خواهد بود.
مدیر کل  -سید حفیظ اله فاضلی چهارمحالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه (نوبت دوم)
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات اصفهان

تاریخ انتشار1400/11/02 :

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات اصفهان رأس ساعت
 10صبح روز جمعه مورخ  1400/11/15در سالن اجتماعات بانک صادرات شعبه میدان آزادی (ساختمان صبا) برگزار می گردد .لذا از
کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید.
* ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3رأی
خواهد بود والزام ًا اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی  ،منحصرا ً می توانند به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1400/11/10در محل
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت  ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند  ،در غیر اینصورت هیچگونه وکالتی قابل
قبول نمی باشد .
 گزارش هیئت مدیره و بازرسدستور جلسه :
شرکت
ساالنه
بودجه
و
ویژه
سود
تقسیم
نحوه
و
1399
سال
مالی
های
صورت
تصویب
و
طرح
روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی
شناسه1247507 :
 ارائه گزارش تغییرات اعضاء و تصویب آخرین رقم سرمایه شرکت تعاونی انتخاب بازرس  /بازرسان اصلی و علی البدل -تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

هیئت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات اصفهان

