استان مرکزی
رئیس گروه حفظ و احیای بناهای تاریخی
ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی:

 15اثر در انتظار ثبت در فهرست
آثار ملی هستند
رضوان داوودی جم  /گروه استانها

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در نشست خبری عنوان کرد:

کشف  ۲۴تن برنج قاچاق در خراسان جنوبی
زهرا سنایی فر  /گروه اســتانها :فرمانــده انتظامی استان
خراسان جنوبی از کشف  ۲۴تن و  ۵۰۰کیلوگرم برنج پاکستانی
قاچاق به ارزش  ۱۰میلیارد ریال در شهرستان فردوس خبر داد.
سردار ناصر فرشــید در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت :مبارزه
با قاچاق کاال یکی از وظایف ذاتی پلیس بــوده و نیروی انتظامی
با محتکران کاال و برهم زنندگان نظــم اقتصادی برخورد قاطع و

قانونی میکند و اجازه فعالیت به مخالن امنیت عمومی و اقتصادی
را نخواهد داد .فرمانده انتظامی خراســان جنوبی گفت :مأموران
پاسگاه باغســتان شهرســتان فردوس هنگام کنترل محورهای
مواصالتی به یک کامیون مشکوک شــدند و برای بررسی بیشتر
خودرو را متوقف کردند .وی بیان کرد :مأموران پس از هماهنگی با
مقام قضائی در بازرسی تکمیلی از کامیون 24 ،تن و  500کیلوگرم

برنج پاکستانی قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف کردند که ارزش
ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغبر  10میلیارد ریال
برآورد شد .فرشید عنوان کرد :مأموران در این رابطه یک خودرو
توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد .فرمانده انتظامی استان
خراسان جنوبی همچنین از کشف یک انبار احتکار ارزاق عمومی
در شهرســتان طبس خبر داد و گفت :ارزش ریالی کاالی احتکار
شده  2میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شده است .فرشید اظهار
داشــت :مأموران انتظامی طبس اخباری مبنی بر احتکار ارزاق

عمومی در یک انبار واحد صنفی واقع در این شهرســتان دریافت
کردند که پیگیری موضوع را بهصورت ویژه در دســتور کار خود
قراردادند .وی افزود :مأموران با انجام بررسی و تحقیقات میدانی،
انبار احتکار ارزاق عمومی را شناسایی کردند که در بازرسی از انبار
 36کیسه برنج  10کیلوگرمی 295 ،کیلوگرم لوبیا 40 ،کیلوگرم
نخود ،هزار و  425قوطی رب و غیره کشف کردند .وی خاطرنشان
کرد :مأموران در این رابطه یک متهم دســتگیر کردند که متهم
دستگیرشده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع
قضائی معرفی شد.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تسهیالت سفرهیئت دولت به قم خبر داد:

اختصاص 395میلیاردتوماناعتباربهسازمانجهادکشاورزی
محمد توکلی  /گروه استانها

tavakoli.m.1987@gmail.com

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان قم گفت :بعد
از ســفر هیئت دولت به قم  395میلیارد تومان اعتبار
به سازمان جهاد کشــاورزی استان قم اختصاص داده
شــد که تا به حال  54میلیارد تومان این اعتبار جذب
شده است .محمد رضا حاجی رضا رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان قم به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
در نشست خبری که در سالن جلسات سازمان جهاد
کشاورزی استان قم برگزار شد ،طی سخنانی بیان کرد:
قبل از تأسیس وزارت جهاد کشاورزی در کشور وضعیت
روستاها و کشاورزی بسیار نامناسب بود ،اما با دستور
امام خمینی (ره) پس از تأسیس این وزارتخانه امنیت
غذایی و بحث کشاورزی در ایران به نقطه امنی رسید.
وی افزود :موضوع امنیت غذایی در همه کشــورها از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،بر اساس قانون اساسی
در هر کشــور یک مجموعه دولتی باید بحث امنیت
غذایی را تأمین کند که در بیشتر مواقع این موضوع در
اختیار مجموعه کشاورزی کشورها است.
وی ادامه داد :بسیاری از کشــورها به ویژه کشورهای
حوزه خلیج فــارس با وجود اینکــه دارای منابع مالی
بسیاری هستند اما همچنان در بحث تأمین نیازهای
کشاورزی وابســتگی دارند ،در این مدت مردم مطلع
شدهاند بخش عمده دانههای روغنی مورد نیاز جهان در
اوکراین تولید میشد و یا تأمین  ۳۰درصد از غالت مورد
نیاز بر عهده روسیه بود و حال با وجود نزاعهایی که بین
این دو کشور رخ داده بسیاری از کشورهای وابسته به
آنها به مشکل برخوردهاند.

عکس :نسل فردا

رئیس گروه حفظ و احیای بناهای تاریخی اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
اســتان مرکزی گفت :پرونده  15اثر تاریخی-
فرهنگــی غیرمنقول اســتان بــرای ثبت در
فهرست آثار ملی کشور ،تهیه و مستندسازی
شده است.
اسماعیل شــراهی اظهار کرد :سال گذشته 7
اثر استان ازجمله سه آبانبار تاریخی در شهر
آشــتیان در فهرســت آثار غیرمنقول به ثبت
ملی رســیده اســت .رئیس گروه حفظ و احیا
بناهای تاریخی اداره کل میراث ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی تصریح کرد :پرونده
 15اثر تاریخی استان شامل :قلعه جمشیدی
نیمور ،قلعه اردمین ساوه ،غارهای علی خورنده
و گاو خور تفرش ،قلعه روستای لریجان محالت،
حمام روستای بازرجان ،قلعه روستای بازرجان،
نقوش صخــرهای دره مــروار روســتای راوه
دلیجان ،حمام محله پایین روســتای هزاوه،
قنات حســنآباد کمیجان ،محوطه عمردیل
روســتای راوه دلیجان ،محوطه چشمه فاتمه
روستای راوه دلیجان ،قنات دوولی روستای راوه
دلیجان و حمام چاله (اسالمی) خمین هستند
که این پروندهها آماده و مستندسازی شده و در
انتظار تصویب است.
شراهی بیان داشت :بیش از  2200اثر تاریخی
و محوطه باستانی در اســتان شناسایی شده
که  908اثر در فهرست آثار ملی کشور و قنات
ابراهیمآباد نیز در فهرست آثار جهانی به ثبت
رسیده اســت .او در ادامه افزود :امسال نیز در
اســتان  15پرونده از بناهای تاریخی اســتان
برای ثبت ملی تهیهشده که  7مورد از این بناها
مربوط به قلعه و حمام تاریخی اســت .رئیس
گروه حفظ و احیــای بناهای تاریخی اداره کل
میراث ،گردشــگری و صنایعدســتی استان
مرکزی خاطرنشــان کرد :از  15پروندهای که
امسال تشکیلشده پنج مورد در دلیجان ،سه
مورد تفرش ،یک مــورد در خمین ،یک مورد
آشتیان ،دو مورد محالت و ســاوه ،یک مورد
کمیجان و یک مورد روستای هزاوه شهرستان
اراک است.

حاجیرضا تاکید کرد :حال به این نتیجه رسیدهایم که
تاکید رهبری در بخش خودکفایی بسیار درست بوده
و سیاستگذاریهایی که در این چند سال در بخش
تولید داخلی داشتهایم به نتیجه رسیده است هر چند
در حال حاضر نیز باید بیش از گذشته از تولیدات داخلی
کشور حمایت کنیم .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اســتان گفت :امروز مســئولیت تأمین امنیت غذایی
مردم به عنــوان یکی از مهمتریــن مولفههای قدرت
برعهده سازمان جهاد کشاورزی است ،در همین رابطه
باید تاکید کرد که بیش از  ۸۵درصد پروتئین مورد نیاز
مردم توسط بهرهبرداران بخشکشــاورزی در داخل
تأمین میشود.وی تصریح کرد :بعد از سفر هیئت دولت
به قم با پیگیریهایی که صورت گرفت مقرر شد مبلغ
 ۳۹۵میلیارد تومان به مجموعه جهاد کشــاورزی قم
تزریق شــود که تا به امروز حدود  ۵۴میلیارد تومان از
این اعتبار جذب شده است ،اختصاص این اعتبار مالی

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاولشرکتخدماتیشهرکصنعتینایین (سهامیخاص)
بهشمارهثبتی 862وشناسهملی14006218433
با رعایت قانون تجارت و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی
شــهرک صنعتی نایین و یا نمایندگان قانونی آنها و همچنین صاحبان صنایع و خدمات طرف قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی استان
اصفهان مستقر در شهرک صنعتی نایین و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس
ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  1401/4/7در محل ساختمان آتش نشانی ،واقع در شهرک صنعتی نایین برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2استماع گزارش بازرس
 -3تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
 -4انتخاب بازرس
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی نایین

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهمرحلهاول
انجمنصنفیکارفرماییکامیوندارانبخشجلگهاصفهان

هیئت مدیره انجمن

(نوبت دوم)

شرکت تعاونی مســکن کارکنان مدیریت پسماند شهرداری های شــاهین شهر و میمه،
خمینی شهر و برخوار به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد تعداد  1قطعه پالک
زمین با کاربری مسکونی واقع در شاهین شهر ،جنب کارخانه گلبافت و زمین های اداره گاز را از
طریق مزایده عمومی به فروش رساند .لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ
 1401/4/5جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر ،خیابان
شهید بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی  9غربی پالک  66مراجعه و یا جهت کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن ( 03145290800داخلی  )120تماس حاصل نمایند.
شرکتتعاونیمسکنکارکنانمدیریتپسماندشهرداریها

 دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانهای
معلوالن:

جشنواره ملی رسانهای معلوالن
فراخوان داد

دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانهای معلوالن
از برگزاری این دوره از جشنواره در سال جاری
با شعار «رســانه به توان فرهنگ» و با موضوع
مطالبهگری درباره مشکالت معلوالن خبر داد.
منصور گلناری در گفتوگو با ایســنا بابیان
اینکه در این جشــنواره به سمت شناسایی و
معرفی تشکلهای رسانهای معلولین حرکت
کرده و رسانهها و تشکلهای مردمی معلوالن
معرفی خواهند شد ،گفت :پنجمین جشنواره
ملی رســانهای معلوالن در  ۷بخش اصلی و
 ۶بخش جنبی با موضوع مطالبهگری درباره
مشکالت معلوالن برگزار میشود .او با اشاره
به کلیپهای آموزشی  60ثانیه بهعنوان بخش
جدیدی که به جشــنواره افزودهشده ،افزود:
محتوای آموزشــی در حوزه رفتار با معلولین،
نحوه معاشــرت و حتی کمک به آنها بسیار
کم تولیدشــده و بعضاً حتی خانواده معلول
آگاهی الزم برای رفتــار صحیح با فرد معلول
را ندارند ،به همین دلیــل یکی از بخشهای
اصلی جشنواره رســانهای معلوالن به ساخت
کلیپهای آموزشی  ۶۰ثانیه با موضوع فرهنگ
رفتار با معلوالن اختصاص دادهشده است.
دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانهای معلوالن
با بیان اینکه الزامی برای انتشــار آثار ارسالی
در رسانهها وجود ندارد ،تصریح کرد :با توجه
به کمبود شــدید محتوا در این حوزه ،هدف
از چنین جشــنوارهای تولید محتوا با موضوع
معلوالن است و اگرچه پیشبینی میشود که به
علت همین کمبود محتوا همچون سال گذشته
آثار زیادی به جشنواره نرسد ،اما جشنواره فتح
بابی برای تولید محتوا در این زمینه خواهد بود.

کاشان

احیای پیادهروی خانوادگی کارکنان سایپاسیتروئن؛

هجدهمین همایش برگزار شد

با توجه به دستور و حمایت مدیرعامل
جواد کریمی  /گروه استانها
سایپاسیتروئن و بعد از دو سال وقفه به
news@ naslefarda.net
دلیل شیوع کرونا ،همایش پیاده روی
خانوادگی با حضور پرشور کارکنان در منطقه اردهال برگزار شد.
در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی ،هجدهمین همایش پیادهروی خانوادگی
با استقبال خوب کارکنان سایپاسیتروئن برگزار شد .در این پیادهروی خانوادگی که با
موافقت و تأکید مدیرعامل سایپاسیتروئن مبنی بر ارتقاءروحیهنشاط وشادابیکارکنان
و خانوادههای آنها و پس از وقفه دوساله به علت شیوع بیماری منحوس کرونا انجام شد،
شرکتکنندگان با رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،مسافت 3کیلومتری روستای علوی
تا مشهد اردهال را در فضایی سرسبز ،پر طراوت و بانشاط طی کردند و جهت زیارت
و پذیرایی در بارگاه نورانی حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر (ع) مستقر شدند.

مرکزی

گفتنی است از دیگر بخشهای این همایش که با حضور بیش از  250نفر از کارکنان و
خانوادههایشان همراه بود ،میتوان به سخنرانی حجتاالسالم صباری ،اجرای مسابقه
حضوری و برگزاری برنامههای ورزشی و فرهنگی ویژه فرزندان و خانوادههای کارکنان
اشاره کرد که در پایان ضمن قرعهکشی به رسم یادبود هدایایی به برگزیدگان مسابقات
اهدا گردید.

برگزاری آیین بهرهبرداری بخش دوم از فاز اول طرح آبرسانی از سد کمال صالح:

 10روستا در بخش سربند از آب پایدار بهرهمند شدند

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران بخش جلگه اصفهان دعوت می گردد تا در جلسه
مجمع عمومی عادی مرحله اول که راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1401/4/28در محل مسجد خاتم االنبیا به
آدرس :اصفهان ،هرند ،خیابان امامزاده اسحاق تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
 -2ارائه گزارش خزانه دار و بازرس
 -3تصویب ترازنامه و صورت های مالی انجمن
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آگهیتجدیدمزایدهعمومی

کمک فراوانی به رفع مشکالت ما میکند.
حاجــی رضا در خصوص مشــکالت ســازمان جهاد
کشــاورزی قم بیان اظهار کرد :اولین مشــکل بحث
سرمایه گذاری در موضوع کشــاورزی است ،این فضا
به دلیل اینکه بسیار پر ریسک بوده کمتر کسی حاضر
میشــود در این بخش ســرمایه گذاری کند ،مشکل
بعدی ما کمبود آب در مناطق کشاورزی است که باعث
شده کشت بعضی از محصوالت دچار مشکل شود.
وی افزود :اما با همه این مشکالت جهاد کشاورزی قم
توانسته نقش خود را به خوبی در امنیت غدایی کشور
ایفا کند ۱۰۴ ،هزار هکتار اراضی کشاورزی در زمین
وجود دارد که  ۶۴هزار هکتار سطح زیر کشت مزارع و
باغها است و از این مجموع  ۴۲هزار هکتار آن زراعی و
 ۲۲هزار هکتار آن باغی است ،طبق داده آماری ،استان
قم تولید ســاالنه  ۸۰۰هزار تُن محصول در حوزههای
مختلف گیاهی ،دامی ،شیالت و گلخانهای را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در خصوص
سند دار شدن اراضی کشاورزی استان قم گفت :مصوبه
مجلس شــورای اسالمی در ســال  ۱۳۹۵این بود که
اراضی کشاورزی در سراسر کشور ســند دار شوند تا
کشــاورزان هویت پیدا کنند اما به خاطر دالیلی این
موضوع تا به حال محقق نشــده بود اما امسال با همت
ســازمان ثبت احوال این اتفاق در اســتان قم انجام
میشــود .حاجی رضا در رابطه با اینکه چه خطراتی
بحث کشاورزی کشــور را تهدید میکند ،عنوان کرد:
بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور یکی از
خطراتی است که امنیت غذایی را تهدید میکند ،یکی
از دالیل گرانی برنج در این مدت این است که در استان
مازندران ،گیالن و گرگان بســیاری از افراد اراضی که
استعداد کشت برنج را دارند را تغییر کاربری داده و به
موضوعات دیگر میپردازند.
وی افزود :موضوع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
و آسیبهای ناشــی از آن از جمله مسائلی است که به
صورت ویژه بر آن تمرکز کردیم ،چراکه یک متر مربع
زمین کشاورزی غذای  ۲۰نفر را تأمین میکند و این
که به راحتی آن را تغییر کاربری دهیم خسارت بزرگی
است ،آب و خاک ثروتهای ملی هستند و نیازمند این
هستیم که قوانین حفظ کشاورزی در استان به صورت
کامل اجرا شود .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
قم در خصوص ارائه تسهیالت به کشاورزان قمی عنوان
کرد :در ســال  ۱۴۰۰حدود  ۲هزار نفــر به بانکهای
مختلف برای اخذ تسهیالت معرفی شدند که تا کنون
بانکها توانســتهاند  ۳۱۵میلیارد تومان تسهیالت به
آنها ارائه دهند و در مجموع قرار است یک هزار و ۴۴۱
میلیارد تومان تسهیالت داده شود.

استان اصفهان

بخش دوم از فاز اول طرح آبرسانی
نسل فردا  /گروه استانها
ازسدکمالصالحبهروستاهایبخش
news@ naslefarda.net
سربند شهرستان شــازند با حضور
محموداحمدیبیغشنماینده مردمشازنددرمجلسشورای اسالمی،یحییرمضانی
فرماندار شهرستان شازند ،مهندس یوســف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی و جمعی از مردم و مسئولین در روز پنجشنبه  12خردادماه
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در این مراسم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی ،اظهار داشت :طرح آبرسانی به شهر هندودر و 36روستای شهرستان شازند
از سد کمال صالح یکی از طرحهای مهم و بزرگ آبرسانی در مجموعه شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی به شمار میرود که در این راستا در سال گذشته آبرسانی از
این طرح به  5روستا مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در بخش دوم از فاز اول این طرح
امروز  10روستای دیگر شامل روستاهای لوزدر علیا ،ده آقا ،ارکلو ،بهرامآباد ،لوزدر
سفلی ،ده زمان ،قشالق ،ده گلشن ،لوزدر وسطی و خلیفه بالغی از آب شرب پایدار

بهرهمند میشوند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در تشریح اقدامات
صورت گرفته در اجرای طرح آبرسانی از ســد کمال صالح به  10روستای بخش
سربند ،بیان داشت :اجرای 29کیلومتر خطوط انتقال بین مخازن و حدفاصل مخازن
تا تصفیهخانه آب ،ساخت دو باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 650مترمکعب
ساخت دو باب سوله به متراژ 500مترمربع و برقرسانی و احداث پست هوایی به طول
 2هزار و  800متر از اقدامات صورت گرفت در این راستای اجرای این طرح هست..
  یوسف عرفانی نسب بابیان اینکه با اجرای این پروژه ،یک هزار و  680نفر از آب شرب
پایدار بهرهمند شدند ،هزینه اجرای این پروژه را  320میلیارد ریال عنوان نمود.
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه
با بهرهبرداری بخش دوم از فاز اول طرح آبرسانی به ده روستای دیگر مجتمع کمال
صالح که با این ده روستا جمعاً 15روستا از آب سد کمال صالح برخوردار شدند گفت:
باهمت مجموعه شرکت آب و فاضالب ،انشااله هفته آینده سه روستای دیگر نیز به
این مجموعه اضافه و به 18روستا افزایش پیدا میکند.

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهومجمععمومیعادیبطورفوقالعاده شرکتالکترویاران
سیمااسپادانبامسئولیتمحدودثبتشدهبهشماره 52726وشناسهملی 14004383187

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده که به ترتیب در ساعت  8صبح و  10صبح مورخ  1401 / 04 / 03در محل شرکت به آدرس :اصفهان ،خیابان
جی ،خیابان خواجه عمید ،کوچه گلستان  ، 10پالک  32کدپستی  8199964693تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  8صبح:
-1اصالح ماده  11اساسنامه مبنی بر تعداد اعضاء هیئت مدیره
-2اصالح ماده  14اساسنامه مبنی بر نحوه انتخاب صاحبین امضاء
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  10صبح :
انتخاب و تعیین سمت مدیران
تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
رئیس هیئت مدیره

