دریچه
شهردار بندرعباس:

«محرم» یادآور بزرگترین
حماسه تاریخ بشریت است

عضویت  12هزار کشاورز در شرکتهای تعاونی روستایی

تحکیم روابط ایران و عراق با بازگشایی مرز خسروی

اردستان  /علی دهقانان زواره :رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان گفت :شبکه روستایی و کشاورزی اردستان با  11هزار
و  904نفر عضو و سرمایهای بالغ بر  22میلیارد و  431میلیون ریال فعالیت میکند .عبدالرضا عابدانزاده افزود :شرکت تعاونی صنفی
نیز با چهار هزار و  819نفر بهرهبرداران بخش کشاورزی در حال فعالیت بوده و تاکنون تعداد  5210پروانه صادر کرده است .وی اضافه
کرد :در شهرستان چهار شرکت تعاونی روستایی شامل؛ کویر زواره ،مهر ،خیام و بهار در دهستانهای گرمسیر ،برزاوند ،علیا ،همبرات
و کچو فعالیت دارند .رئیس اداره تعاون روستایی اردســتان تصریح کرد :این اتحادیهها در مجموع  8812نفر عضو با  9میلیارد و 240
میلیون ریال سرمایه و ذخیره سه میلیارد و  427میلیون ریال و اتحادیه با سرمایه هشت میلیارد و  927میلیون ریال و ذخیره دو میلیارد
و  86میلیون ریال مشغول به کار است .عابدانزاده تشریح کرد 11 :شرکت تعاونی کشاورزی تخصصی نیز در شهرستان وجود دارد.

ایالم /گروه استانها :وزیر کشور گفت :بازگشایی مرز خسروی میتواند موجب تحکیم روابط دو کشور شود .عبدالرضا رحمانی فضلی
با اشاره به بازگشایی این مرز به همت مسئوالن دو کشور اظهار کرد :امیدواریم بازگشایی این مرز بتواند شرایط مطلوبی را برای تردد زوار
رقم بزند .وی به تالش استانداران کرمانشاه و دیاله عراق در بازگشایی این مرز هم اشاره کرد و افزود :بازگشایی مرز خسروی میتواند موجب
تحکیم روابط دو کشور شود .رحمانی فضلی از روز بازگشایی مرز خسروی به عنوان روز تاریخی در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین یاد
کرد .وی با اشاره به آمادگی چندساله جمهوری اسالمی برای بازگشایی این مرز ،گفت :امسال با توجه به بحث حذف روادید پیشبینی میشود
تردد زوار نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد .وزیر کشور تاکید کرد :در همین راستا رئیسجمهور به همه دستگاههای
اجرایی مرتبط ،نهادهای انقالبی و نظامی و امنیتی دستور دادند که امسال تالش بیشتری برای خدماترسانی به زوار داشته باشند.
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در آیین افتتاح پروژه گازرسانی روستای گردویشه رودبار مطرح شد؛

توسعهروستاها ازدستاوردهای ارزشمند نظام
گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

آیین افتتاح همزمان طرح گازرسانی به
 28روستای گیالن با حضور سرپرست
اســتانداری گیالن و مسئوالن استانی
و شهرســتانی در روســتای گردویشه
رودبار برگزار شد .سرپرست استانداری
گیالن در این آیین با بیان اینکه توسعه و
پیشرفت روستاها یکی از دستاوردهای
ارزشــمند نظام اســت ،اظهار داشت:
گازرســانی به دو هزار و  ۱۵روســتا در
گیالن ،این اســتان را در حوزه شاخص
برخورداری از گاز در کشــور در جایگاه
بســیار خوبی قرار داده اســت .ارسالن
زارع ضمن قدردانی از شرکت گاز جهت
گازرسانی گسترده به استان تصریح کرد:
در سال  92درصد بهرهمندی روستایی
اســتان از نعمت گاز  65درصد بود که
این مهم با تالش پرســنل شرکت گاز و
همه ســازمانهای ذیربط هم اکنون به
باالی  95درصد افزایش یافته است .وی
یکی از مزایای گازرسانی به روستاها را
حفظ جنگلها و محیطزیست عنوان و
اظهار امیدواری کرد تا با وجود شرایط
کوهستانی منطقه ،گرمای گاز به سراسر
شهرستان رودبار راه یابد.
همچنین در این مراســم حسین اکبر

عکس :نسل فردا

شــهردار بندرعباس گفــت :ماه«محــرم» ،ماه
پیروزی خون بر شمشــیر ،ماه قیــام و بیداری و
یادآور بزرگترین حماسه و دلخراشترین مصیبت
تاریخ بشریت اســت .عباس امینیزاده با تسلیت
ایام سوگواری محرم ،اظهار کرد :با نيمنگاهي به
تاريخ ملتها و اقوام در جايجاي جهان پهناور،
مشاهده ميشود كه مردم هر ديار داراي سنتها
و باورهاي ملي و ديني خاص خود بوده و با عمل به
آن هويت و شناسنامه ملي و مذهبي خود را رقم
ميزنند.وی افزود :محرم ،ماه خون و شهادت ،ماه
عزا و ماتم بیکران شیع ه داغدار غم سیدالشهدا(ع)،
ماه پیروزی خون بر شمشــیر ،ماه قیام و بیداری
و یــادآور بزرگترین حماســه و دلخراشترین
مصیبت تاریخ بشریت است .شهردار بندرعباس
با اشــاره به اینکه اگر چه قرنهــا از حادثه کربال
میگذرد ،اما واقعه عاشورا هنوز زنده است و جانها
همچنان شیفت ه پیام کربالست ،خاطرنشان کرد:
«محرم» ،ماهی اســت که در آن ســرور و ساالر
شهیدان با قیام و ایستادگی خویش در مقابل ظلم
و ستم و بیعدالتی ،مکتب انسانساز و جاودانی
به نام عاشورا را بنیان نهاد و درس حریت ،عدالت،
عزت ،سرافرازی و شجاعت و جوانمردی را به همه
شیعیان و آزادگان عالم و نسلهای تاریخ آموخت.
امینیزاده بیان کرد :ماه محرم زیباترین جلوه ایثار
مسلمانان آغاز شده و میتوان با الگوگیری از این
حرکت بزرگ ،درس صبر ،تعهــد و آزادگی را در
مکتب انسانسازی عاشــورا مرور میکنند .وی
گفت :هر روز این ماه ،فرصت بینظیری برای تفکر
در ماهیت قیامی است که بقای دین مبین اسالم را
تضمین کرده و کاملترین نمونه تقابل کفر و ایمان
و مبارزه حق ،علیه باطل است .شهردار بندرعباس
تصریح کرد :واقعه عاشورا یک رویداد ساده در بستر
تاریخ نیست ،بلکه برای تمام انســانهای آزاده
دانشگاهی است که ذلتگریزی ،ستمستیزی و
حمایت از دین و پایبندی به آداب و اصول اخالقی
را در تاثیرگذارترین شکل ممکن تدریس میکند.
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استانها

مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن
گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان
ارائه کرد .مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با بیان اینکــه انقالب بزرگی در
زمینه گازرسانی در سطح کشور صورت
گرفته است ،خاطر نشان کرد :در ابتدای
دولت تدبیر و امید  14هزار روســتا در
سطح کشور از نعمت گاز برخوردار بودند
در حالی که با نهضت عظیم گازرسانی
شکل گرفته در دولت یازدهم و دوازدهم،
شرکت ملی گاز توانسته است در مدت 6

گازرسانی به دو هزار و
 ۱۵روستا در گیالن ،این
استان را در حوزه شاخص
برخورداری از گاز در کشور
در جایگاه بسیار خوبی قرار
داده است

سال  14هزار روستای دیگر را از نعمت
گاز بهرهمند کند.
اکبر ادامــه داد :این مســئله در گیالن
نیز همانند کشور ملموس است چراکه
شرکت گاز استان نیز توانسته در مدت 6
سال تعداد روستاهای گازدار در گیالن
را از  1100روستا به باالی دو هزار روستا
برساند .مدیرعامل شــرکت گاز استان
گیالن اظهار داشت :این شرکت برنامه
حذف قبوض کاغذی گاز را در دســتور
کار خود قرار داده و مشــترکان محترم

میتوانند شماره تلفن خود را از طریق
اطالع به کنتورخوان ،درج در ســایت
یا شماره  30000194در سامانه ثبت
کرده و هر دوره به راحتــی از جزئیات
گازبها اطالع یابند.
مهندس اکبر افزود :ایــن پروژه ضمن
صرفهجویی اقتصادی برای کشور سبب
کاهش اشــتباهات و راحتی مشترکان
خواهد شد .مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در پایان از مردم و روســتاییان
درخواست کرد تا ضمن رعایت مصرف
بهینه و ایمن گاز طبیعی دستاندرکاران
این پــروژه گازرســانی را از دعای خیر
بهرهمند کنند .در این مراســم منوچهر
جمالی نماینده مردم رودبار در مجلس
شــورای اســامی ضمــن قدردانی از
شرکت گاز جهت گازرسانی به مناطق
صعبالعبور اظهار داشــت :گاز نعمت
بزرگی است که بحمداهلل به روستاهای
شهرستان رسیده و از این بابت به همه
مردم شهرســتان تبریک میگویم .وی
از شرکت گاز درخواست کرد تا همانند
گذشته با ســرعت در جهت گازرسانی
به مناطق باقیمانده رودبار تالش کند.
گفتنی است ،در پایان این مراسم مشعل
گازرسانی به  28روستای گیالن به دست
سرپرست استانداری گیالن برافروخته
شد.

کوتاه از تبریز
 در منطقه آذربایجانشرقی انجام شد؛

افتتاح مجتمع خدماتی و
رفاهی جواهر

تبریز /روح اله عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

مجتمع خدماتی و رفاهــی جواهر به عنوان
یکصد و شصت و چهارمین جایگاه اختصاصی
عرضه مواد نفتی منطقه آذربایجانشرقی با
حضور مدیریت و مسئوالن منطقه ،امام جمعه
و فرماندار ویژه شهرســتان مرند و جمعی از
مسئوالن این شهرستان افتتاح شد.
مدیر منطقه آذربایجانشرقی با ارائه گزارشی
از عملکرد حوزه عملیاتی این منطقه گفت :با
تالش و همت مجموعــه خدوم صنعت نفت
استان به ویژه مســئوالن و کارکنان تالشگر
منطقه سوخت مورد نیاز اســتان با بهترین
کیفیت و کمترین آلودگــی تأمین و توزیع
میشود.
ابوالفضــل روح اللهی یادآور شــد :مجتمع
خدماتی و رفاهی جواهــر ،به عنوان یکصد و
شصت و چهارمین جایگاه عرضه مواد نفتی
استان و یازدهمین جایگاه اختصاصی ناحیه
مرند با پیگیری و تعامل مسئوالن منطقه و با
سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینی به
مساحت  10000متر مربع و باسرمایهای بالغ
بر  50میلیارد ریــال درمحور مرند -بازرگان
احداث شده است.

عکس خبر
به همت امور آبفای منطقه  2اصفهان:

برگزاری هفتمین پویش ملی ایران به لبخند تو زیباست
نسل فردا :هفتمین برنامه پویش ملی ایران به لبخند تو زیباست با حضور حدود هفت هزار نفر در پاک کوهستانی صفه برگزار شد ،این برنامه مورد استقبال
بســیاری از گردشــگران قرار گرفت .مدیرآبفای منطقه دو اصفهان در این برنامه گفت :دستیابی به چشــماندازمصرف صحیح آب شرب در کشورمستلزم
فرهنگسازی در این زمینه است که در سالهای اخیر آبفای استان اصفهان با رویکرد نهادینه کردن مصرف صحیح آب در بین افراد جامعه ،موفق به کاهش
حدود  30لیتر مصرف سرانه آب شهروندان اصفهانی در شبانهروز شد.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺷﺮﮐﺎء ﺷﺮﮐﺖ دﻟﻔﺎن آذرى
)ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ81804
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎء و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  98/06/30ﺳﺎﻋﺖ
 8ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻰﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘـﻮر ﺟﻠﺴﻪ :ﺧـﺮوج ﺷﺮﯾﮏ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه

ا��ﺮﻋ�ﯽ ﺟﺎن
︋︣ادرزاده︋︐︣از﹎﹚﹜!
روز︑﹢︑︡﹛﹢روز﹡﹍︀ه︋︀ران
وز﹞︤﹞﹤ر﹡﹍﹫︀﹝﹋﹟ن︋﹢د.
︑︡﹛﹢ت﹞︊︀رک

از ﻃﺮف ﻋﻤﻪ ﻣﺮﯾﻢ و ﻣﻨﯿﺮه

���ﻪز�ا ﺟﺎن

و﹇︐﹩︐︧﹨︀﹞︀︋﹢︑﹩درآ︨﹝︀نآ︋﹩د﹛﹝︀ن
︗︀︣︋﹩ایا︋︣﹨︀﹡﹫︧️و︠﹢ر︫﹫︡︋︣﹞︀
﹞︡︋︀︑﹩د︠︐︣︻︤︤﹞︀ن︑︡﹛﹢ت﹞︊︀رک
از ﻃﺮف ﺑﺎﺑﺎ رﺳﻮل ﻣﻠﮑﻰ و ﻣﺎﻣﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻼد ﺣﺪﯾﺪ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 35935

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂnbe24.ir :
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﻰ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى
ﺗﻠﻔﻦ 1812 :و 031- 36110

ﻧﺴﯿـﻢ ﺑﻬﺸـﺖ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1398/06/30در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي  ،ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻬﻨﺪژ  ،ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺴﯿﻢ  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف  ،ﭘﻼك  ، 0ﻣﺠﺘﻤﻊ اداري ﺗﺠﺎري آﻓﺘﺎب  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم  ،واﺣﺪ  7ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان،ﺑﺎزرﺳﺎن،روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه

