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مفقودی
اینجانلب افشلین پلور تقلی  فرزنلد عزیلز   کدمللی  1467216348  ماللک خلودرو سلواری سیسلتم 
  NAAW21HU7KE187092 دنلا پلاس ملدل 1398  بشلماره انتظاملی 91-283و32 بشلماره شاسلی
بشلماره موتلور 147H0466510  بعللت فقلدان سلند  کمپانلی و اسلناد فلروش تقاضلای رونوشلت 
المثنلی اسلناد مذکلور را نملوده ام  . للذا چنانچله هلر کلس ادعایلی در ملورد خلودروی مذکلور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی شلرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج 
شلهرک پیکانشلهر سلاختمان سلمند طبقله 1 مراجعله نمایلد. بدیهلی اسلت پلس از انقضلای مهللت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
اردبیل

شلهرداری نظرآبلاد بله اسلتناد مجلوز شلماره 3181/ش  بله تاریلخ 99/11/26 صلادره از سلوی شلورای محتلرم اسلامی شلهر در نظلر دارد رفلت و روب بخشلی از شلهر نظرآبلاد را  از طریلق مناقصله عموملی 
بله پیمانلکاران واجلد شلرایط واگلذار نماید.

1- شلرکت کنندگان در مناقصه می بایسلت سلپرده شلرکت در مناقصه را به حسلاب سلیبا به شلماره 0104746757008 نزد بانک ملی شلعبه شلهرداری به نام شلهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه 
بانکلی یلا اسلناد خزانله تهیله و ارائه نمایند .

2-سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

4- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال می باشد که باید به حساب 0104534021000 
به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد. 

5-سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
6-بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک و ممهور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 99/12/20 به آدرس نظرآباد – خ مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل داده شود.

7- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 02645368536 با واحد امور قرار دادها تماس حاصل فرمائید. 

مبلغ سپرده به ریالبرآورد اولیه به ریالمدت قراردادشرح عملیاتردیف

27/692/928/0001/384/646/400یکسالرفت و روب بخشی از شهر نظرآباد1

مجتبی عسگری - شهـردار نظرآباد چاپ نوبت اول 99/11/29  چاپ نوبت دوم  99/12/6

مفقودی – همدانمناقصه عمومی  )نوبت اول(
اینجانلب اقلدس مظلوملی اصغلر زاده ماللک خلودرو سلواری دنلا ef7-mt بله شلماره 
انتظاملی 571 ط 43 ایلران 18 و شلماره شاسلی NAAW21HU9JE121464 و شلماره 
تقاضلای  کمپانلی(  )سلند  فلروش  اسلناد  فقلدان  عللت  بله   147H0418627 موتلور 
رونوشلت المثنلی اسلناد مذکلور را نملوده اسلت للذا چنانچله هرکلس ادعایلی در ملورد 
خلودرو مذکلور دارد ظلرف مهللت ده روز بله دفتلر حقوقلی شلرکت ایلران خلودرو واقلع 
در کیلومتلر 14 جلاده تهلران کلرج شلهرک پیکانشلهر سلاختمان سلمند طبقله 1 مراجعه 
نماینلد. بدیهلی اسلت پلس از انقضلای مهللت مزبلور طبلق ضوابلط مقلرر اقلدام خواهلد 

شد. 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانلم طلاووس اوشللی دارای شناسلنامه شلماره 19 بله شلرح دادخواسلت 
بله کاسله 111-710-99 از ایلن حلوزه درخواسلت گواهلی حصلر وراثلت نموده 
و چنیلن توضیلح داده کله شلادروان قهطلران بابائلی فرزنلد آقامعللی متوللد 
1327/3/3  بله شناسلنامه شلماره 493 در تاریلخ 99/6/27 در اقامتلگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است 
به 1- خواهان پرونده خانم طاووس اوشلی فرزند روشنعلی به ش.ش 19 
همسلر متوفلی والغیراینلک بلا انجام تشلریفات مقدماتی درخواسلت مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسلی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفلی نلزد او باشلد از تاریلخ نشلر نخسلتین آگهلی ظلرف یلک ملاه تقدیلم 

دارد واال گواهلی صلادر خواهلد شلد. م.اللف: 1648
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

مفقودی
پلاک  بله شلماره  SX ملدل 83  زانتیلا  تیلپ  بلرگ سلبز سلواری سلیتروئن 

شاسلی  شلماره  و   008334230 موتلور  شلماره  و   19 ایلران  578ط31 

S 1512283112276 بله نلام عللی اکبلر احملدی مفقلود و از درجله اعتبلار 

باشلد. ملی  سلاقط 

بــه  لــردگان  شهرســتان  آرد  کارخانــه 
همــراه ۱۲ طــرح تعاونــی دیگر روز سه شــنبه 
در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی بــا وزیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی همزمــان با آیین افتتاح 

۲۸۶ طرح تعاونی کشور افتتاح شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
آییــن از طریــق ارتبــاط ویدئوکنفرانس، اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه گــزارش اســتاندار مبنی 
بــر فعالیت هــای تعاونی در اســتان، شایســته 
اســت تــا چهارمحــال و بختیــاری را بــا عنــوان 
استان سرآمد در بخش تعاون معرفی کنیم.

محمــد شــریعتمداری افــزود: ۸۰ درصــد 
ضریــب نفــوذ تعاونــی در ایــن اســتان قابــل 
می توانــد  بی شــک  و  اســت  تقدیــر  و  توجــه 
تاثیرات مثبتی بر روند توســعه اقتصادی این 

استان داشته باشد.
ســوم  یــک  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
اشــتغال ایجــاد شــده در بخــش تعــاون ایــن 

استان در دولت تدبیر و امید بوده است.
بــا  رفــاه اجتماعــی  تعــاون، کار و  وزیــر 
اشــاره بــه حمایت هــای ویژه ایــن وزارتخانه از 
تصریــح  کشــور،  کمتربرخــوردار  اســتان های 

کــرد: تالش شــده تا در ماه هــای پایانی دولت 
در اســتان های کم برخــوردار نمایندگی ویژه ای 
را بــه یکــی از معاونــان واگــذار کنیــم تــا رونــد 
اجــرای طرح هــا و ســرمایه گذاری های جدید را 
شتاب بخشد. شریعتمداری افزود: در همین 
راستا منابع مالی جدیدی تزریق شد و تالش 
می شــود تا طرح های ســرمایه گذاری قبلی که 
از اهمیت و اولویت بیشــتری برخوردار اســت 
تــا پایــان دولت تکمیل شــود و گام های جدید 
بــرای توســعه اقتصادی و کاهــش فقر در این 

استان ها برداشته شود.

خراسان شمالی تفاهم نامه 
7 هزار میلیارد ریالی با سپاه 

امضا کرد 
اســتاندار خراســان شــمالی گفــت: تفاهم نامــه به 
ارزش هفــت هــزار میلیــارد ریــال بــا ســپاه امضا شــده 
اســت کــه عملیاتی شــدن آن عمــران و آبادانی بیشــتر 

استان را در پی خواهد داشت. 
محمدعلــی شــجاعی روز ســه شــنبه در آییــن بهره 
بــرداری از پروژه هــای صنعــت آب و بــرق اســتان کــه بــا 
حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو انجام شد اظهار کرد: 
چهــار هــزار میلیــارد ریال اعتبار از ایــن میزان مربوط به 

پروژه های آبرسانی به روستاها است.  
نــگاه  قدردانــی از  شــمالی با  خراســان  اســتاندار 
وزیــر نیرو بــه مســائل زیربنایی اســتان ها گفت: وزارت 
نیرو سیستم زنده و پویا است و این وزارت خانه تمامی 
تالش خود را برای رفع مشکالت مردم انجام می دهد.
اســتان  در  شــمالی گفت:  خراســان  اســتاندار 
نگرانــی بــه لحــاظ تامین انرژی برای توســعه اقتصادی و 

سرمایه گذاری نداریم.  
دربــاره  خــود  ســخنان  دیگــر  بخــش  در  شــجاعی 
نیازهــای اســتان در بخــش صنعــت آب و بــرق اظهــار 
داشــت: یکی از برنامه های اســتان، آبرســانی از منطقه 
ســرانی شهرســتان شــیروان به چند شهرســتان اســتان 
است و قرار است در قالب این طرح که با کمک بخش 
خصوصــی انجــام مــی شــود، آب آشــامیدن شــهروندان 

تامین شود.
وی اظهــار داشــت: در صورتــی کــه ایــن طــرح اجرا 
شــود، منابــع آب بــا کیفیــت بــرای آشــامیدن در اختیــار 
شــهروندان قــرار مــی گیرد و مــی توان آبــی را که اکنون 
در بخــش آشــامیدن مصــرف مــی شــود به ســایر بخش 

کشاورزی و یا صنعت اختصاص داد.  
وی، توســعه خدمــات فاضــالب را از دیگــر نیازهای 
اســتان عنــوان کــرد و گفت: اکنون شهرســتانهای گرمه، 
فاروج، راز و جرگالن و جاجرم بدون ردیف اعتباری برای 
اجــرای طرح های فاضالب اســت در ایــن زمینه از وزارت 
نیرو انتظار داریم تا برای خدمات رســانی در این زمینه 

توجه ویژه به این استان مبذول کند.
از  دیگــر  یکــی  اســتاندار خراســان شــمالی گفت: 
درخواســت ها، کمــک بــه ســرعت دادن بــه زمــان بهــره 
برداری از پروژه های با رشــد بیش از ۸۰ درصد اســت تا 

مردم هر چه زودتر از مزایای آن بهره مند شوند.   
خراســان شــمالی با ۸۶۳ هزار نفر در شمال شرق 
کشــور قــرار دارد کــه ۴۴ درصــد از جمعیــت اســتان در 

مناطق روستایی سکونت دارند. 

  1882 مگاوات انرژی پاک

در لرستان تولید شد 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق لرســتان گفت: یک 
هــزار و ۸۸۲ مــگاوات ســاعت بــرق، با نصــب ۸۶ واحد 
مولد انرژی خورشیدی خانگی تولید و به شبکه استان 

تزریق شد. 
بــه گــزارش ایرنا فریــدون خودنیا روز سه شــنبه به 
رســانه ها اعالم کرد: در این راســتا از انتشاریک میلیون 
و ۲۰۴ هــزار و ۵۳۲ کیلوگــرم گاز گلخانه ای، هدر رفت 
۴۱۴ هــزار و ۵۸ لیتــر آب جلوگیــری  و از مصــرف ۵۲۶ 

هزار و ۹۸۳ متر مکعب گاز صرفه جویی شده است.
وی اظهار داشت: ۷۱۳.۵ کیلو وات ظرفیت نصب 
شــده برای تولید انرژی خورشــیدی برق در استان وجود 
دارد. وی با اشاره به حدود ۳۰۰ روز آفتابی در لرستان 
ادامــه داد: اســتفاده از ظرفیت نیروگاه های خورشــیدی 
رفــت  از هــدر  پــاک مانــدن محیــط زیســت  بــر  عــالوه 
ســوخت های فســیلی بــه عنــوان یــک منبــع مهم انــرژی 

خدادادی جلوگیری نماید.
تولیــد  بــرق  خریــد  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  خودنیــا 
شــده نیروگاه های خورشــیدی تضمیــن ۲۰ ســاله وجــود 
دارد، گفــت: هــر ۲مــاه یکبار درآمد حاصــل از نصب این 
نیروهگاههــای پراکنــده بــه حســاب صاحبــان آنها واریــز 
می شود. وی افزود: باتوجه به اینکه طول عمر مفید پنل 
نیروگاه های خورشیدی بیش از ۲۰ سال است می تواند 
منبــع درآمــد بســیار خوبــی بــرای مشترکان باشــد تا بــا 
یــک ســرمایه گــذاری کم، ســود تضمینی خوبــی دریافت 
نمایند. اکنون ۵۶۴ هزار و ۷۰۲ مشترک برق خانگی در 
لرســتان  وجــود دارد، همچنین ۲ هزار و ۷۳۰ مشــترک 
صنعتی، ۱۳ هزار ۲۲۹ مشــترک اداری و هشــت هزار و 
۸۸۹ مشترک کشاورزی از نعمت برق بهره مند هستند.

اخبـــــــــــــــــار

بــا اعــام  رئیــس شــورای شــهر تهــران 
درآمدهــای  تومانــی  میلیــارد   ۱۶۰۰ کاهــش 
شــهرداری در الیحــه بودجــه ســال آینــده در 
کمیســیون تلفیــق ایــن شــورا گفــت: الیحــه 
پیشــنهادی شهرداری تهران ســوم اسفندماه 
بــرای بررســی مباحــث درآمــدی آن به صحن 

شورا می آید. 
به گزارش ایرنا، محسن هاشمی روز سه 
شــنبه در حاشــیه دویست و هفتاد و سومین 
جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران 
افزود: بحث درآمدی بودجه روزگذشــته صبح 
در جلســه هم اندیشــی اعضای شــورای شــهر 
تهران در کمیسیون تلفیق مطرح و اختالفات 
بودجــه  درآمــدی  بحــث  شــد  مقــرر  و  حــل 
شــهرداری در جلســه یکشنبه آینده به صحن 

شورا بیاید.
درآمــد  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
پیش بینــی شــده در الیحــه بودجه شــهرداری 
کــه  اســت  تومــان  میلیــارد  تهران ۵۰ هــزار 
 ۶۰۰ و  هــزار  بودجه یــک  تلفیــق  کمیســیون 

میلیارد تومان آن را کم کرد.
وی در مورد دلیل این کار گفت: جاهایی 
کــه ایــن کمیســیون احســاس کــرد کــه امــکان 
تحقق درآمدی وجود ندارد حذف شد و بودجه 
درآمــدی به ۴۸ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به 

صورت نقدی و غیر نقدی تبدیل شد.
مــورد  در  تهــران  شــهر  شــورای  رئیــس 
موضــوع شــهر دوســتدار ســالمند نیــز اضافــه 
کــرد: این موضوع در شــورای چهــارم مطرح و 

به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارجاع شد؛ 
زمانی که در دوره پنجم به صحن آمد نظرات 
دیگر کمیسیون ها هم مطرح شد و در نهایت 
مــا تــا مــاده ســوم ایــن طــرح پیــش رفته ایــم 
فــراوان  ای  بودجــه  پیشــنهادها  برخــی  امــا 
مــی خواهــد و مقــرر شــد این طرح دوبــاره به 

کمیسیون فرهنگی بازگردد.

شهر فروشی صفر شده است
هاشــمی همچنیــن در پاســخ به ســوالی 
در مــورد شــهر فروشــی گفــت: شهرفروشــی 
طبــق آنچــه شــهردار تهــران بیــان کــرده صفــر 

شده است. وی ادامه داد: بحث درآمد نقدی 
مــا حــدود ۷۰ درصــد اســت و تــا پایــان ســال 
محقق می شود؛ ما در بحث درآمد غیرنقدی 
امــوال و  مشــکل داریــم کــه در واقــع تهاتــر 
زمین های شــهرداری بــا فعالیت های زیربنایی 

و عمرانی شهرداری است.
به گفته هاشــمی، این کار مشــکل است 
چراکــه جســارت زیادی می خواهــد، نیروهای 
نظارتی هستند و تغییر قیمت هم زیاد شده 
و چــون  متمرکــز عمــل می شــود و در مناطق 

نیست، روند آن کند است.
رئیس شــورای شــهر تهران افزود: درآمد 
بخــش غیرنقــدی عمدتــا بــه معاونــت ترافیک 
و عمــران داده مــی شــود و بــرای فعالیت های 
جــاری نیســت چــرا کــه آنهــا مــی تواننــد بــا 
پیمانــکاران خــود تهاتــر کننــد؛ مثال بخشــی از 
پــول پیمانــکار را نقــدی و بخشــی را هــم بــه 

صورت تهاتر می دهند.
وی گفــت: در واقــع درآمدهای غیرنقدی 
بــرای کارهــای زیربنایی و عمرانی اســت؛ مثال 
مــی خواهنــد اتوبــوس خریــداری کننــد و در 
مناقصــه می گویند بخشــی از پــول را نقدی و 
بخشــی را تهاتر می کنیم و این موضوع البته 
تازگــی نــدارد و از قدیــم مرســوم بــوده و یــک 
نوعی استفاده از درآمدهای غیر نقدی است.
هاشــمی همچنیــن در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر احضار محمدجواد حق شــناس عضو 
شــورا به دادســرای نظامی گفت: این موضوع 

صحت ندارد.

همزمــان بــا افتتــاح ۲۸۶ طــرح تعاونــی 
در ســطح کشــور، مرحلــه نخســت مجتمــع 
دامپــروری پیشــتاز دهنگ بســتک به صورت 
ویدئو کنفرانسی با دستور وزیر تعاون کار و 

رفاه اجتماعی افتتاح شد. 
اســتاندار هرمــزگان روز ســه شــنبه در 
آییــن افتتــاح ایــن مجتمــع دامــی گفت:طــرح 
مجتمــع دامپــروری، بزرگتریــن مجتمــع دامی 
هرمــزگان در زمینــی به مســاحت ۲۲هکتار با 
ســرمایه گذاری ۲۵۰میلیارد ریال بهره برداری 

شد.
فریــدون همتی افــزود: ۸۰ میلیارد ریال 
ســرمایه گــذاری این پروژه از محل تســهیالت 
میلیــارد   ۵۰ شــامل  تعاونــی  بــه  پرداختــی 
ریال تســهیالت طرح توســعه اشــتغال پایدار 
روســتایی و ۳۰ میلیــارد ریــال از محــل منابــع 
داخلی بانک کشــاورزی و مابقی توســط اعضا 
تامین شــده و در روســتای دهنگ شهرســتان 

بستک به بهره برداری رسید.
وی افزود: شرکت تعاونی پیشتاز دهنگ 
بســتک در ســال ۹۲ بــا عضویــت ۲۰ نفــر و با 
تولید شیر، گوشت و کود در روستای دهنگ 

شهرستان بستک به ثبت رسیده است.
اســتاندار هرمــزگان تصریح کــرد: پروانه 
بهره بــرداری ایــن تعاونــی بــا ظرفیــت نهایــی 
پــرورش یــک هــزار و ۳۰۰ راس دام اســت که 
در مرحلــه نخســت بــا ۵۰۰ راس گاو شــیری 
و با ظرفیت تولید ســاالنه چهارهزار تن شــیر 
از طریــق بهره گیری از بروزترین دســتگاه ها و 

تجهیزات مکانیزه شیر دوشی افتتاح شد.
بــا  مجتمــع  ایــن  داشــت:  بیــان  همتــی 
زیرســاخت های فراهم شــده، ظرفیت توسعه 
دامداری را تا دوهزار راس دام ســنگین )گاو( 

دارد.
اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه هــم 
اکنــون بیــش از ۲ هــزار و ۹۷۰ تعاونــی در 
فرصــت  متوســط  کــه  دارد  وجــود  هرمــزگان 
نفــر   ۲۶ تعاونــی  شــرکت  هــر  در  شــغلی 
اســت، اظهــار داشــت: تعاونی هــای فعــال در 
کشــاورزی،  اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای 
 ۱۴ قالــب  در  بازرگانــی  و  خدمــات  صنعــت، 
گرایــش مختلــف فعالیــت دارنــد و بیشــترین 
تعاونی ها مربوط به بخش کشــاورزی با ۹۰۴ 
تعاونی اســت که ۳۰درصد مجموع تعاونی ها 
را شــامل مــی شــود و بیــش از هفــت هــزار و 

۸۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.
گفــت:  اســتان  اجرایــی  عالــی  مقــام 
تعــداد شــاغالن تعاونی هــای اســتان بیــش از 
۷۷هــزار نفــر اســت کــه پنــج درصــد شــاغالن 
کل تعاونی هــای کشــور را شــامل مــی شــود و 
بیشــترین تعداد شــاغالن تعاونی های استان 
و  خدمــات  کشــاورزی،  مســکن،  بخــش  در 

صنعت است.
مهمتریــن  از  یکــی  کــرد:  عنــوان  وی 
اقدامــات بخــش تعاونــی در دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم، واگــذاری امور بــه بخش خصوصی 

است.
وی بیــان کرد: همچنین از ابتدای دولت 

یازدهــم تــا کنــون، یــک هــزار و ۱۴ تعاونــی بــا 
بیــش از ۱۸هــزار عضــو تشــکیل شــده کــه بــا 
راه اندازی این تعاونی ها، ۱۱ هزار و ۷۶۰شغل 

ایجاد شده است.
همتی با اشاره به صادرات ۸۲۴ میلیون 
دالری تعاونی ها، گفت: تشــکیل ۱۶۷ تعاونی 
بانــوان از دیگــر عملکردهــای شــاخص بخــش 

تعاونی استان است.
از  بیــش  صیــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اتحادیــه  توســط  اســتان  آبزیــان  درصــد   ۸۰
تعاونی های صیادی شامل ۸۴ شرکت تعاونی 
بــا عضویــت بیــش از ۱۸هزار نفــر و دارا بودن 
چهــار هــزار و ۵۰۰شــناور صیــادی کوچــک و 
بــزرگ و اشــتغال مســتقیم بیــش از ۲۸ هزار 

نفر انجام می گیرد.
بــه  کمــک  راســتای  در  افــزود:  همتــی 
توســعه صــادرات غیــر نفتــی و افزایش ســهم 
بخــش تعــاون در اقتصــاد ملــی، حمــل و نقل 
کلیــه کاالهای صادراتی و وارداتی از بندرهای 
اســتان بــه کشورهای حاشــیه خلیــج فــارس 
و بالعکــس، توســط بخــش تعــاون به وســیله 

بیش از ۵۰۰ فروند شناور صورت می گیرد.
۱۰۰درصــد  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  وی 
حمــل و نقــل دریایی مســافر و بــار از آب های 
سرزمینی به قشم، هرمز و سایر جزایر خلیج 

فارس توسط بخش تعاون صورت می گیرد.
مــواد  ۷۰درصــد  کــرد:  عنــوان  همتــی 
اســتان توســط شــرکت  نیــاز  مــورد  ســوختی 
تعاونــی نفــت کــش داران توزیــع مــی شــود و 

  925 واحد مسکن مهر

 در آذربایجان غربی

تحویل شد
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربایجان غربــی گفــت: ۹۲۵ واحــد مســکن مهــر تمام 
شــده در اســتان تحویــل صاحبــان آنهــا شــد تــا بخــش 
دیگــری از تعهــدات صورت گرفته در قالب این طرح به 

همت دولت تدبیر و امید برآورده شود. 
نادر صادقی روز سه شنبه در ایین افتتاح نمادین 
ایــن واحدهــا در آذربایجــان غربــی افــزود: ۲۲۵ تعاونی 
مســکن با ۲۶ هزار عضو در اســتان ایجاد شــده که تنها 

تعداد ۲۷ مورد باقیمانده است.
وی با اشــاره به ظرفیت های قابل اســتفاده اســتان 
در بحــث تعاونی هــا اظهار کرد: با تکیه  بر هم مرز بودن 
با ســه کشــور می تــوان از ظرفیت تعاونی هــای مرزی بر 

اساس استانداردهای به روز استفاده کرد.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربایجــان غربــی بــا تأکیــد بــر این کــه باید تالش شــود 
تــا بخــش قابل توجهی از اشــتغال اســتان بــه تعاونی ها 
تخصیــص یابــد، ادامــه داد: بــا توجــه بــه اســتعدادهای 
اســتان بــه ویــژه هــم مــرزی بــا ســه کشــور می تــوان از 
ظرفیــت تعاونی هــای مــرزی بــر اســاس اســتانداردهای 
بــه روز اســتفاده کرد. به گــزارش ایرنا، بیش از ۵۰ هزار 
واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در آذربایجان 
غربــی ســاخته و تحویــل شــده کــه بخــش اعظــم آن در 

دولت تدبیر و امید بوده است.

دستگاه »فوم بر تک محوره« 
در استان البرز ساخته شد

 

جهــت تســریع در فرآینــد انتقــال فوم هــای آتــش 
نشــانی در عملیــات اتفــاء حریــق، ۶ دســتگاه فــوم بــر 
آتــش نشــانی در واحــد مهندســی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز طراحی و ساخته شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش 
روابــط  سرپرســت  البــرز،  منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای 
عمومــی ایــن شــرکت گفــت: فرآینــد انتقــال بشــکه های 
۲۲۰ کیلویــی فوم هــای آتــش نشــانی بــه محــل حادثــه 
احتمالــی در ســطح تاسیســات بدلیــل وزن بشــکه ها، 
اتــالف زمــان در انتقــال و احتمــال آســیب بــه نیروهــای 
انســانی در حین جابجایی، نیازمند ایجاد سیســتم های 
ســیار و کارآمد در این زمینه بود؛ در این راســتا با توجه 
بــه پایــان عمــر ۶ دســتگاه فــوم ســاز ســیار ۵۰۰ لیتــری 
از  ای،  اس  اچ  واحــد  پیشــنهاد  بــه  و  جــاری  ســال  در 
شاسی های آنها مجددا استفاده شد.قلندرزاده با اشاره 
بــه اینکــه طراحــی و اجرای این » فوم بر« جدید توســط 
کارشناسان واحد مهندسی محمد صالحی، علی افضلی 
و بــه مدیریــت امیــن منصــوری بروی شاســی تــک محور 
انجام گردیده گفت: دســتگاه«فوم بر« فوق توســط دو 
نفر و یا با اتصال به خودرو و با جابجایی ۹۰۰ کیلوگرم 
فــوم اطفــاء حریــق در ســطح انبــار قابــل جابجایــی مــی 
باشــد.قلندرزاده افزود: از مهمترین مزایای ســاخت این 
»فوم بر« می توان اســتفاده راحت و ســریع آن در زمان 
طالیی مهار آتش، جابجایی ۴ بشــکه فوم آتش نشــانی 
بــا وزن ۹۰۰ کیلوگــرم، تــک محــور بــودن آن و جابجایی 
راحــت و قابــل حمــل بــودن دســتگاه توســط دو نفــر بــا 
ســرعت بســیار باال و نیز اســتفاده بصورت یدک کش و 

انتقال آن به محل حادثه عنوان کرد.

یک ساعت به زمان فعالیت 
متروی اصفهان اضافه شد

منطقــه  متــروی  شــرکت  مدیرعامــل  اصفهــان- 
اصفهان گفت: با توجه به افزایش ترددها در روزهای 
پایانــی ســال، یــک ســاعت بــه زمــان فعالیــت متــروی 

اصفهان اضافه شد.
 احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه در تازه ترین 
تصمیم گیری ها ساعت فعالیت متروی اصفهان از شش 
و ۱۵ دقیقه صبح تا هشت شب خواهد بود، اظهار کرد: 
بــر همین اســاس یک ســاعت بــه زمان فعالیــت متروی 
اصفهــان افــزوده می شــود تا در روزهای پایانی ســال با 

حجم زیاد مسافر در مترو مواجه نباشیم.
وی ادامــه داد: مســافران همچنــان ملزم به رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در متــرو هســتند و اســتفاده از 
ماســک یــک الــزام اســت کــه در غیــر ایــن صــورت اجازه 
ســوار شــدن بــه مســافران داده نمــی شــود. مدیرعامــل 
شــرکت متروی منطقه اصفهــان افزود: ضدعفونی مترو 
نیز هر روز بعد از هر ســفر انجام می شــود به طوریکه 
تجهیــزات، کابیــن، درب، دســتگیره کابیــن و .... بــرای 

ایمنی و بهداشت مسافران ضدعفونی می شود.
وی سرفاصله قطارهای متروی اصفهان را در حال 
حاضــر ۱۵ دقیقــه عنــوان کــرد و گفــت: درصــدد کاهش 
سرفاصله مترو هستیم تا استفاده از این وسیله پاک و 

سریع هر روز بین شهروندان افزایش یابد.

اخبـــــــــــــــــار

کارخانه آرد لردگان افتتاح شد

حجم وسیعی از حمل و نقل بار جاده ای اعم 
از داخلــی و ترانزیــت توســط شــرکت تعاونــی 
تریلــر  تعــداد ۴۵۰دســتگاه  بــا  داران  تریلــی 

انجام می شود.
اســتاندار هرمــزگان با اشــاره بــه احداث 
۳۸ هزار واحد مســکن مهر در اســتان توســط 
بخــش تعــاون، اظهار داشــت: اتمــام و تعیین 
شــرکت های  مســکونی  واحدهــای  تکلیــف 
تعاونــی مســکن مهــر، تشــکیل تعاونی هــای 
تامین نیاز تولیدکنندگان )باغداران، شــیالت، 
آبزیــان، دام و طیــور(، تشــکیل تعاونی هــای 
نــوع جدید شــامل تعاونی های دانــش بنیان، 
تعاونــی توســعه روســتایی، تعاونــی توســعه 
توســعه  از  حمایــت  شهرســتان ها(،  عمــران 
طــرح  اســتمرار  تعاونی هــا،  صــادرات  بــازار 
تعــاون روســتا، واگــذاری معــادن اســتان در 
قالــب انــواع شــرکت های تعاونــی، شناســایی 
و ســاماندهی مشــاغل غیــر رســمی در قالــب 
ســاختمانی،  )کارگــران  تعاونــی  تشــکل های 
پارکبان ها و غیره(، توانمندسازی تعاونی های 
بانــوان، تشــکیل واحــد توســعه وکار آفرینــی 
مــورد   ۱۷ اجــرای  پیگیــری  دانشــگاه ها،  در 
تفاهم نامه با دســتگاههای اجرایی و حمایت 
پایان نامه هــای  و  تحقیقاتــی  طرح هــای  از 
برنامه هــای  مهمتریــن  جملــه  از  دانشــجویی 
مدیریت بخش تعاون اســتان در ســال جاری 

است.
دولــت  در  افــزود:  هرمــزگان  اســتاندار 
دوازدهم تاکنون ۴۹۱تعاونی تشکیل شده که 
زمینه اشتغال بیش از چهارهزار و ۳۰۰نفر را 
فراهم کرده است و در دهه فجر سال جاری 
نیــز شــش تعاونی بــا مجموع ســرمایه گذاری 
بــرای  اشــتغال  ایجــاد  و  ریــال  ۷۶۵میلیــارد 

۲۳۱نفر به بهره برداری رسید.
شهرســتان بســتک بــا ۸۰ هــزار و ۴۹۲ 
نفــر جمعیــت در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب 

بندرعباس واقع شده است.

بزرگترین مجتمع دامپروری هرمزگان با دستور وزیر 
تعاون افتتاح شد

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران سوم اسفند 
به صحن شورای شهر می آید


