
موفقيت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان  
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: دانشگاه سيستان و بلوچستان بر اساس نظام 
رتبه بندي »تايمز« در ســــال 2022 ميالدي، در ميان 1000 دانشــــگاه اثرگذار 

جهان و 27 دانشگاه اثرگذار از ايران قرار گرفت  .
 رتبه بندي دانشگاه ها بر پايه ميزان تأثيرگذاري در سطوح گوناگون صنعتي، 
مالي و نوآوري در سطح جهان براي نخستين بار سال 2019 از سوي نظام 
رتبه بندي بين المللي تايمز انجام شد. تايمز در اين رتبه بندي دانشگاه ها را بر 

پايه اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد ارزيابي مي کند .
ضرورت مناسب سازي معابر عمومي  کرج

کرجـ  خبرنگار اطالعات: رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
اسالمي شهر کرج، گفت: پياده رو معبر عمومي است و به لحاظ حقوقي مجوزي 

براي استفاده از آن به عنوان ملک شخصي وجود ندارد  .
 حســــين مهاجري در جلسه مناسب سازي معابر عمومي که با حضور 
معاون شهرسازي و معماري و مسئوالن برخي از مناطق و سازمان هاي تابعه 
شهرداري کرج برگزار شد، اظهارداشت: مديريت شهري بايد نسبت به مناسب 

سازي معابر عمومي و آزادسازي پياده روها کوشاتر عمل کند  .
 مهاجري با بيان اين که مناسب سازي معابر عمومي و بسترسازي مناسب 
فضاي عمومي به پويايي جامعه کمک مي کند، افزود: ايجاد فضاهاي مناسب 

براي پياده روي از موضوع هايي است که بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد  . 
اختصاص  12  ميليارد ريال به ساختمان هالل احمر »دشتي« 

کاکي ـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار دشتي از تخصيص 12 ميليارد ريال 
اعتبار براي ســــاختمان امدادي، آموزشي جمعيت هالل احمر اين شهرستان 

خبر داد .
 علي بحراني در مراسم تجليل از امدادگران شهرستان دشتي که به مناسبت 
هفته هالل احمر برگزار شــــد، اظهار داشــــت: هالل احمر نقش بسزايي در 
حوادث  مختلف دارد و پروژه هاي خوبي در اين مجموعه در دســــت اقدام 
اســــت که به دليل نبود اعتبار، تاکنون متوقف بوده اســــت و تالش داريم که 
با تخصيص اعتبارات اين پروژه ها را فعال کنيم  . بحراني با بيان اين که براي 
ساختمان امدادي و آموزشي جمعيت هالل احمر شهرستان دشتي 12 ميليارد 
ريال اعتبار اختصاص يافته اســــت و پروژه مجدداً فعال خواهد شــــد، اظهار 
داشت: در شرايط کرونايي نيروهاي هالل احمر به صورت داوطلبانه در کنار 
مدافعان سالمت به خوبي ايفاي نقش کردند  . در اين مراسم با اهدا هدايايي از 

تالش هاي امدادگران شهرستان دشتي قدرداني به عمل آمد  .
نرخ کرايه اتوبوس و تاکسي در اراک افزايش يافت

اراکـ  خبرنگار اطالعات: شــــهردار اراک گفت: نرخ کرايه اتوبوس و 
تاکسي در اين شهر 25 درصد افزايش يافته است و رانندگان مي توانند اين 

افزايش نرخ را اجرايي کنند  .
 عليرضا کريمي افزود: ميانگين افزايش نرخ کرايه تاکسي 26 درصد است که با 
اين احتساب، کمترين مسير در شهر اراک 25 هزار ريال و بيشترين مسير 35 هزار 

 ريال است و فقط مسير 45 هزار ريالي در اراک ميدان سرداران به دانشگاه اميرکبير است .
   شــــهردار اراک گفت: متوســــط افزايش کرايه اتوبوس نيز در شهر اراک 25 

درصد است. 
وي تأکيد کرد: تمامي رانندگان تاکسي و اتوبوس موظف به دريافت و 
نصب نرخ نامه به خودروي خود هستند و شهروندان در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف از رانندگان تاکســــي و اتوبوس مي توانند با شماره 34130500 

تماس بگيرند و شکايت خود را گزارش کنند  .
گردشگري مي تواند محور توسعه بستان آباد شود

بستان آبادـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار بستان آباد آذربايجان شرقي با اشاره 
به ظرفيت هاي بخش گردشگري براي درآمدزايي گفت: صنعت گردشگري 

مي تواند محور توسعه شهرستان شود  .
 ابوالفضل پاشايي در جمع خبرنگاران و فعاالن فضاي مجازي بستان آباد 
با انتقاد از برخي کم کاري ها و بي توجهي ها در حوزه گردشگري شهرستان 
گفت: بستان آباد با منابع سرشار و غني از ظرفيت هاي طبيعي و خدادادي از 
سفر اخير وزير گردشگري کمترين بهره اي نبرده است  . گردشگري مي تواند 
منشا و محور توسعه شهرستان بستان آباد باشد، مشروط بر اين که همت و 

تالش ها براي معرفي ظرفيت هاي شهرستان مضاعف شود  .
 پاشــــايي حمايت از توليد و صنعت را از اولويت هاي اصلي شهرستان 
بســــتان آباد در کنار توســــعه گردشــــگري خواند و افزود: تالش خواهيم 
 کــــرد که از صنعت، توليد و قشــــر زحمتکش کارگــــران و توليدکنندگان 

محروميت زدايي کنيم  .

    ســـرويس شهرستان ها: قزوين شهر تاريخ و هنر 
اســـت؛ شـــهر مير عماد و عارف، شهر فرهنگ، شهر 
عبيد زاکاني، عالمه دهخدا، حمد اهلل مســـتوفي، احمد 
غزالي، شهر عارفان و هنرمندان برجسته؛ اما اين شهر 
پر بار و پر ثمر به دليل کم توجهي مديران و مسئوالن 
در بخش هـــاي فرهنگ و هنر با محروميت هاي زيادي 
مواجه است، به نحوي که اين شهر تاريخي کشورمان 
با کمبود ســـينماهاي درخور شان مردم مواجه و حتي 
از يک آمفي تئاتر مناسب هم بي بهره است و اين در 
حالي است که توسعه و تامين نياز هاي فرهنگي، يکي 
از اصلي ترين خواست هاي جوامع امروزي است و مردم 
خواستار دريافت خدمات توسعه اي بيشتر براي کسب 

رفاه اجتماعي هستند  .
 در چند سال گذشته به دليل گسترش شيوع کرونا و 
پيامد هاي اجتماعي و اقتصادي آن و همچنين مشکالت 
اقتصادي و تحريم ها، روند ســـاخت و توسعه شهري 
در قزوين با کندي اجرا مي شد و پروژه هاي شاخصي 
که براي توسعه شهر قزوين و تسهيل در عبور و مرور 
شـــهروندان در دست اجرا بود، به صورت نيمه کاره 
رها شده بود، که از جمله آن ها مي توان به تنها سالن 
تئاتر شهر قزوين اشاره کرد که ساخت آن از چند سال 
قبل در دستور کار قرار دارد، اما همچنان مردم فرهنگ 
دوست قزوين چشم انتظار تکميل ساخت و بهره برداري 
از اين پروژه فرهنگي هستند   . از ابتداي سال جاري با 
هماهنگي بين اعضاي شوراي شهر و شهرداري قزوين 
و نيز تاکيد شـــهردار؛ تکميل اکثريت پروژه هاي نيمه 
کاره اين شهر تا پايان سال در دستور کار قرار گرفته 
اســـت و براساس وعده هاي مديران شهري، پروژه هاي 
نيمه کاره و رها شـــده قزوين تا پايان سال مورد بهره 

برداري شهروندان قرار خواهد گرفت. 
از اين رو شـــهرداري قزوين به منظور تنوير افکار 
عمومي و با هدف اطالع رساني به شهروندان از روند 
اجرا و پيشرفت فيزيکي پروژه هاي عمراني نيمه کاره، 
اقدام به برگزاري تور رسانه اي کرد، که  در اين برنامه 
خبرنگاران از 4 پروژه شاخص شامل خانه تئاتر شهر 
قزوين، کمربندي آيت اهلل باريک بين )کمربند شـــرق(، 

پروژه پل يادگار امام)ره( و بام شهر ديدن کردند.   
 سليمان بهرامي، مدير منطقه 2 شهرداري قزوين در 
رابطه با روند اجراي پروژه تئاتر شـــهر توضيح داد: با 
توجه به تاکيد شهردار قزوين مبني بر تسريع در تکميل 
پروژه هاي شاخص و فرهنگي شهر قزوين؛ احداث و 

تکميل پروژه خانه تئاتر با سرعت باال در دستور کار 
قرار گرفته است .

 اجراي اين پروژه در زميني به مســـاحت 3 هزار 
متر مربع در 3 طبقه از ســـال 97 کليد خورده اســـت 
و در آن پـــروژه در کنـــار الهام گرفتن از نماي آجري 
ايراني و استفاده از 130 هزار قطعه آجر خشکه پزي 
و طراحي پازل در نماي ساختمان، 2 محوطه نمايش 
روبـــاز براي اجراي نمايش هاي آئيني و تعزيه خواني، 
سکوهاي نمايش، سالن اداري، کافه، سالن نمايش بلگ 

باکس، گالري، فضاي نمايشـــي و عروسکي و سالن 
انتظار تعبيه شده است . 

وي با بيان اينکه پروژه خانه تئاتر شـــهر قزوين 
طي 6 ماه آينده به بهره برداري مي رســـد، اعالم کرد: 
براي احداث اين پروژه از محل منابع شهرداري قزوين 
حدود 10 ميليارد تومان هزينه شده است و 82 درصد 

پيشرفت فيزيکي دارد  .
 پروژه کمربند شرق قزوين تکميل مي شود   

 معاون فني و عمراني شـــهرداري قزوين به روند 
اجراي پروژه کمربند شرق قزوين اشاره کرد و گفت: 
يکي از بزرگترين پروژه هاي عمراني شـــهر و استان 
قزوين ساخت کمربندي آيت اهلل باريک بين است که 

با تکميل آن ضلع شمال شرق قزوين به ضلع جنوب 
غرب آن وصل مي شود .

 سيد محمد علمي افزود: اين پروژه با هدف تکميل 
رينگ شهر قزوين در دست اجرا است و خودرو هاي 
عبوري از ميدان شورا تا ميدان دفاع مقدس، بدون توقف 

و چراغ قرمز مي توانند مسير را طي کنند .
 وي اجراي اين پروژه را بر اســـاس طرح جامع 
ترافيک اعالم کرد و ادامه داد: قزوين جزو 6 شهر کشور 
است که طرح جامع ترافيک دارد و در اين طرح ايجاد 

رينگ و کمربندي جزو اولويت ها قرار گرفته است و 
احداث رينگ و کمربندي راهکار رهايي هسته مرکزي 

شهر از بار سنگين ترافيک محسوب مي شود .
 وي طول مسير رفت و برگشت پروژه کمر بندي 
را 11 کيلومتر اعالم کرد و يادآور شد: کمر بندي ياد 
شده 2 الين شمال به جنوب و خط اضطرار و قرينه 
دارد و نيز در منتهي اليه شـــرق 5 متر حاشـــيه فضاي 
ســـبز و در انتهاي محور شمال به جنوب نيز حاشيه 
فضاي ســـبز، مسير پياده راه و دوچرخه سواري و در 
فواصل 850 متري ســـرويس بهداشتي و اتاق مادر و 

کودک تعبيه شده است .
 علمـــي به احداث 2 دهنه پل در مســـير اتصال 

روســـتاي »ارنجک« و ميدان شورا اشاره کرد و گفت: 
اين 2 دهنه پل به منظور حل مشکل آبگرفتگي شهر 
احداث شده است و به منظور ساماندهي، بستر سازي 
و کنترل ســـيالب و دبي جريان آب رودخانه باراجين 
در زمان بارش و کنترل ســـيالب 100 و 200 ســـاله؛ 
براي نخستين بار در استان 50 متر بستر سازي بر روي 
رودخانه با ديوار وزني بتني و سنگ و مالت در سواحل 
شرق و غرب رودخانه باراجين احداث شده است  . به 
گفته وي براي اجراي اين پروژه در 2 فاز 150 ميليارد 
تومان هزينه شده است و پيش بيني مي شود که تا دهه 

فجر به بهره برداري برسد  .
 معاون فني و عمراني شـــهرداري قزوين به روند 
احـــداث پروژه تقاطع يادگار امام به عنوان اصلي ترين 
تقاطع شهر قزوين اشاره کرد و گفت: اين پروژه شريان 
عبوري خيابان شـــهيد سليماني تا خيابان هاي راه آهن 
و سپه را در مسير شمال به جنوب به يکديگر وصل 

مي کند  .
 علمي اضافه کرد: تقاطع يادگار امام بر اساس طرح 
جامع و تفصيلي شـــهر قزوين و به منظور اتصال به 
مسير ورودي دانشگاه بين المللي امام خميني)ره(، شرکت 
نمايشگاه ها، دانشگاه آزاد اسالمي و ورزشگاه 15 هزار 
نفري و نيز اتصال به شـــهرک عظيميه جا نمايي شده 
اســـت. اين پروژه 75 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و 
براي احداث آن 20 ميليارد تومان هزينه شده و تا دو 

ماه آينده مورد بهره برداري قرار مي گيرد .
 پروژه بام شهر قزوين  

 مدير منطقه گردشگري »باراجين« هم در رابطه با 
روند احداث پروژه »بام شـــهر« قزوين گفت: يکي از 
شاخصه هاي اصلي پروژه بام شهر مردم محور بودن آن 
است و از نظر توپوگرافي، يکي از بهترين نقاط پارک 
با چشـــم انداز مشرف به سطح شهر قزوين محسوب 

مي شود  .
 ميراشه ادامه داد: اين پروژه داراي پياده راه است 
و در 4 ســـکو با بستر هاي سنگي و سازگار با محيط 
زيست، آالچيق و نشيمن، کافي شاپ و امکانات استفاده 
براي فراغت و استراحت شهروندان طراحي و اجرا شده 
اســـت  . به گفته وي، يکي از شاخص هاي اصلي پروژه 
همجواري با المان مزار شهدا و مرکز باغ موزه است و 
به عنوان يک مرکز فرهنگيـ  معنوي محسوب مي شود 

که اميدواريم طي 3 ماه آينده به بهره برداري برسد  .
 مليحه شريف خواهـ  خبرنگار اطالعات در قزوين
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اخبار شهرستان ها

انتظارها براي ساخت خانه تئاتر قزوين کی به سرانجام مي رسد؟   نخستين يادواره شهداي روحاني مدافع حرم در کرمان برگزار مي شود

مشارکت 1400 جهادگر بسيجي در محروميت زدايي از يزد

برگزاری بزرگداشت شهداي مدافع سالمت شهرستان »ري« 

  کرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ستاد کنگره 
شـــهداي روحاني استان کرمان با اشاره به نقش 
حوزه هاي علميه و روحانيت در پيروزي انقالب 
اسالمي گفت: به تعبير رهبر معظم انقالب حوزه هاي 
علميه مادر انقالب هســـتند و امام خميني)ره( در 
مورد نقش روحانيت در ياري رســـاندن به اسالم 
و انقالب مي فرمايد روحانيت چه زيبا اين حضور 
در جامعه را از خود نشان داد و تا خطوط مقدم 

جبهه ها اين حضور را داريم  .
 وي در جمع خبرنگاران در موزه دفاع مقدس 
شـــهر کرمان، با اشاره به اين که اجالسيه کنگره 
شهداي روحاني مدافع حرم در 29 ارديبهشت ماه 
در مصلي بزرگ امام علي)ع( کرمان برگزار مي شود، 
افزود: در حاشيه برگزاري اين کنگره، نمايشگاهي 
از آثار شـــهداي روحاني در شهر قم برپا مي شود 
که تالش داريم اين نمايشـــگاه در ايام هفته دفاع 

مقدس به شهر کرمان منتقل شود
حجت االسالم والمسلمين علي عرب پور با 
بيان اين که روحانيت در توسعه تمامي ابعاد انقالب 
پيشتاز بوده است و نقش روحانيت در همراهي امام 
انقالب بر کســـي پوشيده نيست، افزود: جداي از 
حضور در جنگ تحميلي، در زلزله بم نيز بالغ بر 
1000 روحاني از سراسر کشور به بم اعزام شدند 
تا هم کمک رســـاني داشته باشد و هم به مراحل 

دفن اموات زلزله زده کمک کنند .

 وي با اشاره به اين که در شيوع ويروس کرونا 
در کشـــور، طالب و روحانيون به خوبي در ميدان 
حاضر شدند و براي کمک به مردم به بيمارستان ها 
رفتنـــد و در کنار کادر درمان بودند، گفت: کنگره 
شهداي روحاني مدافع حرم قرار بود در سال 98 
برگزار شـــود که با شهادت سپهبد قاسم سليماني 

روبرو شديم .
 عرب پور اضافه کرد: به دليل اين که حاج قاسم 
فرمانده طلبه ها در دوران دفاع مقدس و شـــهداي 
مدافع حرم بوده، اجالسيه کنگره شهداي روحاني 
مدافع حرم به استان کرمان پايتخت مقاومت اسالمي 
واگذار شده است  . مسئول نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه ثاراهلل استان کرمان با بيان اين که 4هزار شهيد 
روحاني در ســـطح کشور داريم که از اين تعداد 
145 شهيد مربوط به استان کرمان است ادامه داد: 
39 شهيد مدافع حرم روحاني در کشور داريم که 
خانواده هاي اين شهدا به مناسبت برگزاري کنگره 
شهداي روحاني مدافع حرم به کرمان سفر مي کنند 

و اميدواريم ميزباني خوبي از آنها داشته باشيم .
 وي با اشاره به اين که سرکشي به خانواده هاي 
شهداي مدافع حرم روحاني در دستور کار قرار دارد 
و با حضور مسئوالن در حال انجام است، گفت: 
شـــهيد بياضي زاده و شهيد دهقاني 2 طلبه شهيد 
مدافع حرم از اســـتان کرمان و اهل شهرستان هاي 

رفسنجان و شهربابک هستند .

 عرب پور با بيان اين که اجالسيه اين کنگره با 
سخنراني حجت االسالم والمسلمين شيرازي نماينده 
وقت رهبر معظم انقالب در ســـپاه قدس همراه 
اســـت که خاطرات بسيار خوبي از اين شهداي 
واالمقام دارند، افزود: خانواده هاي شهداي روحاني 
حرم رضوي نيز دعوت شـــده اند که اميدواريم آن 

را بپذيرند و به کرمان سفر کنند  .
 سردار محمدعلي نظري، جانشين سپاه ثاراهلل 
اســـتان کرمان هم در اين نشست گفت: دشمن 
هميشـــه سعي کرده است روحانيت را که ستون 

انقالب اسالمي هستند، تضعيف کند .
 وي با بيان اين که شـــهداي روحاني شهداي 
مظلومي هســـتند، به ويژه شهداي روحاني مدافع 
حرم که تالش هاي زيادي در مسير اعتالي اسالم 
متحمل شـــدند، گفت: رسانه ها نقش بسيار مهمي 
در توليد محتوا و تبيين نقش روحانيت در مسير 

انقالب دارند .
 جانشين سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اين 
که تاکنون جلسات متعددي براي برگزاري باشکوه 
کنگره شـــهداي روحاني مدافع حرم برگزار شده 
است، افزود: انتظار مي رود کرمان به عنوان پايتخت 
مقاومت اسالمي اين کنگره را به خوبي برگزار کند 
و ميزبان خوبي باشد. در پايان اين نشست با حضور 
مسئوالن از پوستر اجالسيه شهداي روحاني مدافع 

حرم رونمايي شد .

يـــزدـ  خبرنگار اطالعات: جانشـــين 
فرماندهي ســـپاه الغدير استان يزد با تشريح 
فعاليت هاي انجام گرفته در رزمايش جهادگران 
فاطمي به ويژه در شهرستان خاتم، از تعمير و 
مرمت 22 واحد مسکوني و همچنين ساخت 
21 واحد ديگر براي محرومين در قالب اين 

رزمايش خبر داد  .
 سردار حسين زارع کمالي گفت: امروز 
کشورمان در جنگ ترکيبي و جنگ افکار با 
دشمن است که يکي از محورهاي آن، جنگ 
اقتصادي  است و يکي از اقدامات مؤثر در 
اين مبارزه، کمک به خدمت رســـاني براي 

محروميت زدايي است  .
 وي با اشـــاره به برگـــزاري رزمايش 
جهادگران فاطمي و به مناســـبت تأســـيس 
بسيج سازندگي، تأکيدکرد: با مشارکت بيش 
از 1400 جهادگـــر بســـيجي در قالب 200 
گروه بسيجي محروميت زدايي در بخش هاي 
مختلف اســـتان در حال برگزاري است  که 

 در ايـــن زمينه به طور ويژه اقدام به برپايي 
قرارگاه پيشرفت و آباداني در شهرستان هاي 
خاتم و مروست شد که طي آن 250 جهادگر 
 بســـيجي در قالب 37 گروه جهادي مشغول 

فعاليت هستند  .
 وي افزود: فعاليت اين گروه هاي جهادي 
فقط صرف اين 10 روز رزمايش نيســـت، 
بلکـــه بعد از اين ايام هم اعزام اين گروه ها 
به مناطق مختلف را شـــاهد خواهيم بود، تا 
بتوانيم شعار »با مردم، در کنار مردم« را براي 
توفيق خدمت رســـاني به مردم کم توقع که 
بيشـــترين خدمات را به نظام و انقالب ارائه 

کرده اند، محقق کنيم  .
 وي از جملـــه اين اقدامات را مرمت و 
تعمير 22 باب منزل محرومين  دانســـت و 
گفت: خوشـــبختانه اين برنامه پيشرفت هاي 
 خوبـــي دارد و مراحـــل پايانـــي خود را

 طي مي کنند .
 ســـردار زارع کمالي همچنين از شروع 

به ساخت 21 منزل با همکاري کميته امداد 
و بهزيســـتي خبر داد و گفت: اين برنامه در 
استان يزد شامل ساخت 100 واحد مسکوني 
براي نيازمندان در ســـال جاري است که با 
توجه به پيشرفت خوبي که دارند، اميدواريم 
تا پايان ســـال افتتاح آنها را شاهد باشيم  . وي 
از فعاليت 50 پزشک متخصص در قالب 10 
گروه جهادي در منطقه خبر داد و افزود: اين 
گروه ها خدمات درماني و دارويي رايگان را 
 در تخصص هاي مختلف به مردم شهرستان

 ارائه مي دهند  .
 زارع کمالي با اشاره به فعاليت يک گروه 
جهـــادي از جامعه طالب در منطقه، گفت: 
3 گروه دامپزشکي در شهرستان  خاتم براي 
واکسيناسيون دام ها و ارائه خدمات دامپزشکي 
به ويژه در مناطق عشـــايري شهرســـتان در 
اين رزمايش فعال هستند و 4 گروه جهادي 
فرهنگيان  براي مشاوره تحصيلي هم در اين 

رزمايش حضور دارند. 

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: مراسم گراميداشت مقام شامخ شهداي 
مدافع سالمت و تجليل از کادر درمان شهرستان ري با حضور مديرکل 
ســـالمت شـــهرداري تهران و جمعي از مسئوالن در تاالر شيخ صدوق 

آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني)ع( برگزار شد .
 سيدمحمد ناظم رضوي شهردار منطقه 20 در مراسم تجليل از شهداي 
مدافع سالمت و قدرداني از کادر درمان دارالشفاي کوثر و بيمارستان هاي 
شهداي هفتم تير و فيروز آبادي گفت: پرستاران در دوران شيوع ويروس 
کرونا در خط مقدم حفظ سالمت جامعه بودند و اين مراسم به پاس 
قدرداني از زحمات پرســـتاران و تجليل از خانواده هاي شهداي مدافع 

سالمت و نيز شهداي مدافع حرم برگزار شده است .
  وي افزود: رويکرد شهرداري تهران از ابتداي شيوع کرونا، بر حول 
محور جامعه بود و استفاده از ظرفيت هاي موجود در شرايط قرنطينه، 
محدوديت در حمل ونقل عمومي و پيگيري اجراي دســـتورالعمل ها و 
پروتکل هاي بهداشـــتي در اماکن اداري و ورزشي از مهم ترين اقدامات 

شهرداري بوده است  .
 ناظم رضوي با اشـــاره به شـــعار »ســـالمت مـــا، حال خوب 
مـــا« گفت: در شـــهرداري تهران بـــه عنوان نهاد پيشـــرو اقدامات 
خوبي در حال انجام اســـت و با تأکيد شـــهردار تهران، جلســـات 
 مختلـــف در خصـــوص  ســـالمت به صـــورت هفتگـــي در حال

 برگزاري است.  
وي ابراز اميدواري کرد که با توجه به رسالت مديريت شهري در 
حوزه ســـالمت، دستگاه هاي مربوط همکاري هاي بيشتري با شهرداري 

داشته باشند تا موانع و مشکالت رفع شود .
  در اين مراسم از خدمات و تالش هاي کادر درمان و کارکنان بيمارستان هاي 
شهداي هفتم تير و فيروزآبادي و دارالشفا کوثر و نيز از خانواده هاي شهداي 
مدافع سالمت، شهيدان کامران بيات، حاجي آقايي شهرستاني، محمد حسين 
 خليلي، محمدعلي صابري، محمدعلي خســـروي و شهيده ليال مواليي 

قدرداني به عمل آمد .

اخبار کوتاه

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت توليد مو�� ��ليه 
����پخش(س���هامى عا�)يا نمايند� قانونى �نا�  �عو� به عمل مى �يد 
تا ��جلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه صاحبا� سها� بر�� سا� 
مالى منتهى به 1400/12/29 �ين شركت كه ساعت10:00���يكشنبه 
مو�� 1401/03/22 �� محل س���الن تال�� ��ق���ع ��تهر�� خيابا� 
�ليعصر-پايين تر �� چها���� پا�� ��-مجموعه فرهنگى � ���ش���ى  

تال� تشكيل مى گر��حضو� به هم �سانند.
�ستو�جلسه :

1- �س���تما� گز��� هيئت مدير� بر�� عملكر� س���ا� مالى منتهى به 
.1400/12/29

2- �س���تما� گز��� حسابر� �با��� قانونى ��خصو� صو�� ها� 
مالى سا� مالى منتهى به 1400/12/29.

3- بر�سى � �تخا� تصميم نس���بت به عملكر� � صو�� ها� مالى سا� 
مالى منتهى به 1400/12/29 � تصميم گير� �� مو�� تقسيم سو�.

4- �نتخا� حس���ابر� �ب���ا��� قانونى بر�� س���ا� مالى منتهى به 
1401/12/29 �تعيين حق �لزحمه �يشا�

5- �نتخا� �عضا� هيئت مدير�.
6- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيئت مدير� بر�� س���ا� مالى 

منتهى به 1401/12/29.
7- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا�.

8- س���اير مو���� كه تصميم گير� ��م���و�� �� ��صالحيت مجمع 
عمومى عا�� ساليانه مى باشد.

        هيئت مديره
 شركت توليد مواد اوليه داروپخش(سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام

 شركت توليد مواد اوليه داروپخش(سهامى عام)
به شماره ثبت 35892 و شناسه ملى 10101725603

     بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت توليد مو�� ��ليه ����پخش 
(سهامى عا�) يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومى فو� �لعا�� صاحبا� سها� �ين شركت كه ساعت 12:00 
 ��� يكشنبه مو�� 1401/03/22 �� محل سالن تال�� ��قع �� تهر�� – 
خيابا� �ليعص���ر– پايين تر �� چها� ��� پا�� �� – مجموعه فرهنگى � 

���شى تال� تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه :
1) تطابق �ساسنامه شركت با �ساس���نامه نمونه سا�ما� بو�� � ����� 

بها���.
2) س���اير مو���� كه تصميم گير� �� م���و�� �� �� صالحيت مجمع 

عمومى فو� �لعا�� مى باشد.
            هيئت مديره 
شركت توليد مواد اوليه داروپخش(سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
صاحبان سهام

 شركت توليد مواد اوليه داروپخش(سهامى عام)
به شماره ثبت 35892 و شناسه ملى 10101725603

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت دامياران اراك سهامي خاص

 به شماره ثبت 79322 و شناسه ملي 10101241362
بدينوسيله �� كليه سهامد���� �عو� مي شو� كه �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه ش���ركت ��ميا��� ���� سهامي خا� به شما�� ثبت 79322 � شناسه 
ملي 10101241362 كه �� ساعت 9 صبح ��� سه شنبه مو�� 1401/03/17 
�� محل شركت ��قع �� تهر��� بلو�� مير��ما�� بين خيابا� نفت (مصد�) � شمس 
تبريز�� بر� غربي س���اختما� ��ين� طبقه7 غربي� ��حد27 تشكيل مي گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي 1400
2� �نتخا� با��سين

3 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت
هيئت مديره

آگهي مزايده
�پا�تما� ����� ��قع �� ميد�� ����نتين� � �حمد قصير� 

�نتها� �18 پال�4 طبقه ��� به مساحت 262,5 مترمربع 

� 7 ��ح��د پا�كينگ با قيمت پاي��ه 300 ميليا�� �يا� به 

فر�� مي �سد.

متقاضيا� جهت �گاهي � �عال� قيمت پيش���نها��� حد�كثر تا 

تا�يخ 1401/3/5 با شما�� 22010580 �قا� مهند� توسليا� 

تما� � پيشنها� خو� �� ��سا� نمايند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت دامياران اراك سهامي خاص 
به شماره ثبت 79322 و شناسه ملي 10101241362

بدينوسيله �� كليه سهامد���� �عو� مي شو� كه �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت 
��ميا��� ���� س���هامي خا� به شما�� ثبت 79322 � شناسه ملي 10101241362 كه 
�� ساعت 11 صبح ��� سه شنبه مو�� 1401/03/17 �� محل شركت ��قع �� تهر��� بلو�� 
مير��ما�� بين خيابا� نفت (مصد�) � شمس تبريز�� بر� غربي ساختما� ��ين� طبقه7 
غربي� ��حد27 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.�ستو� جلسه:�فز�يش سرمايه � 

هيئت مديرهتفويض به هيئت مدير� جهت عملي نمو�� �فز�يش سرمايه

شركت كشتير�نى ��لفجر �� نظر ���� 3 (سه) فر�ند شنا�� كانتينربر به ظرفيت ها� �يل:
  TEU 500 1- ظرفيت �سم���ى    تا

TEU 1000 2- ظرفيت �سم���ى 500 تا
 TEU 2000 3- ظرفيت �سم���ى1700 تا

  بر�� مد� 6 ما� با قابليت تمديد به صو�� قر����� �جا�� �مانى( Time Charter) �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومى تك مرحله ��
�� بين شركت كنندگا� ��جد شر�يط �جا�� نمايد. 

 ش���ركت كنندگا� �� مناقصه �عم �� يك ش���نا�� يا بيش���تر جهت ��يافت �س���نا� مناقصه مى تو�نند به س���ايت �ين شركت
www.valfajr.ir � ياwww.mana.ir  مر�جعه نمو��� همچنين �سنا� � پيشنها��� خو� �� ظر� مد� 10 ��� �� تا�يخ �نتشا� �ين 
�گهى �� پاكت �� بس���ته � ال� مهر شد� به �بيرخانه شركت كشتير�نى ��لفجر با نشانى: تهر��� خيابا� قائم مقا� فر�هانى� باالتر �� 
ميد�� ش���عا�� پال� 97 تس���ليم نمايند� كليه پاكا� ظر� 5 ��� پس �� �تما� مهلت ��سا� �سنا� با�گشايى مى گر�� � نتايج پس 
�� بر�س���ى �سنا� ظر� حد�كثر 5 ��� كا�� به برند� مناقصه �عال� مى گر��� جلسه با�گشايى پاكا� بد�� حضو� شركت كنندگا� 

برگز�� مى گر��� ال�� به �كر �ست هرگونه نقص �� تكميل �سنا� � �طالعا� مو�� نيا� باعث حذ� پيشنها� ��صله مى گر��.
كليه هزينه ها� �نجا� مناقصه بر عهد� برند� مناقصه �ست � �� صو�� �متنا� نفر�� ��� � ��� برند� مناقصه �� �نجا� معامله� شركت 

�� ضبط تضامين � سپر�� �نها مختا� مى باشد.
شركت كشتير�نى ��لفجر �� قبو� يا �� كليه پيشنها��� ����� �ختيا� تا� بو�� � شركت كنندگا� �� مناقصه حق هر گونه �عتر�� 

�� �� خو� سلب � ساقط مى نمايند� ساير شر�يط شركت �� مناقصه طبق �سنا� مناقصه � نمونه قر����� �جا�� �مانى مى باشد.
 �� صو�� نيا� به كسب هرگونه �طالعا� تكميلى لطفا� با شما�� تلفن ها� �يل تما� حاصل فرماييد.  

* روابط عمومى شركت به شماره 02188842938 و 02188822015

آگهــى مناقصــه 

اجــــاره 3 فروند شنــــاور  

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
يك مؤسسه عمر�نى �� نظر ���� بر�نسپا�� ها� �ير �� �� طريق مناقصه 
عمومي به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� بدين �س���يله �� كليه 
پيمانكا��ني كه ����� سو�بق مرتبط مي باشند �عو� به عمل مي �يد ضمن 
���يز مبلغ 500,000 �يا� (بر�� هر مناقصه) �� �جه بانك س���په ش���عبه 
بلو�� ��يا به ش���ما�� حسا� 5154878108011  �� ساعت ����� �� تا�يخ 
چا� �گهى �لى تا�يخ 1401/03/02 با �� �ست ��شتن معرفى نامه �سمى 
� �صل فيش ���يز� به ���� مند�� �� �گهى مر�جعه � نس���بت به خريد 

�سنا� �قد�� نمايند:

موضوع مناقصه پروژه قطعه سوم راه  آهن رديف
مبلغ شركت در مناقصهچابهار-زاهدان

1
انجام عمليات اجرايى ساخت ايستگاه  هاى شماره 1 ، 

2 و 3 (شامل عمليات سازه ايستگاه،
 تاسيسات برقى، مكانيكى و ...) 

در هر ايستگاه: 
2,120,000,000 ريال

انجام عمليات خاكى شامل خاكبردارى، 2
8,300,000,000 ريالبارگيرى و حمل در بازه 4

انجام عمليات خاكى شامل خاكبردارى پيكورى، 3
8,300,000,000 ريالبارگيرى و حمل در بازه 5

970,000,000 ريالاجراى الينينگ تونل و گالرى 6 (تونل هاى مهبان)4

اجراى عمليات ابنيه فنى شامل پل  هاى خاص 5
1,556,000,000 ريالكيلومتراژ 202+211

اجراى عمليات ابنيه فنى شامل پل  هاى خاص 6
2,372,000,000 ريالكيلومتراژ 202+798

اجراى عمليات ابنيه فنى شامل پل  هاى خاص 7
5,000,000,000 ريالكيلومتراژ 203+960

عمليات تهيه مواد اوليه، طبخ و پخش غذا8
8,290,000,000 ريال پرسنل كارگاه

شـرايط: مناقصه گز��حق ���� هر يك �� پيش���نها�ها �� قبو� يا �� كند يا 
بنا برتش���خيص خو� �� هر �ما�� حتي �� �خرين مر�حل� فر�يند مناقصه 
�� لغ���و نمايد � �� �ين بابت هيچ مس���ئوليت � تعهد� �� بر�بر مناقصه گر�� 

نخو�هد ��شت.
 1-تهر��� مي���د�� صنعت� بلو�� فرحز���� خيابا� مهد� عباس���ى �نا�� 
 پ���ال� 104 مر�جعه � نس���بت به خريد �س���نا� مناقصه �ق���د�� نمايند. 

شما�� تلفن جهت كسب �طالعا� بيشتر: 02188698183
 2- سيس���تا� بلوچس���تا�� چابه���ا�� نيك ش���هر� ��س���تا� مهبا�� 

شما�� تما� 6718375-0919 مدير فنى كا�گا�
تاريخ و محل تحويل اسـناد مناقصه: مناقصه گر�� پس �� ��يافت �سنا� 
مناقصه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه  07/ 1401/03 �سنا� مربوطه 

�� �� پاكت ال� � مهر شد� به نشانى مناقصه گز�� تحويل �هند.
هزينه چا� هر �� نوبت �گهى بر عهد� برند� مناقصه مى باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) 

به شماره ثبت 3164 و شناسه ملي 10200092392
به �طال� كليه س���هامد���� محتر� شركت ����سا�� ش���هيد قاضي (سهامي عا�) يا 
نمايندگا� قانوني �نا� مي �س���اند جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� �� ساعت 15/30 
��� شنبه مو�� 1401/3/7 �� محل مجموعه فرهنگي ���شي تال� ��قع �� تهر�� � 

خيابا� �ليعصر � پائين تر �� پا�� �� تشكيل مي گر��.
بر�سا� ما�� 99 �صالحيه قانو� تجا�� �� س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني 
�نها كه تمايل به حضو� �� جلس���ه فو� �لذكر �� ���ند ��خو�س���ت مي ش���و� با �� 
 �ست ��ش���تن گو�هينامه نقل � �نتقا� سها� � مد��� شناس���ايي معتبر �� جلسه 

حضو� به هم �سانند.
���ئه �صل �كالتنامه يا معرفي توس���ط نمايندگا� قانوني س���هامد���� محتر� عال�� 

برمد��� فو� �لذكر �لز�مي مي باشد.
دستور جلسه:

 1� �تخا� تصميم ��خصو� تطابق �ساس���نامه ش���ركت با نمونه �ساسنامه �بالغي 
سا�ما� بو��

هيأت مديره2 � ساير مو���� كه �� صالحديد مجمع فو� �لعا�� مي باشد.
شركت داروسازي شهيد قاضي(سهامي عام)

به اطالع سرمايه گذاران محترم 
صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه ملي  

مي رساند
صو�تجلسه مجمع مو�� 1400/12/14 �� 
خصو� تغيير كا�مز� متولي � حسابر� به 
تاييد س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� �سيد� 
�ست. جهت كسب �طالعا� بيشتر به تا�نما� 
  http://www.Tmmf.ir ���� صند�� به 

مر�جعه شو�.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده  
صاحبان سهام شركت سيمان شمال 

(سهامي عام) 
شماره ثبت 4492 شناسه ملي 10100246682 

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� سيما� شما� يا نمايندگا� قانوني 
�يشا� �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت 
با �س���تو� جلسه �يل �� س���اعت 2 بعد ��ظهر ��� يكشنبه مو�� 
1401/03/08 �� محل سالن �جتماعا� �نجمن صنفي كا�فرمايا� 
صنعت س���يما� به ����: تهر�� خيابا� خالد �سالمبولي (�����) 

خيابا� نهم پال� 22 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
دستورجلسه: 

�لف) تصميم گير� �� خصو� �فز�يش سرمايه.
�) تطابق �ساسنامه شركت با نمونه سا�ما� بو��.

�) ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع فو� �لعا�� باشد.
سهامد���� محتر� � يا �كال � نمايندگا� قانوني �نا� مي تو�نند جهت 
شركت �� جلسه با �� �ست ��شتن مد��� � كا�� شناسايي معتبر تا 
 يك ساعت قبل �� تشكيل جلسه �� محل مذكو� حضو� به هم �سانند.
�� ��ستا� �جر�� �لز�ما� �س���تو��لعمل شما�� 849410 مو�� 
1400/11/09 س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� � عطف به نامه شما�� 
184874 مو�� 1400/11/03 �بير محتر� قر��گا� عملياتي ستا� 
مبا��� با كر�نا� به �ستحضا� كليه سهامد���� محتر� � �كال � نمايندگا� 
قانوني �نها مي �س���اند به منظو� �فع مخاطر�� �حتمالي ناش���ي �� 
تجمعا� � همچنين حفظ س���المت سهامد���� گر�مي �� ��ستا� 
مسئوليت ها� �جتماعي تمهيد�� ال�� �� طريق �يدئو كنفر�نس جهت 
 شركت سهامد���� گر�مي كه مالك كمتر �� يك ��صد �� ���� مي باشند. 
پيش بيني گر�يد� �س���ت تا با مر�جعه به س���ايت �پا��� به ���� 
 http://www.aparat.com.shomalcement99/live
�س���تفا�� �� لينك مربوطه به صو�� بر خ���ط (�نالين) �� مجمع 

شركت نمايند.
هيات مديره شركت سيمان شمال (سهامي عام) 

��نشگا� علو� پزش��كي � خدما� بهد�شتي ��ما� كاشا� �� 
نظر ���� خدما� بخش لنژ�� (�ختش���ويخانه) خو� � مر�كز بهد�شتي 
��ماني ��حدها� تابعه خو� �� �� طريق مناقصه عمومي به صو�� حجمي 
با ش���ر�يط �يل به شركتها� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� 
�عو� مي شو� �� صو�� تمايل به ش���ركت �� �ين فر�خو�� به سايت 
��نشگا� علو� پزشكي كاشا� به نشاني www.kaums.ac.ir مر�جعه 

نمايند.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 

��نشگا� علو� پزشكى � خدما� 
بهد�شتى  ��مانى كاشا�

آگهــي فراخـوان 
 شماره 2ـ2ـ1401


