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اخبار شهرستان ها

الزام واحدهاى تهيه غذا بر اجراى 
قانون ماليات بر ارزش افزوده

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: مديركل امور مالياتى استان قزوين 
گفت: صاحبان واحدهاى تهيه  غذا (آشـــپزخانه ها) و كافى شاپ ها 
از ابتـــداى تيرماه ملزم به اجـــراى قانون ماليات بر ارزش افزوده 

هستند.
عزيـــزاهللا عبـــاس پور افزود: به موجب ماده 13 قانون ماليات 
بـــر ارزش افـــزوده مصوب دوم خرداد 1400 و مــاده 18قــانون 
ماليــات بــر ارزش افــزوده مصوب 17 ارديبهشـــت 1387 همه 
اشخاص حقيقى و حقوقى كه براساس شرايط فراخوان هاى مراحل 
اول تا هشتم ثبت نام و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون 
مشـــمول اجراى اين نظام مالياتى نشده اند، در صورت اشتغال به 
فعاليت هاى تهيه و ارائه انواع غذا به صورت بيرون بر (آشپزخانه ها 
و كيترينگ ها) اعم از صنعتى يا خانگى و كافى شاپ ها با هر ميزان 
فروش يا درآمد، مشـــمول مرحله نهم ثبت نام محسوب مي شوند 
و مكلف به اجراى مقررات قانون از ابتداى تيرماه ســـال 1402 

خواهند بود.
وى اظهارداشت: فعاالن اقتصادى كه واجد شرايط مراحل اول 
تا هشتم ثبت نام و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده انـد، 
حتـى در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله نهم ثبت نام 
اين نظام مالياتى جزء مؤديان مشمول مراحل قبلى ثبت نام و اجراى 
قانون محسوب مي شوند و مكلف به اجراى مقررات از تاريخ شمول 

فراخوان مربوط، خواهند بود.
عباس پور تاكيدكرد: اشخاص مشمول اين فراخوان، از ابتداى 
تيرماه مكلف به اجراى تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات 
و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش 
افزوده هر ســـه ماه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به 

حساب هاى تعيين شده سازمان امور مالياتى كشور هستند.

اجراى طرح آبرسانى به 205روستا در «بيله سوار» مغان
 سرويس شهرستان ها:استاندار اردبيل گفت: با هدف تامين آب آشاميدنى 
ســــالم، آبرسانى به 205روستا در قالب مجتمع آبرسانى خروسلوى شهرستان 

بيله سوار در دست اجراست.
سيد حامد عاملى در بازديد از طرح هاى در دست اجراى بيله سوار مغان 
اظهار داشــــت: قرارگاه امام حســــن مجتبى (ع) طرح آبرسانى به 205روستا را 
عهده دار شده است و اميدواريم با تكميل اين طرح، مشكل آب اين روستاها رفع 
شود.وى گفت: بهسازى راه «خروسلو» به «آج اشمه» مطالبه جدى مردم منطقه 
است كه با تامين اعتبارات الزم و اجراى به موقع پروژه، شاهد جاده سالم و 
ايمن در اين مسيرها خواهيم بود.استاندار اردبيل همچنين از بهسازى 7كيلومتر 
گرمى خبر داد و افزود: تا پايان سال چهار خطه كردن  از مسير بيله سوار – 
اين مسير با تامين اعتبارات الزم در زمان مقرر به پايان مى رسد.عاملى همچنين  
با اشاره به گازرسانى به 25روستا در شهرستان بيله سوار گفت: طرح گازرسانى 

به اين روستاها با اعتبار170ميليارد ريال تا پايان سال تكميل مى شود .
پرداخت  15 ميليارد ريال هزينه  درمانى به زوجين نابارور 

استان مركزى
اراكـ  خبرنگار اطالعات: مديركل بيمه سالمت استان مركزى گفت:از 
پارســـال تا كنون اين اداره كل موفق شـــده است براي يكهزار و 725 نفر از 
زوجين پرونده در بخش سرپايى،بســـترى و خسارت متفرقه تشكيل دهد و 

هزينه هاى اين زوجين نابارور را پرداخت كند.
محمدرضا جيريايى با اشـــاره به فرا رسيدن هفته ملى جوانى جمعيت 
افزود: از اين تعداد پرونده يكهزار و 605 پرونده مربوط به بخش سرپايى، 56 
پرونده در بخش بسترى و 64 پرونده در بخش خسارت هاي متفرقه تشكيل 
شده است.وى تاكيد كرد:هزينه پرداختى به زوجين نابارور بيش از 15 ميليارد 
ريال  است كه بيشترين هزينه ها در بخش سرپايى بيش از 13 ميليارد ريال 
هزينه شده است كه تصوير بردارى، دارو، آزمايش و خدمات پزشكان را شامل 
مى شود.خبر ديگر اين كه،   مجيد مومني مدير كل كميته امداد استان مركزي 
گفت: پارسال 7 هزار و 54 مددجوي تحت حمايت از خدمات آگاه سازي 

و آموزش با اعتبار 522 ميليون تومان بهره مند شدند .
اختصاص 150 ميليارد ريال اعتبار به بخش بهداشت و درمان دشتى

كاكى- خبرنگار اطالعات: نماينده مردم دشتى و تنگستان با قدرداني از 
دســـت اندركاران بخش سالمت شهرستان دشتى اظهار داشت: در چند سال 
اخير اقدامات خوبى در حوزه بهداشت و درمان شهرستان انجام گرفته است، 

هر چند تا رسيدن به نقطه مطلوب بايد بيشتر تالش كرد.
غالمحســـين كرمى در نشست شوراى سالمت شهرستان دشتى استان 
بوشهر از ارتقاى زير ساخت هاى بهداشت و درمان  اين شهرستان خبر داد و 
افزود: همواره در كنار مجموعه بهداشت و درمان استان و شهرستان هستيم و 
براى رفع مشكالت مردم از هيچ تالشى دريغ نمى ورزيم.كرمى ادامه داد: در 
حوزه جوانى جمعيت بايد سبك زندگى ما اسالمى شود و در اين زمينه همه 
دستگاه ها بايد فرهنگ سازى كنند. وى از اختصاص 150 ميليارد ريال به حوزه 
بهداشت و درمان شهرستان دشتى از محل اعتبارات ملى خبر داد و تاكيدكرد: 

اين اعتبارات با نظر فرماندار شهرستان توزيع خواهد شد.
 12هزار دانش آموز دشتستانى سفير سالمت هستند

برازجانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
دشتستان در استان بوشهر، با بيان اينكه توانمندسازى دانش آموزان براى مراقبت 
از سالمت خود ضرورى است، گفت:بيش از 12 هزار دانش آموز دشتستانى 

سفير سالمت هستند.
ماريا خويشدوست در همايش قدرداني از سفيران سالمت دانش آموزى 
شهرستان دشتستان كه به همت اداره آموزش وپرورش شهرستان برگزار شده، 
افزود: برنامه سفيران سالمت دانش آموزى در سال تحصيلى 1401– 1402 نيز 
مانند سال هاى گذشته به صورت فعال در شهرستان اجرا شده است و در حال 
حاضر 12 هزار و 435 دانش آموز به عنوان سفيران سالمت در مقاطع مختلف 

تحصيلى در مدارس فعاليت دارند.
قشم يكي از ظرفيت هاي مهم شيالتي كشور است

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديركل امور صيد و صيادي ســـازمان 
شيالت ايران گفت: صيد و صيادي در شهرستان قشم از ديرباز جايگاه ويژه اي 
داشته است و خوشبختانه شيالت هرمزگان در اين شهرستان توانسته است 
همگام با پيشرفت بخش آبزي پروري، فعاليت هاي صيد و صيادي در قشم 
را نيز ارتقا دهد . رضا عباسپور نادري در خصوص ديدارش از كارخانه ماهي 
خشـــك كني در قشـــم، با بيان اين كه قشم يكي از ظرفيت هاي مهم شيالتي 
كشور به ويژه در حوزه صيد و صيادي است، افزود: اين كارخانه ماهي يكي 
از مراكز تكميل زنجيره ارزش صيد و ايجاد ارزش افزوده براي آن بوده كه 

خوشبختانه اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده است  .

اخباركوتاهاخباركوتاه ايجاد 25 هزار شغل در استان همدان 
همـــدانـ  خبرنگار اطالعات: معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندار همدان گفت: مهارت آموزى براى افراد جوياى كار مهم و 

آموزش الزمه اشتغال پايدار است.
ســـيد مجتبى حسينى در شوراى مهارت استان همدان با بيان 
اين كه تعهد اشـــتغال اســـتان در سال جارى تعداد 20 هزار و 706 
نفر است اظهار داشت: دستگاه هاى اجرايى براى تحقق ايجاد اشتغال 

پايدار بايد بيشتر تالش كنند.
وى با اشاره به اين كه  پارسال تعهد اشتغال 23 هزار و 986 
نفر بود،افزود: با تالش هاى انجام گرفته بيش از 25 هزار اشتغال در 

استان همدان  ايجاد شده است
حسينى با بيان اين كه اشتغال بايد حقوق مكفى براى گذران 
زندگى داشته باشد،تاكيد كرد: اشتغالزايى در سطح جامعه بايد براى 
آحاد شهروندان ملموس باشد و همه مردم اين موضوع را به خوبى 

احساس كنند.
وى بر اهميت نقش آموزش در خلق ثروت و ايجاد اشـــتغال 
تاكيد كرد و گفت: آموزش هاى مهارتى بايد در تمامي ســـطوح و 
صنوف انجام شود تا افراد با كسب مهارت به درآمدزايى برسند و 

سطح اقتصادى ارتقاء يابد.
حسينى اظهارداشت: با بررسى هاى انجام گرفته مشاهده مى كنيم 
كه كارخانه ها به دنبال جذب نيرو هســـتند و از ســـوى ديگر افراد 
بيكار در جامعه وجود دارند كه جوياى كار هسستند و براى اتصال 

جوياى كار به كارخانه ها بايد مهارت آموزى اجرايى شود.
افـــرادى كه در مراكز فنى و حرفه اى دوره هاى مهارت آموزى 
را طى و گواهينامه دريافت كردند مى توانند تسهيالت بانكى با سود 

4 درصد براى مشاغل خرد و خانگى دريافت كنند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســـتاندار همدان به اشـــتغال 
روســـتايى اشاره كرد و افزود: رونق اقتصادى روستاها نيز از محل 
مهارت آموزى و پرداخت تســـهيالت اشـــتغال روستايى محقق 

مى شود.
حسينى بر ايجاد زنجيره ارزش افزوده براى توسعه استان همدان 
تاكيد كرد و ادامه داد: براى اين كه در حوزه اشتغال آفرينى و خلق 
ثروت موفق شويم بايد با مهارت آموزى، اقتصاد را به درون خانه هاى 
مردم ببريم و امكانات فقط در شهر همدان متمركز نشود بلكه امكانات 

و خدمات را به تمامي روستاها و شهرها گسترش دهيم.

ســــرويس شهرستان ها:همزمان با چهل و يكمين 
سالروز آزادى خرمشهر،مراسم صبحگاه و رژه نيروهاى 

مسلح ديروز در اقصى نقاط كشور برگزار شد.
 بــــه گزارش خبرنگاران  «اطالعات» در سراســــر 
كشــــور، ديروز به مناسبت چهل و يكمين سالروز فتح 
قهرمانانه خرمشــــهر، مراســــم صبحگاه  و رژه مشترك 
نيروهاى مســــلح كشورمان  با حضور مقامات استانى و 
لشكرى در استان هاى مختلف برگزار شد. همچنين به 
همين مناسبت آيين هاى مختلفى  در استان هاى مختلف 
كشور برگزار شد و مردم ياد و خاطره آزادى خرمشهر 

را گرمى داشتند.
اختصـاص 31 هزار ميليارد تومان براى توسـعه 

آبادان و خرمشهر
استاندار خوزســــتان در مراسم سالگرد آزادسازى 
خرمشــــهر با بيان اين كه 31 هزار ميليارد تومان براى 
توسعه شهرســــتانهاى آبادان و خرمشهر توسط دولت 
اختصاص يافته اســــت،افزود: پس از تشكيل كارگروه 
توسعه شهرستان هاى آبادان و خرمشهر با پيگيرى انجام 
شده اين مقدار اعتبار كه معادل كل اعتبار استان خوزستان 
اســــت در مدت 2 تا 3 سال در اين شهرستان ها هزينه 

خواهد شد.
وى افــــزود: اميدوارم با نگاه ويژه دولت و نظام به 
اين 2 شهرســــتان، شاهد رفع بخش زيادى از مشكالت 

مردم منطقه باشيم. 
حجت االسالم والمســــلمين سيد على موسوى فر 
نماينده ولى فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز  
هم در ســــخنانى با گراميداشت دهه كرامت و سالروز 
آزادســــازى خرمشهر گفت: آزاد سازى خرمشهر درس 

شيرينى مقاومت، ايثار و شهادت را به همه آموخت.
 همچنين اســــتاندار خراســــان رضوى در مراسم 
صبحگاه مشترك سوم خرداد كه با حضور اعضاى شوراى 
تامين استان در محل لشكر 5 نصر سپاه پاسداران برگزار 
شد، گفت: پيروزى از درون مقاومت به وجود مى آيد و 

هيچ پيروزى  بدون ايستادگى شكل نخواهد گرفت .
يعقوبعلى نظرى افزود: ويژگى مقاومت، ايستادگى با 
حداقل امكانات است و هيچ دستاورد و پيروزى، بدون 
مقاومت و ايســــتادگى رخ نخواهد داد. وى با اشاره به 

ســــخن امام راحل (ره) كه "خرمشهر را خدا آزاد كرد" 
اظهار داشت: مقاومت حتماً به پيروزى ختم مى شود و 
درك آن هم بسيار حايز اهميت بوده زيرا اين سنت الهى 
است و حماسه دفاع مقدس به عنوان نمونه ، اكنون پيش 

روى ما قرار دارد.
سوم خرداد برگ زرينى در تاريخ انقالب است

فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان هم گفت: 
سوم خرداد برگ زرينى در تاريخ سراسر افتخار انقالب 

اسالمى و نماد پيروزى جبهه حق بر باطل است.
سردار احمد شفائى در مراسم رژه مشترك نيروهاى 
مسلح سيستان و بلوچستان كه به مناسبت سالروز آغاز 
عمليات بيت المقدس برگزار شــــد، اظهار داشت: سوم 
خــــرداد يادآور خاطرات زرين و پر افتخار دفاع مقدس 
و انقالب اسالمى است كه بركات بسيار زيادى را براى 
كشور به ارمغان آورد.همچنين اين روز، نقطه عطفى در 
تاريخ دفاع مقدس و انقالب اسالمى بود كه مسير جنگ و 
مسير ملت و كشور را بيش از پيش به سمت خودباورى 

و اتكاء به خداوند سوق داد.
فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان گفت: سوم 

خرداد نماد قدرت الهى است و نشان داد كه خواب دشمن 
در نابودى انقالب اسالمى تعبير نخواهد شد.

ايران در اوج اقتدار و بازدارندگى است
 همچنين مشاور فرمانده نيروى زمينى سپاه پاسداران 
گفت: كشــــورمان به بركت خون شهدا در اوج اقتدار و 

بازدارندگى است.
سردار محمد حســــين رجبى در مراسم صبحگاه 
مشترك نيروهاى مســــلح قرچك به مناسبت  سالروز 
آزادســــازى خرمشهر، اظهار داشت: شمار شهداى مدافع 
حرم قرچك نشان دهنده عرق مردم اين شهرستان است. 
وى اظهار داشــــت: اكنون ايران به بركت خون شهدا در 

اوج اقتدار و بازدارندگى است.
رئيس پژوهشكده دفاع مقدس هم به مناسبت سوم 
خرداد در مراسم صبحگاه نيروهاى مسلح استان قزوين 
كه در تيپ 82 صاحب االمر (عج) برگزار شــــد، با بيان 
اين كه فتح خرمشهر، نقطه عطف 8سال دفاع مقدس بود، 
گفت: فتح خرمشهر، فتح خاك نبود بلكه فتح ارزش ها 
بود.ســــردار عبداهللا عراقى افزود: سوم خرداد در تاريخ 
كشور و دفاع مقدس برگ زرينى است كه تا هميشه به 

آن افتخار مى كنيم.
فتح خرمشهر نماد پيروزى ملت ايران است

امام جمعه خلخال هم در آيين صبحگاه مشــــترك 
نيروهاى نظامى و انتظامى شهرستان خلخال گفت: سوم 
خرداد ماه ســــالروز فتح خرمشهر از روزهاى تاريخى، 
مهم، سرنوشت ساز و نماد پيروزى مردم ايران در برابر 

دشمنان است.
حجت االســــالم كريم اســــدى با اشاره به تحميل 
جنگ نابرابر در شهريور ماه سال 1359به ايران ، افزود: 
در آن دوران كه پادگان هاى نظامى ســــر و سامان نيافته 
بود، مزدوران رژيم بعث عراق با چراغ سبز ابرقدرت هاى 
جهان به كشــــورمان حمله و وارد خاك ايران شدند كه  
تغيير مرزهاى جغرافيايى، حاكميت رژيم طرفدار غرب و 
شكست انقالب و فروپاشى نظام اسالمى از جمله اهداف 

اصلى حمله رژيم بعث عراق به ايران بود.
امام جمعه خلخال تاكيد كرد: با عنايات خداوند و 
همچنين راهنمايى هاى داهيانه بنيانگذار جمهورى اسالمى 
و پايدارى مردم به ويژه جوانان غيرتمند و سلحشور ،ايران 
پيروز نهايى جنگ تحميلى شد و دنيا به عظمت و جايگاه 
كشورمان پى برد.فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه خلخال 
هم در اين آيين با تبريك و گراميداشت سوم خرداد ماه 
روز آزادسازى خرمشهر، گفت: پيروزى رزمندگان اسالم 
در عمليات غرورآفرين بيت المقدس و فتح خرمشــــهر 

تمامى معادالت نظامى دشمن را بر هم زد.
ســــرهنگ جواد نوروزى افزود: معادالت دشمنان 
انقالب اسالمى با هوشيارى و آگاهى ملت غيور و بصير 
ايران برهم خورد به طورى كه بدخواهان نظام اسالمى 

هرگز به اهداف و آمال خود نرسيدند.
همچنين پيــــش از ظهر ديروز خودروهاى ادارى، 
دولتى و عمومى در خيابان هاى ســــطح شــــهر خلخال 
رژه رفتند.بنا به اين گزارش، مراســــم صبحگاه مشترك 
و رژه نيروهاى مســــلح به مناســــبت ســــالروز آزادى  
خرمشــــهر، ديروز در اســــتان هاى ديگر كشورمان از 
جمله هرمزگان، كردســــتان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير 
احمد، گلستان، گيالن، مازندران، اردبيل، فارس، خراسان 
جنوبى، چهار محال و بختيارى، البرز،قم، ايالم و بوشهر 

هم برگزار شد.

برگزارى مراسم رژه  و صبحگاه نيروهاى مسلح در سالروز آزادى خرمشهر 

اصفهـــانـ  خبرنگار اطالعات: 
جمعى از خبرنگاران اصفهان در قالب 
يك تور گردشـــگرى و رسانه اى از 
تعـــدادى از بناهاى تاريخى و ديدنى 
محلـــه «جوباره» كه از قديمى ترين 
محله هاى اين شـــهر است و هويت 
خطه نصف جهان محسوب مى شود، 

ديدن كردند.
در اين تور نيم روزه كه به همت 
اداره گردشـــگرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
تدارك ديده شد، خبرنگاران از تعدادى 
از مكان هاى ديدنى و نيمه پنهان اين 
محله كهن اصفهان كه ريشه در تاريخ 
اين ديار دارد، ديدن كردند و با قدمت 
و كاربرى تعدادى از بناهاى تاريخى 
ارزشمند آن محله كه در خيابان «كمال» 
اصفهان است، آشنا شدند.مناره هاى 
تاريخى «دارالضيافه»، «ساربان» و «چهل 
دختران»، تراكم مســـاجد، مقبره ها و 
بقعه هاى تاريخى شعرا، عرفا و پيران 
طريقت، 15 كنيسه (عبادتگاه كليميان) 
و همچنين همســـايگى مسلمانان و 

كليميان از ويژگى هاى محله قديمى 
جوباره بوده و اين محله به سبب وجود 
آثار تاريخى متعدد از مراكز گردشگرى 

جذاب اصفهان است.
خبرنگاران در اين تور نيم روزه 
از «دو مناره دارالضيافه»، مسجد «پنج 
شنبه دين» كه مربوط به دوره صفويه 
است، بقعه و مقبره منسوب به محمد 
تقى اعتمادالدوله «ساروتقى» صدراعظم 
شاه صفى و شاه عباس دوم صفوى، 
مقبره «كمال الدين اسماعيل» قصيده 
سراى بزرگ ايرانى نيمه نخست قرن 
هفتم هجرى كه آرامگاه آن در گوشه 
پـــارك خيابان كمال قرار دارد، خانه 
تاريخى دوره صفويه «رسول بقايى» و 
به خصوص شاه نشين زيباى آن كه 
با مقرنس كارى ها و گچ برى هاى بى 
نظير و زيبا آراســـته شده، مقبره «پير 
پينه دوز» و همچنين از كنيســـه «آقا 
شـــكراهللا» ديدن كردند.از نكات قابل 
تامل در اين بازديد، بى توجهى متوليان 
ميراث فرهنگى به بناهاى تاريخى به 
عنوان هويت و شناسنامه شهر اصفهان 

در دوره هاى مختلف تاريخى اســـت 
بـــه نحوى كه به گفته محمد فاتحى، 
راهنماى گردشگرى و از اهالى محله 
جوباره، منـــاره «تَه برنجى» و مناره 
«خواجه علم» در گذر زمان تخريب 
شده اند!به گفته وى، مناره «ته برنجى» 
در فضاى ســـبز فعلى پشت «مسجد 
رضوى» در خيابان «صغير اصفهانى» 
قرار داشت و در قديم دختران براى 
گشايش بخت به آنجا مى رفتند؛ مناره 
زيباى «خواجه علم» هم در آذرماه سال 
1313 شمســـى تخريب شد و اكنون 
رطوبت به پايه هاى 2 مناره دارالضيافه 

نفوذ كرده است!
ايـــن راهنماى گردشـــگرى 
افـــزود: در دهه 70 حدود 50 خانه 
تاريخى ارزشمند و ديدنى در محله 
«جوباره»وجود داشت كه متاسفانه بر 
اســـاس تصميم هاى اشتباه مسئوالن 
تعـــداد زيـــادى از اين خانه ها يا در 
طرح تعريض معابر قرار گرفته اند، يا 
بـــه پاركينگ و يا به مغازه و مجتمع 

تجارى بدل شده اند.

خبرنگاران اصفهان از اماكن تاريخى محله «جوباره»
 نصف جهان ديدن كردند

خداآفرين- خبرنگار اطالعات: رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزى آذربايجان شـــرقى از تخصيص 320 ميليارد 
تومان اعتبار به توســـعه راه هاى روستايى آذربايجان شرقى 

در سال جارى خبر داد.
محمد فرشكاران در جلسه بررسى مشكالت پروژه هاى 
راه هاى روستايى شهرستان هاى خداآفرين، كليبر و هوراند 
اظهار داشـــت: 25 درصد اعتبار راه هاى روستايى استان را 
در سال جارى به 3 شهرستان خداآفرين، كليبر و هوراند 

اختصاص داديم.
وى  تاكيد كرد: توسعه تابعى از راه است؛ به طورى 
كه شهرستان خداآفرين با وجود طبيعت بكر و آب فراوان 
به دليل نداشتن راه هاى دسترسى مناسب جزو مناطق محروم 
كشـــور به شـــمار مى رود.فرشكاران با اشاره به شروع 46 

پروژه راه هاي روستايى در شهرستان هاى خداآفرين، كليبر 
و هوراند در ســـال 1399، گفت: الزم اســـت از ميان اين 
تعداد، چند پروژه اولويت دار تعريف شود و با تامين اعتبار 
حداكثرى هر چه سريع تر به اتمام برسند.وى رشد اعتبارات 
شهرستان هاى خداآفرين، كليبر و هوراند را نسبت به متوسط 

آذربايجان شرقى بسيار مطلوب ارزيابى كرد.
اروجعلى عليزاده، مدير كل راهدارى آذربايجان شرقى 
نيز گفت: 8پروژه راه روســـتايى در مجموع به طول 43 
كيلومتر در شهرســـتان خداآفرين، 25 پروژه به طول 97 
كيلومتـــر در كليبر و 13 پـــروژه به طول 74 كيلومتر در 
شهرســـتان هوراند فعال است كه اگر به اتمام برسند، اين 
شهرستان ها از لحاظ راه هاى آسفالت روستايى به متوسط 

استان خواهند رسيد.

كاشانـ  خبرنگاراطالعات:فرماندار 
ويژه كاشـــان گفت: بايد به گونه اى 
برنامه ريزى كنيم كه گردشگرى نه  
فقط در ايام نوروز،ارديبهشت و خرداد 
بلكه درطول سال تداوم داشته باشد.

 محمدشريف زارعى در همايش 
گالب گيـــرى ســـنتى در باغ فين، 
افزود:گردشگرى كاشان نبايد محدود 

به يك فصل يا چند ماه باشـــد،اين 
شهرستان با برخوردارى از جاذبه هاى 
تاريخى و تنوع اقليم و طبيعت زيبا 
بايد به يك منطقه گردشگرى 365 
روزه تبديل شود و بايد براى تحقق 
اين مهم تالش شود تا هر روز در اين 
شهر زيبا گردشگر داخلى و خارجى 

داشته باشيم.

وى اظهارداشـــت: بـــذر گل 
محمدى تاريخ 7هزار ساله در كاشان 
دارد و 1000ســـال است كه گالب 
گيرى به شكل سنتى در اين منطقه 
انجام مى شود و يكى از ويژگى هاى 
منحصر به فرد كاشـــان كه در جهان 
شناخته شده، آيين گالب گيرى سنتى 

است.

اختصاص 320 ميليارد تومان براى توسعه راه هاى روستايى 
آذربايجان شرقى

تاكيد فرماندار بر تداوم گردشگرى طى همه فصول سال در كاشان

شركت بهنوش ايران در نظر دارد ساخت سازه بتنى تصفيه خانه واحد كوهرنگ را از طريق مناقصه عمومى 
با اســـتانداردها و مشخصات اختصاصى مندرج در اسناد مناقصه را  به پيمانكاران و افراد واجد شرايط واگذار 
نمايد . متقاضيان مى توانند در مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى ، جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه 

 شـــركت بهنوش ايران واقع در كيلومتر 9 جاده مخصوص ( شهيد لشگرى ) – خيابان شهيد محمود پورى –
پالك 5 مراجعه كنند .

- آخرين مهلت تحويل پاكت ها تا ساعت 16  شنبه 1402/03/13 است .
- جلسه نخست مناقصه ساعت 15 سه شنبه مورخ 1402/03/16 برگزار مى شود. 

-تاريخ بازگشايى پاكت هاى  پيشنهاد قيمت ساعت 14 چهار شنبه 1402/03/17 مى باشد .

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى ( نوبت دوم ) 

آگهى تغييرات 
شركت توزيع نيروى برق استان كردستان (سهامى خاص)

 شماره ثبت 1646 شناسه ملى 10610053120 
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومى عـــادى به طور فـــوق العاده 

مورخ 01 / 11 / 1401 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 الـــف – اعضـــاء هيئت مديره بـــه قرار ذيـــل و براى مدت دو ســـال تا 

تاريخ 01 / 11 / 1403 انتخاب گرديدند.
- توليـــد ، انتقـــال و توزيع نيروى بـــرق ايران ( توانير) به شناســـه ملى 
10100504584 به نمايندگى آقاى هيوا لهونيان با كد ملى 3821039061 

به سمت عضو اصلى هيئت مديره 
-  ســـرمايه گذارى صنايع برق و آب صبا به شناسه ملى 10101328119 به سمت 
عضو اصلى هيئت مديره به  نمايندگى آقاى عباس رضائى با كدملى 3762161801

- توزيع نيروى برق اســـتان سيســـتان و بلوچســـتان به شناســـه ملى 
14004023347 به نمايندگى خانم ثريا احمدپور  با كدملى 3849840484 

به سمت عضو اصلى هيئت مديره 
اداره ثبت شركت ها و موسسات  غيرتجاري سنندج

آگهى تغييرات 
شركت توزيع نيروى برق استان كردستان (سهامى خاص)

 شماره ثبت 1646 شناسه ملى 10610053120 
به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 03 / 11 / 1401 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد :
الف – ســـمت اعضاء هيئت مديره به شـــرح ذيل تا تاريخ 01 / 11 / 1403  

تعيين گرديد :
- توليـــد ، انتقـــال و توزيع نيروى برق ايـــران (توانير) به شناســـه ملى 
10100504584 به ســـمت رئيس هيئت مديره  با نمايندگى  آقاى هيوا 

لهونيان با شماره ملى 3821039061 
- ســـرمايه گذارى صنايع برق و آب صبا به شناسه ملى 10101328119 به 
ســـمت عضو اصلى هيئت مديره با نمايندگى آقاى عباس رضائى با كد ملى 

3762161801
- توزيع نيروى برق اســـتان سيســـتان و بلوچســـتان به شناســـه ملى 
14004023347 به سمت نايب رئيس هيئت مديره  با نمايندگى خانم ثريا 

احمدپور با شماره ملى 3849840484
- آقاى هيوا لهونيان به شـــماره ملى 3821039061 به سمت مدير عامل تا 

تاريخ 01 / 11 / 1403  (خارج از اعضاء هيئت مديره )
- خانم چنور بلورى با كد ملى 3761996349  به عنوان منشى هيأت مديره 

(خارج از اعضاى هيأت مديره)
ب- تعيين دارندگان حق امضاء مجاز در شركت 

به استناد ماده 50 اساسنامه شركت امضاء كليه اوراق مالى و اسناد تعهدآور از 
قبيل چك ، سفته ، برات ، قراردادها و عقوداسالمى با دو امضاء  رئيس هيأت 
مديره يا درغياب ايشـــان،  نايب رئيس هيأت مديره و آقاى شاهين ميروانى  
معاون مالى و پشـــتيبانى  متفقاً همراه با مهر شـــركت و كليه اوراق ادارى

با امضـــاء مديرعامل آقاى هيـــوا لهونيان  منفرداً همراه با مهر شـــركت 
معتبر مى باشد.

 ج- اختيارات هيئت مديره به شرح ذيل به مدير عامل تفويض گرديد.
حدود و اختيارات و وظايف مديرعامل طبق ماده 49 اساسنامه تعيين گرديد 
و در اجراى بند ب ماده 49 اساسنامه هيأت مديره وظايف و اختيارات خود را 

در بندهاى 2 و 3 و 4 و 10 ماده 45 اساسنامه به مديرعامل تفويض نمود.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري سنندج

«آگهي مناقصه عمومي»
شركت سيمان كردستان درنظر دارد 
نســـبت به اجاره لودر جهت انجام كليه 
امور كارگاهي كارخانه خود به نشـــاني 
شهرستان بيجار كيلومتر 5 جاده تكاب 
كارخانه  سيمان كردستان طبق شرايط اسناد مناقصه از طريق 
مناقصه عمومي به افراد حقيقي يا حقوقي واجد شرايط اقدام 
نمايد. لذا از متقاضيان محترم دعوت مي گردد جهت دريافت 
اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا تاريخ شنبه 1402/03/06 
به دفتر مركزي اين شـــركت واقع در ميدان آرژانتين، خيابان 
الونـــد، پالك11، طبقـــه اول امـــور اداري مراجعه نموده و 
پيشـــنهاد خود را در پاكات درب بسته حداكثر تا پايان وقت 

اداري روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 تحويل نمايند.

«آگهي مناقصه عمومي»
شــركت سيمان كردســتان درنظر 
دارد  جهـــت انجام عمليات اياب و ذهاب 
(ســـرويس كاركنان با ون يا ميني بوس) 
كارخانه خود به نشاني: شهرستان بيجار 
كيلومتر 5 جاده تكاب كارخانه ســـيمان كردستان از طريق 
مناقصه عمومي به افراد حقيقي يا حقوقي واجد شرايط اقدام 
نمايد. لذا از متقاضيان محترم دعوت مي گردد جهت دريافت 
اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا تاريخ شنبه 1402/03/06 
به دفتر مركزي اين شـــركت واقع در ميدان آرژانتين، خيابان 
الونـــد، پالك11، طبقـــه اول امـــور اداري مراجعه نموده و 
پيشـــنهاد خود را در پاكات درب بسته حداكثر تا پايان وقت 

اداري روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 تحويل نمايند.

آگهى مناقصه عمومى  يك  مرحله اى
 صندوق رفاه دانشجويان  وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى در نظر دارد 
انجام امور خدماتى ،نظافتى، پشـــتيبانى و تاسيســـات خود را از طريق مناقصه 
عمومى يك مرحله اى  به پيمانكار  واجد شرايط  واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان 

دعوت مى شود با توجه به شرايط ذيل در مناقصه مذكور شركت نمايند:
1 – موضوع مناقصه: عبارت اســـت از واگـــذارى انجام امور خدمات ، نظافت، 
پشـــتيبانى و تاسيسات ســـاختمان هاى صندوق رفاه دانشجويان به مساحت 

تقريبى  5100 متر مربع. 
2 – مدت برآورد انجام كار: 12 ماه 

3 – مبلغ تضمين شــركت در فرآيند ارجاع كار: پيشنهاد دهنده مكلف 
است معادل مبلغ ســـپرده واريز نقدى مبلغ   4,000,000,000 ريال به شماره 
حساب جارى IR 350100004001020206374141  نزد بانك مركزى به نام 
 تمركز وجوه سپرده صندوق رفاه دانشجويان يا تضمين هاى معتبر ( ضمانت نامه
 بانكى معتبر با حداقل3 ماه اعتبار و قابل تمديد و يا چك تضمين شـــده بانكى )

را تسليم نمايد به پيشنهاد هاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى 
كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظائر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4 – نحوه و محل دريافت اسناد مناقصه:
متقاضيان مى توانند با واريز نقدى مبلغ 1،000,000 ريال به حســـاب شماره 
940100004001020203007470 نـــزد بانـــك مركزى با كد شناســـه 
389020274113502000000000000015 بـــه نام تمركز وجوه درآمد 
اختصاصى و دريــافت اسنـــاد منـــاقصــه از سامانه الكتــرونيكى تداركات 
دولت به آدرس  http://setadiran.ir  با شـــماره 2002030748000001 
 اقدام نمايد. و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه اســـناد و مدارك را به امضاء
 اصل صاحبان امضاء طبق اساســـنامه و نيز اصل مهر شركت رسانده و با رعايت 

زمان بندى و شرايط به آدرس صندوق تسليم نمايند . 

5 – زمان خريد اسناد: از روز پنج شنبه  1402/03/04  لغايت 1402/03/16
6 – انصراف از شركت در مناقصه: چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل 
به شركت در مناقصه نمى باشـــيد مراتب را حداكثر تا تاريخ. 1402/03/18 به 

مديريت امور ادارى و پشتيبانى اطالع دهيد.
7– زمان و مكان تحويل پيشنهادها: 

پيشـــنهادها مى بايست حداكثر تا ساعت 14 روز شـــنبه مورخ 1402/03/27 
در ســـه پاكت مجزا به آدرس:  تهران، خيابان آفريقـــا، باالتراز چهارراه جهان 
 كودك، خيابان شـــهيد صانعى،پالك 15، ( صندوق رفاه دانشجويان ) طبقه 4 

اداره پشتيبانى (تلفن :  89376319 ) تحويل گردد. 
www.swf.ir :آدرس سايت صندوق

1-7- پاكت الف: حاوى ضمانت نامه بانكى يا تضمين مورد نظر. 
2-7- پاكت ب: حاوى اســـناد قبول و پذيرش شرايط مندرج در آگهى فراخوان 
مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و مستندات  مويد توانمندى كارى 

و تخصص مناقصه گر و سوابق مرتبط. 
3-7- پاكت ج: حاوى قيمت پيشنهادى.

8 – بازگشايى پيشــنهادها: پيشنهاد ها راس ساعت 10 صبح روز  يكشنبه 
مورخ 1402/03/28 در محل دفتر رياست صندوق گشوده خواهد شد.

9- ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى شهر تهران براى 
پيمانكار الزامى است.

10 – شرايط شركت در مناقصه: پيشنهاد دهنده بايستى حداقل داراى گواهى صالحيت 
صادره از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى بوده كه تاريخ آن منقضى نشده باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج  گرديده است.

هزينه انتشار آگهى و ساير هزينه هاى جانبى بر عهده ى برنده مناقصه مى باشد.
معاونت ادارى مالى و مديريت منابع صندوق رفاه دانشجويان 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول 
تشكل مردم نهاد مجمع وزيران ادوار به شماره ثبت 41169

بدينوســـيله از كليه اعضاى تشـــكل مردم نهاد و مجمع وزيران ادوار به شماره ثبت 
 41169 دعوت بعمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
نوبت اول كه راس ساعت 15روز سه شنبه مورخ 1402/3/23 در محل فرهنگستان 
 علوم بـــه آدرس:تهـــران، بزرگراه شـــهيد حقاني، خروجي فرهنگســـتان هاي 
جمهوري اسالمي ايران و كتابخانه ملي، فرهنگستان علوم، كد پستي 1538633111 

تشكيل مى گردد، با در دست داشتن كارت عضويت شركت نمايند.
دستور جلسه:

- استماع گزارش هيات مديره
- استماع گزارش بازرس

- تصويب ترازنامه و بيالن مالى  1401/12/29
- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيات مديره

- انتخاب بازرس اصلى
ضمنا داوطلبان تصدى سمت هيات مديره و بازرسى، مى بايست حداكثر تا 2 روز قبل 
از برگزارى اين مجمع، فرم نامزدى هيات مديره يا بازرســـى را تكميل و تحويل دفتر 

مركزى موسسه نمايند.
هيات مديره 

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص سرمايه گذارى پارسيان 
به شناسه ملى 10102671483 و به شماره ثبت 225978 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/03/31 و مجوز شماره 122/108116 
مورخ 1401/04/21 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود 
و زيان سال مالى منتهى به 1400/12/29 به تصويب رسيد . موسسه حسابرسى و خدمات مالى و 
مديريت ايران مشهود به شناسه ملى 10100322973 به سمت بازرس على البدل تا پايان سال مالى 
و موسسه حسابرسى وخدمات مديريت رهيافت وهمكاران به شناسه ملى 10380076460 به سمت 
بازرس اصلى تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشورشركت تعيين گرديد. 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488793)

آگهي مناقصه عمومي تك مرحله اي (نوبت دوم)
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك (سهامي خاص) درنظردارد عمليات 
تهيه، خريد، حمل، اجرا و احداث ســـاختمان پست برق طرح توسعه دامداري خود را 
از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكاران تأييد صالحيت شده حداقل رتبه 5 ابنيه به 
شرح اسناد تجديد مناقصه واگذار نمايد. الزم به ذكر است تاريخ توزيع اسناد از تاريخ 
1402/03/01 و مبلغ خريد اسناد 3/000/000 ريال مي باشد. (شركت كنندگان در 

مناقصه نوبت اول ملزم به خريد اسناد نمي باشند.)
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اســـناد تجديد مناقصه حداكثر تا ســـاعت 
16 روز چهارشـــنبه مورخ 1402/03/10 به آدرس: اراك، كيلومتر7 جاده تهران، 
شـــركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك، شـــماره تماس: 2ـ  08633546981 

مراجعه نمايند.
آخرين مهلت تسليم پيشنهادات: ساعت 16 روز پنج شنبه 1402/03/11.

بازگشــايي پيشنهادات: ساعت 11 صبح روز شنبه 1402/03/13 در كميسيون 
معامالت شركت.

بازگشـــايي پاكات در كميســـيون معامالت شـــركت با حضور اعضا كميسيون و 
غيرحضوري انجام مي پذيرد.

اميد حسينيـ  مديرعامل و عضو هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك

آگهي اجاره ملك به صورت مزايده (نوبت دوم)
شركت كشت و صنعت زرين خوشــه اراك درنظر دارد كليه سالن هاي 
سردخانه زرين دشت (باالي صفر) خود به ظرفيت 1250 تن را به مدت يكسال 

از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادي اجاره دهد.
لـــذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اســـناد تجديـــد مزايده حداكثر تا 
ســـاعت 16 روز چهارشـــنبه مورخ 1402/03/10 به نشاني سردخانه زرين 
دشـــت واقع در كرج، جاده قزوين، بعد از پليس راه، شهر چهارباغ، بلوار امام 
 خميني(ره)، روبروي گلستان9 مراجعه نمايند يا جهت كسب اطالعات بيشتر 

با شماره 44563444ـ 026 مراجعه نمايند.
آخرين مهلت تســليم پيشــنهادات: ســـاعت 16 روز پنج شـــنبه 

.1402/03/11
بازگشــايي پيشنهادات: ساعت 11 صبح روز شـــنبه 1402/03/13 در 

كميسيون معامالت شركت.
بازگشايي پاكات در كميســـيون معامالت شركت با حضور اعضا كميسيون و 

غيرحضوري انجام مي پذيرد.
اميد حسينيـ  مديرعامل و عضو هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك

آگهي مناقصه عمومي تك مرحله اي (نوبت دوم)
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك (سهامي خاص) درنظردارد 
عمليات اجراي ديوار پيراموني طرح توســـعه دامداري خود با استفاده از ديوار 
بتني پيش ســـاخته به ارتفاع 2/4 متر و طـــول تقريبي 2/400 متر از طريق 

برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اســـناد تجديـــد مناقصه حداكثر تا 
ساعت 16 روز چهارشـــنبه مورخ 1402/03/10 به آدرس: اراك، كيلومتر7 
 جاده تهران، شـــركت كشـــت و صنعت زرين خوشـــه اراك، شماره تماس:

2ـ  08633546981 مراجعه نمايند.
آخرين مهلت تســليم پيشــنهادات: ســـاعت 16 روز پنج شـــنبه 

.1402/03/11
بازگشــايي پيشنهادات: ساعت 11 صبح روز شـــنبه 1402/03/13 در 

كميسيون معامالت شركت.
بازگشايي پاكات در كميســـيون معامالت شركت با حضور اعضا كميسيون و 

غيرحضوري انجام مي پذيرد.
اميد حسينيـ  مديرعامل و عضو هيئت مديره
 شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك

آگهي مناقصه عمومي تك مرحله اي (نوبت دوم)
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك (سهامي خاص) درنظردارد عمليات 
احداث شـــبكه برق 20 كيلو ولت توسعه دامداري خود را از پست حاجي آباد واقع در 
اراك كيلومتر7 جاده تهران به پيمانكاران تاييد صالحيت شـــده شركت توزيع برق 
استان مركزي به شرح اســـناد تجديد مناقصه واگذار نمايد. الزم به ذكر است تاريخ 
توزيع اسناد از تاريخ 1402/03/01 و مبلغ خريد اسناد 5/000/000 ريال مي باشد. 

(شركت كنندگان در مناقصه نوبت اول ملزم به خريد اسناد نمي باشند.)
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اســـناد تجديد مناقصه حداكثر تا ســـاعت 
16 روز چهارشـــنبه مورخ 1402/03/10 به آدرس: اراك، كيلومتر7 جاده تهران، 
شـــركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك، شـــماره تماس: 2ـ  08633546981 

مراجعه نمايند.
آخرين مهلت تسليم پيشنهادات: ساعت 16 روز پنج شنبه 1402/03/11.

بازگشــايي پيشنهادات: ساعت 11 صبح روز شنبه 1402/03/13 در كميسيون 
معامالت شركت.

بازگشـــايي پاكات در كميســـيون معامالت شـــركت با حضور اعضا كميسيون و 
غيرحضوري انجام مي پذيرد.

اميد حسينيـ  مديرعامل و عضو هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك


