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خبر كوتاه
آمادگی مراکز فوریت های برق استان
سمنان در تعطیالت نوروزی

مراکز فوریت های برق در تمامی نقاط
استان سمنان ،آماده خدمات دهی به مشترکان
در تعطیالت نوروزی می باشند.معاون بهره
برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان
با بیان این مطلب اظهارداشت :در صورت بروز
خاموشی ،قطعی برق و هرگونه اشکاالت احتمالی
در شبکه ها  ،مشترکان برق استان سمنان می
توانند باشماره تلفن سه رقمی “ ، ”121موارد را
اعالم کرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن ،رفع
اشکال شوند.سیدمحمد حسینی نژاد تصریح
کرد :واحدهای اتفاقات برق استان در طول
سال و به صورت شبانه روزی فعالیت دارند و
برای تعطیالت نوروزی نیز ،گروه های عملیاتی
و تعمیراتی  ،مراکز فوریت های برق و همچنین
مدیران کشیک در شرکت توزیع برق استان،
آماده ی پاسخگوئی و خدمت رسانی می باشند.
وی افزود :مشترکین استان در صورت مشاهده
المپ های سوخته در سامانه روشنائی معابر،
اتصالی خطوط برق رسانی و ایراد در کنتور برق،
باشماره تلفن”  ”121مرکز فوریت های برق که
امکان تماس با تلفن همراه نیز فراهم می باشد،
موارد را اطالع دهند.
آزمایشگاه کرونا در کرمان راه اندازی شد

خودکفایی برای مقابله با کرونا

شیوع ویروس کرونا در کرمان در کنار تمام
سختیهایی که دارد جوانان کرمانی را به تکاپو
واداشته تا نیازهای اولیه استان به مواد و وسایل
بهداشتی و درمانی را بر طرف کنند.
در حالی که با شیوع کرونا در آمریکا و اروپا
مردم برای خرید مایحتاج خود به فروشگاهها
هجوم میبرند اما با وجود تحریمهای آمریکا
برای واردات دارو و مواد بهداشتی مورد نیاز،
در استان کرمان که یکی از مناطق شیوع این
ویروس محسوب میشود؛ مردم سعی دارند با
خالقیت ،تالش و کوشش کمبودهای موجود را
برطرف کنند.
ساخت دستگاههای ضد عفونی کننده،
استفاده از توان جوانان به صورت خودجوش،
پای کارآمدن دانشجویان و بسیجیان و تالش
برای توزیع اقالم مورد نیاز بهداشتی بین
محرومان از جمله این اقدامات است.
در حالی که تا قبل از شیوع ویروس در
استان کرمان هیچ گونه کارگاه و یا کارخانهای
ماسک و الکل طبی تولید نمیکرد حاال روز به
روز برتوان استان برای تولید این محصوالت
افزوده میشود
در حالی که تا قبل از شیوع ویروس در
استان کرمان هیچ گونه کارگاه و یا کارخانهای
ماسک و الکل طبی تولید نمیکرد حاال روز به
روز برتوان استان برای تولید این محصوالت
افزوده میشود.
حتی روستاییان هم پای کار آمده اند به
طور مثال در روستای بهاآباد شهرستان زرند
در کارگاهی کوچک  ۱۵نفر از بانوان گرد هم
آمدهاند و در دو شیفت روزانه  ۵۰۰ماسک تولید
و بین مردم و مرکز درمانی روستایشان توزیع
میکنند.
نمونههای همراهی مردم
برای شکست کرونا

در جیرفت یک مرکز صنعتی کوچک با
تغییر خط تولید و ابداع یک کارآفرین خالق ،کار
ساخت محافظ صورت و چشم را برای پرستاران
بیمارستان امام خمینی جیرفت انجام میدهد.
در شهر کهنوج مدیر یک پاساژ با نصب
اطالعیهای در مقابل این مرکز خرید کرایه ماه
اسفند ماه را به مغازه داران بخشیده است و از
آنها خواسته در خانه بمانند و زنجیره شیوع
ویروس را بشکنند.
در شهر کهنوج مدیر یک پاساژ با نصب
اطالعیهای در مقابل این مرکز خرید کرایه ماه
اسفند ماه را به مغازه داران بخشیده است و از
آنها خواسته در خانه بمانند و زنجیره شیوع
ویروس را بشکنند
عده زیادی از جوانان شهرهای مختلف
استان با تهیه مواد ضد عفونی در طول شب
به پاکسازی معابر شهر به خصوص عابر بانکها
میپردازند.
شماره تلفنها و اپلیکیشنهای خرید
غیرحضوری و تحویل کاال درب منازل راه
اندازی شده و در اختیار مردم قرار دارد
و در برخی از پایگا ههای بسیج جوانان با
حضور در مقابل خانه سالمندان خریدهای
آنها را انجام میدهند و از آنها میخواهند
از خانه خارج نشوند.
همچنین به پیشنهاد خبرگزاری مهر
جلسات مطبوعاتی دانشگاه علوم پزشکی به
صورت مجازی برگزار میشود.
چندین کارخانه تولید الکل صنعتی در
کرمان راه اندازی شده و روزانه بیش از چهارهزار
لیتر الکل تولید و در داروخانهها ،بیمارستان و
مراکز درمانی توزیع میشود.

شهرستان

شماره 2931

سه ماه فعال و پرکار خانه مطبوعات لرستان

خانه مطبوعات جایگاهی است که برای
اصحاب رسانه تعریف شده تا به این واسطه این
طیف جامعه ،صاحب نهادی صنفی شوند و تقویت
آن میتواند تقویت جایگاه اصحاب رسانه را در پی
داشته باشد حال با توجه به گستردگی رسانهها،
همفکری و آرامش ،نیاز اصلی فعاالن این عرصه
در برهه کنونی است و خانه مطبوعات برای تحقق
آن نقش مهمی بر عهده دارد.خانه مطبوعات استان
لرستان نیز با رای اهالی خبر و رسانه تشکیل و
حدود  3ماه است فعالیت خود را آغاز نموده لذا با
توجه به گذشت  3ماه از عمر این خانه و در آستانه
سال جدید بر آن شدیم تا درخصوص عملکرد و
برنامه های این خانه مصاحبه ای با مدیرعامل آن
ترتیب نماییم:
معرفی اعضای هیات مدیره
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های
استان در ابتدا گفت :انتخابات اخیر خانه مطبوعات
استان در  26آذر ماه برگزار و ترکیب جدید شامل
 :محمد ناصر بهاری{ نایب رییس و سخنگو}
،حسن ایزدی{ رییس هیات مدیره }،اکبر بابایی
مفرد{ عضو هیات مدیره } ،ابوطالب طرحانی نژاد{
عضو هیات مدیره }  ،محدثه مقدم { دبیر هیات
مدیره} و صغری سپهوند{ خزانه دار هیات مدیره
} و بنده بعنوان مدیرعامل و آقایان { علی حسینی
و پیام عالیخانی} بعنوان بازرسین خانه کار خود را
جهت ارائه خدمات به جامعه هدف آغاز نمودند.
سید احمد موسوی افزود :فاکتور مهم اعضای فعلی
هیات مدیره خانه ،همدلی،همراهی و صداقت
در امور است و همه اعضا اعم از هیات مدیره و
بازرسین همپای یکدیگر با انگیزه مضاعف بدنبال
اقدامات مثمرثمر برای خبرنگاران استان هستند و
در این مدت کوتاه اقدامات قابل توجهی به سرانجام
رسیده است.وی در رابطه با مدت زمان عمر خانه
مطبوعات نیز تصریح کرد :اعضای خانه های
مطبوعات استانها برای یک دوره  3ساله انتخاب
شدند و بازرسین بمدت یکسال انجام وظیفه می
نمایند که پس از گذشت مدت کاری توسط ادارات
کل فرهنگ و ارشاد استانها با برگزاری انتخابات
،هیات مدیره جدید و بازرسین انتخاب می شوند.
موسوی با اشاره به اقدامات انجام شده در
مدت  3ماه کاری خانه مطبوعات استان بیان کرد:
باید خدمتتون عرض شود خوشبختانه اقدامات
این خانه کام ً
ال متفاوت است و تاکنون تفاوت را با
عملکرد خود نشان دادیم هدف ما و دیگر اعضای
خانه این است که با تمام وجود در راستای منافع
همکاران گام برداریم و در این مدت کوتاه نیز
فرصت را مغتنم شمرده و گامهای بعضاً بی سابقه
ای را برداشته که در ذیل به آنها اشاره می نمایم:
تشریح عملکرد  3ماهه
 -1در اولین گام طی هماهنگی هایی که
صورت گرفت با جناب دکتر اسالمی وزیر محترم
راه و شهرسازی به اتفاق اعضای هیات مدیره و
بازرسین برای اولین بارمالقات حضوری داشته که
به گواه کارکنان وزارت این چنین دیداری تاکنون
سابقه نداشته که بدنبال آن دو مطالبه اصلی خانه
مطبوعات مطرح و اتفاقاً مورد موافقت و دستور
صریح دکتر اسالمی قرار گرفت  .مسکن خبرنگاران
با شرایط ویژه به مرحله اجرا رسید و هم اکنون
کار تشکیل پرونده و استعالم فرم {ج} متقاضیان
انجام شده و در مرحله استعالم اداره ثبت هستیم
و پس از اتمام این مرحله وارد فاز واگذاری و
تقسیط پرداختی ها خواهیم شد که جا دارد از
زحمات و همکاریهای مهندس خالقی مدیرکل راه
و شهرسازی استان و همکاران ایشان نهایت تشکر

را داشته باشیم.
 -2دیگر مطالبه ما از جناب وزیر ،واگذاری
زمین جهت ساخت خانه مطبوعات بود که آنهم
برای اولین بار با موافقت دکتر اسالمی بصورت
کتبی به مهندس خالقی مدیرکل راه و شهرسازی
استان ارجاع و پس از طی مراحل اداری هم اکنون
در مرحله شناسایی زمین مورد نظر هستیم که
طبق اعالم مهندس خالقی تا قبل از پایان سال
زمین خانه مشخص خواهد شد.
 -3انتقال دفتر خانه مطبوعات و رایزنی
جهت تجهیز و بازسازی کامل دفتر که با حمایتهای
فتاحی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد استان و
ثمینی معاونت محترم سیاسی امنیتی استاندار
بطور کامل بازسازی و تجهیز گردید.
 -4انعقاد تفاهم نامه با اداره کل ورزش و
جوانان در راستای حمایتهای ورزشی و رفاهی از
اهالی رسانه
 -5راه اندازی غرفه خانه مطبوعات در
نمایشگاه سیل مهربانی و استقبال و حضصور
خبرنگاران و مدیران در غرفه
 -6اجرای طرح سنجش سالمت و معاینات
پزشکی خبرنگاران با استقرار تیم پزشکی مدیریت
درمان تامین اجتماعی استان در دفتر خانه
مطبوعات و ویزیت بیش از  60نفر از همکاران در
این طرح که برای اولین به مرحله اجرا درآمد.
 -7برگزاری دوره آموزش خبرنگاری مقدماتی
با حضور مدرس مجرب که هم اکنون مراحل پایانی
دوره می باشد.
 -8نشست مشترک هیات مدیره با کانون
وکالی دادگستری و توافق انعقاد امضای تفاهم نامه
مشترک در خصوص حمایتهای قضایی رایگان وکال
از دعاوی مطرح شده برعلیه خبرنگاران.
 -9پیگیری وصول هدایای مراسم روز
خبرنگار سال گذشته شهرداری خرم آباد با
موافقت و مساعدت شهردار و معاونت مالی اداری
و پرداخت هدایا به  130خبرنگار توسط شهرداری
 -10پیگیری وصول اعتبار سال  97-96خانه
مطبوعات و واریز آن به حساب خانه
 -11توزیع  120بطری الکل و  200عدد
ماسک به خبرنگاران در راستای پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا
 -12رایزنی و موافقت با ادارات کل استان در
جهت تجلیل از بیش از  150خبرنگار در در دهه
اخر اسفند ماه بمناسبت فرا رسیدن سال جدید که
نفرات طی نامه های رسمی به ادارات معرفی شدند.
 -13صدور احکام مشاور حقوقی و مدیر
روابط عمومی خانه مطبوعات خارج از ترکیب

هیات مدیره برای اولین بار
 -14اخذ موافقت اداره کل اموال تملیکی
استان و واگذاری تعداد  120گوشی تلفن همراه و
واگذاری به همکاران به ارزش حدود  840میلیون
ریال
 -15حضور مدیران استانی در دفتر خانه
و موافقت جهت تهیه بسته غذایی شب عید
خبرنگاران و توزیع  400کیلو مرغ و  200بسته
خرما
 -16تجلیل از بانوان خانه مطبوعات بمناسبت
والدت حضرت فاطمه و روز زن برای اولین بار
 -17موافقت مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان با پیشنهاد مدیرعامل خانه
مطبوعات مبنی بر بازسازی و زیباسازی میدان
یادمان شهدای خرم آباد در ورودی سمت بروجرد
بعنوان مطالبه افکار عمومی
 -18دیدار با علمای قم برای اولین بار
 -19برگزاری نشست مشترک با مدیر بانک
رسالت استان و توافق بر سر پرداخت تسهیالت
ارزان قیمت به خبرنگاران در سال 99
 -20دیدار با دکتر خدادی معاون مطبوعاتی
وزیر ارشاد و طرح مشکالت و قول مساعد وی
جهت کمک مالی به خانه مطبوعات استان
 -21موافقت رییس امور شعب بانک ملی
استان بر پرداخت  60فقره تسهیالت  30میلیون
تومانی به متقاضیان مسکن در صورت تمایل
 -22راه اندازی میزکار خبرنگاران در دفتر
خانه مطبوعات با تجهیزات کامپیوتر و سیستم
اینترنت برای اولین بار
 -23طراحی سایت خانه مطبوعات استان
 -24دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه خرم اباد به اتفاق اصحاب رسانه
 -25توزیع سیم کارتهای رایگان و سیم کارت
انارستان به خبرنگاران با موافقت مخابرات استان
 -26نشست با معاون فرهنگی اداره کل ارشاد
در راستای چگونگی اطالع رسانی پیشگیری از
شیوع کرونا
مدیرعامل خانه مطبوعات استان در ادامه
افزود :همه مواردی که مطرح گردید خوشبختانه
با پیگیری های زیاد اجرایی شدند و افتخار می
کنیم که در این مدت کوتاه در حد توان توانستیم
خدمات بی سابقه ای را به جامعه رسانه ارائه نماییم.
اعالم برنامه های سال 99
وی گریزی هم به برنامه آتی خانه مطبوعات
در سال  99زد و عنوان نمود :باتوجه به فرصت
کم در سال جاری اولویت ما حمایتهای رفاهی از
همکاران بود که اقدامات خوبی در این زمینه شکل

اخبار

گرفت اما در سال جدید برنامه هایی نیز در دستور
کار داریم که عمده ترین آنها  ،صدور کارت عضویت
خبرنگاران  ،پاالیش اعضای سامانه ،پیگیری و
تصویب مصوباتی در راستای توزیع عادالنه آگهی
های دولتی  ،معرفی رابطین شهرستانها  ،برگزاری
دوره های تخصصی آموزشی و سامان دهی
خبرنگاران آزاد فعال در فضای مجازی می باشد.
موسوی با دفاع از عملکرد و برنامه های خانه
مطبوعات استان ابراز داشت :ضمن تقدیر و تشکر
و احترام به خانه های مطبوعات قبلی که همگی
نیز نهایت سعی و تالش را در راستای خدمات
رسانی به خبرنگاران بکار گرفته بودند و خدماتی
قابل تحسینی ارائه نمودند اما بنده باتوجه به
تجربیات و اقدامات و برنامه های اجرا شده و برنامه
های آتی در این دوره  ،خانه مطبوعات فعلی را
فعالترین و پویاترین خانه مطبوعات استان لرستان
از گذشته تابحال می دانم چرا که براساس برنامه
آغاز کردیم و براساس برنامه نیز بدنبال پیشرفت و
ثبت اقدامات ماندگار و بی سابقه هستیم البته هر
اقدامی که انجام شود وظیفه خود می دانیم که به
آن عمل کنیم چرا که اعتقاد داریم بایستی نهایت
سعی و تالش خود را بکار گرفت تا در نهایت پاسخ
اعتماد همکاران را با عملکرد مثبت ارائه نماییم.
عدم پذیرش انتقادی که جنبه حب و بغض
داشته باشد
مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان در ادامه در
جواب برخی سواالت مبنی برعدم انتقاد پذیری وی
اظهار داشت :خانه مطبوعات خانه همه اهالی رسانه
اعم از جوانان،پیشکسوتان و قلم بدستان است و با
جان و دل انتقادات سالم و سازنده را می پذیریم
چرا که خود را شاگرد پیشکسوتان این عرصه می
دانیم اما انتقادی که حب و بغض وجهت منفعت
طلبانه بدنبال داشته باشد نه تنها بنده بلکه سایر
افراد هیات مدیره نیز نخواهند پذیرفت.وی افزود:
ممکن است در فضای فعلی کسی موافق اشخاص
و عملکرد اشخاص خانه مطبوعات نباشد و انتقادی
هم که جنبه سازنده نداشته باشد را مطرح نمایند
خب قطعاً این انتقادات دیدگاههای شخصی و
سلیقه ای بوده که ما نه پاسخی به آنها می دهیم و
نه واکنشی  ،چون بنای ما صرف انرژی در راستای
رسالت و وظایف محموله صرف خواهد شد و بدنبال
پاسخ به برخی مطالب بی پایه و اساس هم نیستیم.
تقدیر از حمایتهای مدیران فرهنگ و ارشاد
مدیرعامل خانه مطبوعات
استان با تقدیر و تشکر ویژه از حمایتهای
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گفت :جناب فتاحی
و مجموعه مدیران ارشاد استان از بدو تشکیل این
خانه از هیچ تالش و کوششی جهت فعالیت خانه
دریغ نکردند که در این فرصت صمیمانه از تک
تک آنها سپاسگزاری می نمایم .موسوی همچنین
با تشکر از همراهی و حمایت اعضای هیات مدیره
گفت :تحقق برنامه های یک گروه جمعی بدون
حمایت اعضای گروه قطعا امکان پذیر نیست بنده
وظیفه خود می دانم از حمایت و همراهی تک
تک اعضای هیات مدیره  ،بازرسین  ،مسئول دفتر،
سهراب فرشاد مشاور حقوقی و هادی کردعلیوند
مسئول روابط عمومی خانه مطبوعات که هرکدام
در اجرای برنامه ها سهیم هستند ویژه سپاسگزاری
نمایم .مدیرعامل خانه مطبوعات در پایان ابراز
داشت  :از همه خبرنگاران و همکاران عزیز که در
این مسیر نمایندگان خود را در خانه مطبوعات
حمایت و همراهی می کنند تشکر ویژه می نمایم و
از همه پیشکسوتان نیزمی خواهم قصور ما را جهت
پیشبرد اهداف مشترک متذکر شوند.

جلسات شرکت برق منطقه ای خوزستان آنالین می شود

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :با هدف کاهش هزینه ها و مقابله با کرونا ویروس جلسات این
شرکت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.سید مهرداد بالدی
موسوی بیان کرد :تجهیزات الزم برای برگزاری جلسات آنالین خریداری
و در مرکز داده نصب و راه اندازی شده است تا جلسات با همکاران
مستقر در ساختمان های شرکت و یا طرفین بیرونی از قبیل مشاوران،
پیمانکاران ،شرکت های دولتی و ارباب رجوع ،از طریق اتاق های
کنفرانس مجازی به صورت غیر حضوری برگزار شود.وی با بیان اینکه
استفاده از ویدئو کنفرانس باعث صرفه جویی در وقت ،کاهش هزینه
ها و خطرات تردد و مسافرت برای حضور در جلسات می شود ،افزود:

شرکت برق منطقه ای خوزستان در دو گستره استان های خوزستان
و کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کند و  ۹ناحیه بهره برداری دارد
که حضور در جلساتی با این سطح از گستردگی مشکالتی را به همراه
داشت.معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان
تاکید کرد :مزیت دیگر عدم حضور فیزیکی در جلسات مقابله با بیماری
های مانند کرونا ویروس است تا در شرایطی که امکان برگزاری جلسات
وجود ندارد در امور اجرایی شرکت خللی وارد نشود.بالدی موسوی
تصریح کرد :از دیگر مزایای سیستم جلسات آنالین این شرکت ،قابلیت
نمایش انواع فایل به شرکت کنندگان در جلسه ،امکان برگزاری سمینار
و کالس مجازی آنالین و قابلیت برگزاری نظرسنجی می باشد.

قدردانی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از تالش و زحمات
پزشکان  ،پرستاران و کادر درمانی استان در مبارزه با ویروس کرونا

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان
از تالش و زحمات پزشکان  ،پرستاران  ،بهیاران ،
پیراپزشکان  ،کادر درمانی و مجموعه دست اندرکاران

پزشکی و پرستاری استان در مواجهه و مبارزه با
ویروس کرونا قدردانی نمود.
سید محمد موسوی زاده در این پیام آورده است
 :مساعی ارزشمند و مجاهدت ها و جانفشانی های
این روزهای جامعه پزشکی و پرستاری در مواجهه و
مبارزه با ویروس کرونا  ،صحنه هایی بس بی بدیل را
رقم زده که همواره در اذهان باقی مانده و ستودنی
است .وی همچنین اظهار داشته است  :ایثارگری ها و

فداکاری های دلسوزانه و تالش بی وقفه کادر درمانی
 ،تداعی کننده حماسه آفرینی و از خودگذشتگی “
مدافعان سالمت “ در دوران پرافتخار دفاع مقدس
است و هم اینک نیز این عزیزان سختی ها و خطرها
را به جان خریده و در خط مقدم مبارزه با بیماری
کرونا ایثارگری نموده و این مهم بزرگ زرین دیگری
است که در صحیفه درخشان انقالب اسالمی ایران
ثبت و ضبط خواهد شد .وی ضمن درود و تحیت بر

سپیدپوشان سالمت که با تمام وجود صادقانه و بی
منت برای بهبودی و التیام آالم بیماران زحمات وافری
را متقبل می شوند بیان نموده است  :سخت کوشان
صنعت توزیع برق استان هم  ،همراه و همدل با شما
مجاهدان نستوه  ،در سنگری دیگر  ،به مانند همیشه
کوشش می نمایند تا با اهدای نور و روشنایی به هم
رزمانشان در خط مقدم سالمت  ،صحت و سالمتی را
برای هموطنان عزیز به ارمغان آورند .

مدیرکل میراث فرهنگی همدان خبرداد:

پلمب  ۱۰خانه مسافر در همدان/مردم
تخلف ها را گزارش دهند

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان همدان از صدور ۱۰۰
اخطاریه کتبی برای مسافرخانه های متخلف در
همدان خبر داد و گفت ۱۰ :باب از این خانه
مسافرها پلمب شده است.
علی مالمیر در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه صنعتگران و هنرمندان همدان تا پایان
خرداد سال  ۹۹نیازی به تمدید پروانه ندارند،
گفت :در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری
ناشی از ویروس کرونا در محیطهای اداری
و حفظ سالمتی هنرمندان و صنعتگران این
استان و به منظور جلوگیری از مراجعات غیر
ضروری تمامی کارتهای شناسایی ،پروانه تولید
کارگاهی و انفرادی صنعتگران و هنرمندان این
شهرستان تا پایان خرداد سال  ۹۹نیازی به
تمدید ندارند.
وی همچنین عنوان کرد :با توجه به
مصوبات کمیته مقابله با کرونا و تأکیدات
استاندار همدان مبنی بر ممانعت از فعالیت
منازل استیجاری و خانه مسافرها در همدان
 ۲اکیپ توسط کارشناسان کمیته رسیدگی به
شکایات میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان همدان و اداره اماکن فرماندهی
انتظامی استان همدان مبنی بر عدم پذیرش
مسافر در خانه مسافرهای استان همدان ،طی
هفته گذشته  ۱۰۰اخطاریه کتبی صادر و ۱۰
باب از این خانه مسافرها به دلیل بی توجهی به
اخطار صادره پلمب شد.
مالمیر افزود :به دلیل جلوگیری از انتشار
ویروس کرونا پذیرش مسافر توسط خانه مسافرها
ممنوع بوده و در صورت وصول گزارش و یا
مشاهده این موضوع توسط گشتهای مشترک
اداره اماکن؛ میراث فرهنگی و گردشگری و
بهداشت عالوه بر پلمب واحد؛ برای متصدی
مربوطه پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
وی افزود :به منظور اطالع رسانی نیز
چندین پارچه نوشته در مبادی ورودی شهر و
مکانهای تردد مسافران و خانه مسافرها نصب
شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان همدان اضافه کرد :همچنین
برای تمامی خانه مسافرهای مجاز از طریق
پیامک پیامهای مرتبط ارسال و با همکاری
رسانهها نیز در برنامههای مختلف شماره تلفن
اطالع رسانی از تخلفات به مردم ابالغ شده است.
مدیرعامل هاللاحمر لرستان خبر داد:

انجام بیش از  ۱۲۰هزار تست غربالگری
کرونا توسط هالل احمر لرستان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از
انجام بیش از  ۱۲۰هزار تست غربالگری کرونا
با بهرهمندی بیش از  ۳۵۰نیروی امدادی و
عملیاتی هالل احمر در این استان خبر داد.
صارم رضایی در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا
در سطح استان ،جمعیت هالل احمر لرستان
مأموریتها و وظایفی را برعهده گرفت که شبانه
روز در حال تالش برای کنترل و مبارزه با آن
است.
وی ،افزود :برپایی  ۲۲پست در مبادی
ورودی شهرهای استان و انجام بیش از ۱۲۰
هزار تست غربالگری با بهره مندی بیش از ۳۵۰
نیروی امدادی و عملیاتی یکی از اصلی ترین
برنامههای جمعیت هالل احمر استان در راستای
مقابله با ویروس کرونا است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان،
گفت :همچنین در حوزه حساس سازی و
آموزش همگانی اعضای جوانان جمعیت هالل
احمر استان در همه شهرهای استان با ایجاد
پویشهای بزرگی در حال ارائه خدمات به مردم
هستند که توانستند نقش بسیار خوبی در بحث
تولید محتوا و همچنین آموزش و حساس کردن
مردم برای رعایت نکات بهداشتی ایفا کنند که
نظیر آن در کشور کم نظیر است.
رضایی ،تصریح کرد :توزیع اقالم در بسیاری
نقاط توسط نیروهای داوطلب و جوانان نیز در
حال اجرا است و در این راستا تالش شد بسیاری
از معابر و نقاط حاشیه در سطح شهرهای استان
را پاکسازی و ایمن سازی کنند.
وی ،بیان کرد :همچنین با توجه به رکود
اقتصادی برای بسیاری از طیفهای مردم از
سوی حوزه داوطلبان نیز بستههای حمایتی
غذایی نیز تهیه و تدارک دیده شده که در حال
توزیع بین افراد نیازمند در مناطق شهری و
روستایی هستیم .مدیرعامل جمعیت هالل احمر
لرستان ،گفت :اقدامات عنوان شده عالوه بر
فعالیتهای همیشگی جمعیت هالل احمر است
که در حال امدادرسانی در حوادث جادهای و
سایر سوانح نیز هستیم و هیچکدام از خدمات
قبلی خود را به مردم متوقف نکردیم.

آگهــی دعــوت از بســتانکاران شــرکت صنعت ســاختمان ســنگ
ســر (ســهامی خــاص )در حــال تصفیــه به شــماره ثبــت 3217
نوبت دوم

آگهــی دعــوت از بســتانکاران شــرکت صعــود پــرس
(ســهامی خــاص )در حــال تصفیــه بــه شــماره ثبــت 550
نوبت دوم

آگهــی دعــوت از بســتانکاران شــرکت تولیــدی شــاهین آگهــی دعــوت از بســتانکاران شــرکت آرویــن صافــی
مهدیشــهردر حــال تصفیــه بــه شــماره ثبــت 276
برلیــان در حــال تصفیــه بــه شــماره ثبــت 1591

پیــرو آگهــی اعــام ورشکســتگی منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره
21793مــورخ  1398/10/17و در اجــرای مــاده  225قانــون تجــارت از کلیــه
بســتانکاران احتمالــی شــرکت مذکــور دعــوت بعمــل مــی آیــد تــا ظــرف
مــدت  6مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــا در دســت داشــتن
مــدارک مثبتــه بــه نشــانی محــل تصفیــه واقــع در ســمنان بلــوار ولیعصــر
پــارک ســنگی ضلــع غربــی پــارک ســنگی ســاختمان جوانــه طبقــه چهــارمکدپســتی  35196674914مراجعــه فرماینــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم
اقــدام و انقضــای مهلــت مذکــور هیچگونــه ادعایــی پذیرفتــه نخواهــد بــود
 .ایــن اگهــی ســه نوبــت و هــر نوبــت بــه فاصلــه یــک مــاه در روزنامــه کثیــر
االنتشــار امتیــاز درج مــی گــردد .
تاریــخ انتشــارنوبت اول  98/11/27 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 98/12/27:
تاریــخ انتشــار نوبــت ســوم 99/1/27:
مدیــر تصفیــه شــرکت صنعــت ســاختمان ســنگ ســر(در حــال تصفیــه )-

پیــرو آگهــی اعــام ورشکســتگی منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره
21793مــورخ  1398/10/17و در اجــرای مــاده  225قانــون تجــارت از
کلیــه بســتانکاران احتمالــی شــرکت مذکــور دعــوت بعمــل مــی آیــد تــا
ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــا در دســت
داشــتن مــدارک مثبتــه بــه نشــانی محــل تصفیــه واقــع در ســمنان بلــوار
ولیعصــر پــارک ســنگی ضلــع غربــی پــارک ســنگی ســاختمان جوانــه
طبقــه چهــارم کدپســتی  35196674914مراجعــه فرماینــد بدیهــی اســت
در صــورت عــدم اقــدام و انقضــای مهلــت مذکــور هیچگونــه ادعایــی
پذیرفتــه نخواهــد بــود  . .ایــن اگهــی ســه نوبــت و هــر نوبــت بــه فاصلــه
یــک مــاه در روزنامــه کثیــر االنتشــار امتیــاز درج مــی گــردد .
تاریــخ انتشــارنوبت اول  98/11/27 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 98/12/27:
تاریــخ انتشــار نوبــت ســوم 99/1/27:
مدیر تصفیه شرکت صعود پرس(در حال تصفیه ) -حمید عرب

پیــرو آگهــی اعــام ورشکســتگی منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره
21760مــورخ  1398/09/09و در اجــرای مــاده  225قانــون تجــارت
از کلیــه بســتانکاران احتمالــی شــرکت مذکــور دعــوت بعمــل مــی
آیــد تــا ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی
بــا در دســت داشــتن مــدارک مثبتــه بــه نشــانی محــل تصفیــه واقــع
در ســمنان میــدان معلــم مجتمــع قلــم طبقــه دوم واحــد  5مراجعــه
فرماینــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم اقــدام و انقضــای مهلــت
مذکــور هیچگونــه ادعایــی پذیرفتــه نخواهــد بــود .
ایــن اگهــی ســه نوبــت و هــر نوبــت بــه فاصلــه یــک مــاه در روزنامــه
کثیــر االنتشــار امتیــاز درج مــی گــردد .
تاریــخ انتشــارنوبت اول  98/11/27 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم
 98/12/27:تاریــخ انتشــار نوبــت ســوم 99/1/27:
مدیــر تصفیــه شــرکت آرویــن صافــی مهدیشــهر (در حــال تصفیــه )-
علــی کلیــچ

جهانگیــر شــریعت پناهــی

نوبت دوم

پیــرو آگهــی اعــام ورشکســتگی منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره
21788مــورخ  1398/10/11و در اجــرای مــاده  225قانــون تجــارت از
کلیــه بســتانکاران احتمالــی شــرکت مذکــور دعــوت بعمــل مــی آیــد
تــا ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــا در
دســت داشــتن مــدارک مثبتــه بــه نشــانی محــل تصفیــه واقــع در ســمنان
میــدان معلــم مجتمــع قلــم طبقــه دوم واحــد  5مراجعــه فرماینــد بدیهــی
اســت در صــورت عــدم اقــدام و انقضــای مهلــت مذکــور هیچگونــه
ادعایــی پذیرفتــه نخواهــد بــود  . .ایــن اگهــی ســه نوبــت و هــر نوبــت
بــه فاصلــه یــک مــاه در روزنامــه کثیــر االنتشــار امتیــاز درج مــی گــردد
تاریخ انتشارنوبت اول 98/11/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/12/27:
تاریخ انتشار نوبت سوم 99/1/27:
مدیر تصفیه شرکت شاهین برلیان(در حال تصفیه ) -علی کلیچ

نوبت دوم

