اخبار
سرپرست مدیریت روابط عمومی
تجارتنو منصوب شد

مدیرعام��ل بیمه تجارتن��و درحکمی رضا
پورقاسم را با حفظ سمت مشاور و مدیر حوزه
مدی��ر عامل ،به عنوان سرپرس��ت مدیریت
روابط عموم��ی و ارتباط��ات منصوب کرد.
معاون توس��عه سازمانی در مراسمی با ابالغ
این حکم ،ضمن تش��کر و تقدیر از اقدامات
شایس��ته و ماندگار محمد بیانی مدیر سابق
رواب��ط عمومی و ارتباط��ات ،برای مدیریت
جدید آرزوی توفیق و ارتقای هرچه بیش��تر
عملکرد این واحد سازمانی را داشت.
موسسه اعتباری ملل  ۲۰۶نفر را روانه
خانه بخت کرد

در راس��تای بسط و گس��ترش سنت پیامبر
گرامی اس�لام (ص) و فراهم ساختن زمینه
ازدواج جوان��ان موسس��ه اعتب��اری ملل با
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در
بهمن ماه  206نفر را به خانه بخت فرستاد.به
گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل
این موسس��ه به منظور حمایت از زوجهای
جوان نس��بت به پرداخت تسهیالت ازدواج
اقدام می نماید که در این راس��تا تعداد ۲۰۶
نفر با تسهیالت ازدواج موسسه اعتباری ملل
زندگی مش��ترک خود را آغاز نمودند.گفتنی
اس��ت موسس��ه اعتباری ملل به هر یک از
زوجین مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال تس��هیالت
قرض الحسنه ازدواج پرداخت می کند.
آغاز فروش اوراق گواهی سپرده
مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در
بانک رفاه کارگران

فروش اوراق گواهی س��پرده مدت دار ویژه
س��رمایه گذاری ع��ام در ش��عب بانک رفاه
کارگران آغاز شد .به گزارش روابط عمومی
بانک رفاه کارگران؛ بر اس��اس مجوز بانک
مرک��زی ج.ا.ا ،فروش اوراق گواهی س��پرده
مدتدار ویژه سرمایه گذاری عام بانک رفاه
کارگران از روز دوش��نبه  ۴اس��فند ماه سال
جاری توس��ط تمامی شعب این بانک آغاز و
تا پایان اس��فند ماه سال جاری ادامه خواهد
داشت.مدت سر رس��ید این اوراق یکساله با
نرخ س��ود  ۱۸درصد اس��ت که سود آن به
ص��ورت ماهانه پرداخت خواهد ش��د.گفتنی
است ،نرخ سود بازخرید قبل از سررسید این
اوراق  ۱۰درصد است.

حسین زاده در «ملی شو:»۴

محصوالتی همپای دستاوردهای روز نظام بانکی پیشرفته جهان ارائه کرده ایم

مدیرعامل بانک ملی ایران «ملی پالس»
و «ش��عبه دیجیت��ال» را دو محص��ول
منحص��ر به فرد و همپای دس��تاوردهای
روز نظ��ام بانکی پیش��رفته جهان خواند
و گفت :افتخ��ار داریم که با روزآمدترین
محصوالت بانکی ،می توانیم به مشتریان
خود خدمت ارائه کنیم .به گزارش روابط
عموم��ی بانک ملی ای��ران ،دکتر محمد
رض��ا حس��ین زاده در «ملی ش��و  »۴با

بیان این ک��ه این روی��داد ،محلی برای
عرض��ه تازه ترین خدمات بانک در حوزه
بانک��داری دیجیتال و نمایش پیش��رفت
ه��ای واقعی در این زمینه اس��ت ،افزود:
در ش��رایطی که کشور با مشکل پاندمی
کرون��ا مواجه اس��ت ،دو محصول جدید
بان��ک ملی ایران به خوب��ی می تواند به
قطع زنجیره این بیماری منحوس کمک
کند.وی «ملی پ�لاس» را نمونه قطعی

محصوالت مرتب��ط با آینده بانکداری در
جه��ان خواند و با ابراز خرس��ندی از این
که چنین محصولی اکنون در «ملی ش��و
 »۴رونمایی می ش��ود ،خاطرنشان کرد:
موسس��ه معتب��ر تحقیقات��ی و مدیریتی
مکن��زی به تازگی تاکی��د کرده که آینده
نظ��ام بانکی جه��ان ،نمونه ای مش��ابه
«مل��ی پالس» خواهد بود.دکتر حس��ین
زاده ب��ا اش��اره ب��ه این که کارشناس��ان

ای��ن بانک بی��ش از یک س��ال و نیم بر
روی این پ��روژه تحقیق کرده اند ،اظهار
کرد« :ملی پالس» در ورودی ش��عبه با
انواع س��امانه های بانکداری الکترونیک
خدم��ات دهی می کن��د و در ادامه ،همه
انواع مشاوره های بانکی ،بورسی ،مالی،
مالیاتی ،ارزی و … را به مش��تریان ارائه
خواهد کرد.به گفته وی ،چیدمان نوین و
جوان پس��ند این ش��عبه باعث جلب نگاه
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مش��تری و تغییر نگاه او به بانک خواهد
شد و می تواند روابط تازه ای میان بانک
و مش��تری را رقم بزند.مدیرعامل بانک
ملی ایران همچنین «شعبه دیجیتال» را
دیگر محصول یکتای ای��ن بانک خواند
که مش��تری را به طور کام��ل از حضور
در ش��عبه فیزیکی بی نیاز می کند ،بدون
این که در خدمت رس��انی به او اختاللی
ایجاد شود.

با حضور وزير صنعت ،معدن تجارت و تسهيالت بانك صنعت و معدن در استان يزد انجام شد؛

افتتاح شركت های تعاونی توليدی سيرنگ و يكتا گرانول ميبد

شركت هاي تعاوني توليدي سيرنگ و يكتا گرانول ميبد كه از سوي بانك
صنع��ت و معدن تأمين اعتبار ش��ده اند با حضور علیرضا رزمحس��ینی وزير
صنعت ،معدن و تجارت در استان يزد مورد افتتاح و بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در اولین روز برنامه خود در س��فر به استان یزد ،طرح توسعه واحد
تولیدی ش��ركت تعاوني توليدي سیرنگ را در شهرستان اشکذر مورد افتتاح
قرار داد.این طرح ظرفیت تابندگی س��الیانه  ۶۰هزار تن انواع نخ پلی اس��تر،
ظرفیت تولید  ۳۰هزار تن در س��ال تکس��چره نخ پلی اس��تر ۶۵۰۰ ،تن در
س��ال دوک مقوایی و  ۷۰هزار تن ساالنه نخ فیالمنت نیمه آرایش و کام ً
ال
آرایش یافته را دارد.این واحد در زمینی به مس��احت  ۶۰هزار متر مربع و با
زیربنای  ۳۲هزار متر مربع در شهرس��تان اشکذر استان یزد واقع شده است.
طرح توس��عه اين ش��ركت جهت توليد انواع نخ هاي ميكرو فيالمنت و با
س��رمايه گذاري بالغ بر  2830ميليارد ريال اجرا گرديده كه بانك صنعت و
معدن با پرداخت تسهيالت به مبلغ  360ميليارد ريال بخشي از هزينه هاي
اجراي طرح توسعه شركت را تأمين مالي نموده است.این واحد در زمینه تولید
انواع نخ پلی استر سفید و رنگی با ظرافت باال و تابندگی انواع نخ و سیستم
تکسچرایزینگ و انواع دوک مقوایی فعال بوده و توانسته گام بلندی در تامین
مواد اولیه واحدهای نساجی ( حوزه بافندگی) که شامل پارچه مبلی ،پرده ای

روفرشی ،البسه ظریف و ...در سطح کشور می باشد ،بردارد.این واحد همچنین
در راستای صادرات مستقیم به کشورهای ترکیه ،عراق ،روسیه و ارمنستان
به عنوان یک واحد صادرات محور مطرح است.وزیرصنعت ،معدن و تجارت
همچنین از بخشهای مختلف و خطوط تولید این مجموعه صنعتی و تولیدی
بازدید به عم��ل آورد و از نزدیک در جریان روند فعاليت آن قرار گرفت.رزم
حسيني در دومین روز سفر خود به استان یزد ،کارخانجات یکتا گرانول میبد
را مورد افتتاح و بهره برداری قرار داد.این واحد تولیدی ظرفیت تولید  ۱۰هزار
تن در س��ال انواع لعاب کاشی و س��رامیک ۱۰ ،هزارتن در سال گلوله های

سرامیکی آلومینایی و  ۱۶۰هزار تن پودر فلدسپات را دارد.همچنین ظرفیت
تولید مواد اولیه کاش��ی و سرامیک به روش خشک و تر به ترتیب  ۶۷هزار
تن و  ۱۳۰هزار تن در این واحد تولیدی می باش��د.کارخانجات یکتا گرانول
در زمینی به مساحت  ۴۰هکتار و با زیربنای  ۳۵هزار متر مربع در شهرستان
میبد قرار دارد که در فاز اول (گرانول) برای  ۱۹۰ش��غل ایجاد کرده اس��ت.
ب��رای راه اندازی این واحد تولیدی در مجموع  ۸هزار میلیارد ریال س��رمایه
گذاری ثابت به صورت  ۱۱۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و  ۲۳میلیون
یورو س��رمایهگذاری ارزی انجام شده است.بانك صنعت و معدن با پرداخت
تسهيالت ريالي به مبلغ  352ميليارد ريال و تسهيالت ارزي به مبلغ 5/22
ميلي��ون يورو بخش مهمي از هزينه هاي اجراي طرح را تامين مالي نموده
است.این واحد تولیدی در حال حاضر با ظرفیت  ۸۰۰تن گرانول(تامین مواد
اولیه کاشی و سرامیک به روش اسپری درایر) جهت تولید کاشی کف ،دیوار
و پرس�لان در حال فعالیت می باش��د و در آیندهای نزدیک پس از تکمیل
تجهیزات و انجام تست سرد به ظرفیت  ۳۰۰۰تن در روز خواهد رسید که از
نوع تکنولوژی و ظرفیت تولید در خاورمیانه منحصر به فرد است.وزیر صنعت،
معدن و تجارت همچنین از بخشهای مختلف و خطوط تولید این مجموعه
صنعت��ی و تولیدی بازدید به عم��ل آورد و از نزدیک در جریان روند تولید و
مهمترین مسائل آن قرار گرفت.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

تخصیص  2100میلیارد ریال تسهیالت به صادرکنندگان استان یزد

رئیس بانک توسعه صادرات ایران در یزد بر اساس گزارش عملکرد ده ماهه این
ش��عبه اعالم کرد :بیش از دو هزار و صد میلیارد تسهیالت به صنایع صادرات
محور استان یزد اعطا شده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات
ایران ،مجید غفوری منش گفت :بیش از  13میلیون یورو تس��هیالت ارزی به
مشتریان شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران پرداخت شده است.وی با اشاره
به اینکه به طور میانگین طی پنج سال گذشته  70درصد صادرکنندگان نمونه

استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران بوده اند ،گفت :بنگاه های تولیدی
صادرات محور استان عمدتا در حوزه تولید کاشی و سرامیک ،انواع محصوالت
و مقاطع فوالدی ،هیدروکربن ،انواع لوله پروفیل و انواع نایلون و کیسه فریزر
فعالیت دارند.غفوری منش اظهار داشت :عراق ،افغانستان و کشورهای آسیای
میانه مهمترین بازارهای هدف تولیدات استان یزد به شمار می روند.رئیس شعبه
یزد بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اهمیت حمایت از شرکت های دانش

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی برابر رای
ش��ماره  139960317007003640هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در
واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی رمضانی مقدم فرزند صفا به شناسنامه  295و کدملی
 1861252986صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  216/09مترمربع در قسمتی از پالک  5125اصلی واقع در
بخش یک بهبهان خریداری شده از مالک رسمی عباسعلی محسن نسب بموجب سند رسمی  92/7/22-8653دفتر  229بهبهان محرز گردیده
اس��ت .لذا مش��خصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.کاظمی –رئیس ثبت
بهبهان تاریخ انتشار نوبت اول1399/12/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم  8/1399479/12/20 :م  /الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاهاداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهیدشتهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیآگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمیبرابر رای ش��ماره  139960316013000132مورخ  1399/10/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماهیدشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم توران ش��هیدی فرزند مراد بش��ماره شناسنامه  203صادره از اسالم آباد غرب در یک واحد ساختمان دامپروری به مساحت 1100/
متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از  313اصلی قطعه .واقع درروستای ده باغ .خریداری مالک رسمی
مرحوم آقای علیمراد شهیدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت
اول1399/12/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/23 :
سجاد حسن پوررئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده عمومی
بدینوسیله شهرداری جویبار در نظر دارد باستناد شماره  13آئین نامه مالی شهرداری ها
و مستند به بند  1مصوبه شماره  178مورخ  99 / 09 / 15شورای اسالمی شهر جویبار
نسبت به برگزاری مزایده عمومی بهره برداری از بیلبورد ،استند و استرابورد تبلیغاتی با
قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به اجاره دو ساله اقدام نماید .لذا اشخاص حقوقی
دارای مجوز کانون تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی شرایط جهت دریافت
اسناد مزایده و ضمن شناسایی و بازدید از تابلوهای سطح شهر به سامانه ستاد مراجعه و
اسناد را دریافت نمایند و جهت آگهی بیشتر می توانند با شماره تلفن 09111150160
مسؤول زیباسازی و شماره تلفن  01142531005تماس حاصل فرمائید.

(نوبت دوم)

 -1تاریخ دریافت اسناد مزایده 99 / 12 / 06 :لغایت  99 / 12 / 12می باشد.
 -2تاریخ تحویل پیش��نهادات اسناد مزایده :تا پایان س��اعت اداری  99 / 12 / 23می
باشد.
 -3زمان و مکان بازگشایی اسناد مزایده :پاکت های پیشنهادات واصله رأس ساعت
 14روز یکش��نبه مورخ  99 / 12 / 24با حضور کلیه اعضاء کمیسیون های معامالت
شهرداری در محل دفتر شهردار مفتوح و قرائت خواهد شد.
 -4شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و مجاز می باشد.
 -5سایر شرایط آگهی در اسناد مزایده درج می گردد.

همت محمدنژاد – شهردار جویبار

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

بنیان از س��وی این بانک ،گفت :این ش��عبه بر اساس سیاست های چند سال
اخیر بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های
دانش بنیان ،در مهرماه سال جاری اولین نشست مجازی آشنایی با حمایت های
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات را با حضور
نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،مسـولین پارک علم و
فناوری و برخی مدیران بانک برگزار کرد.
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بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

اخبار
مزایده فروش سهام شرکت های
وابسته به داتام

ش��رکت داتام در نظر دارد سهام شرکت های
وابس��ته به خ��ود را از طریق مزای��ده عمومی
ب��ه ف��روش برساند.ش��رکت توس��عه تجارت
داتام(س��هامی خاص) متعلق ب��ه بانک ایران
زمین(س��هامی عام) ،درنظر دارد سهام شرکت
هایی به ش��رح جدول ذی��ل را از طریق مزایده
عموم��ی و ب��ه باﻻتری��ن قیمت پیش��نهادی
ارائه ش��ده بابت ﻫر یک از ش��رکت های مورد
مزایده ،با رعایت مبلغ تعیین شده به عنوان پایه
مزایده واگذار نماید.متقاضیان جهت خرید اسناد
مزایده مبلغ  500.000ریال به حس��اب شماره
 500-840-834738-1و ش��با -7380-01
 –0690ir76-0500-84000-834ب��ه ن��ام
شرکت توس��عه تجارت داتام (مزایده گذار) نزد
بان��ک ایران زمین واریز نموده و جهت دریافت
اس��ناد مزایده همراه با فیش واریزی به آدرس
ش��رکت توس��عه تجارت داتام واقع در تهران،
دروس ،میدان هدایت ،خیابان شادلو ،پالک ،14
طبقه چهارم مراجعه نمایند.
تصمیم سبز بانک آینده :در راستای
حفظ محیطزیست امسال سررسید
چاپ نمی شود

بان��ک آینده در راس��تای عمل به مس��ئولیت
اجتماعی خود و کم��ک به بقاء و حفظ محیط
زیس��ت ،کاهش مصرف کاغ��ذ و جلوگیری از
نابودی جنگلها ،امس��ال هم سررس��ید ،چاپ
نمیکند.بانک آینده در انجام فعالیتهای خود،
همواره در این راس��تا ،خدمات متنوع بانکداری
الکترونیک��ی ،ت�لاش ب��رای نهادینهس��ازی
بهرهمن��دی از اینترن��ت در انج��ام امور بانکی،
رسانی برخط
بهرهگیری از سازوکارهای اطالع ِ
درونسازمانی و برونسازمانی و مراعات مصرف
کاغذ در انجام امور اداری را از جمله وظایف خود
به منظور حمایت از زیستبوم و نیز رفاه مشتریان
گرامی خود دانسته که حذف چاپ سالنامه را هم
اقدامی در همین مسیر دانسته است.

رفتار پلیس قانونمند شهرستان آستانه اشرفیه زیر ذره بین نگاه مردم

مریم رفیعیان ،خبرنگار عصر ایرانیان-گیالن -رشت

پليس مردمساالر و مسئولیت پذیر جزء جدایی ناپذیر امنيت را تشكيل ميدهـد .پليس در جوامع
توس��ـعه يافتـه بـر مبنـاي دو اصـلی «مس��ئوليت پذيري» و «پاسخگويي» تعريف ميشود و به
واس��طه اجراي قوانين مصـوب حكومتهاي منتخب در جهت حفظ نظم و امنيت بيش��ترين تأثير
مس��تقيم را بر آس��ایش افراد و جوام��ع دارد .با توجه به اينكه قدرت و اقت��دار منحصر به فردي
ب��راي اعمال قانون در اختيار نيروهاي انتظامي و پليس اس��ت ،لذا در عين حال كه انتظار جامعه
از كاركنان اين نهاد خدماتي -اجتماعي بس��يار گس��ترده و باال اس��ت ،عملكرد مأموران اين نهاد
ب��ه ش��دت زير ذره بين مردم اس��ت .از طرف ديگر پايبن��دي به اخالق تنها ني��روي بازدارنده و
كنترلكننده در استفاده از اين اقتدار است .به عبارتي اين اخالق است كه بيشتر از هر چيز ديگري
اقتدار وس��يعي را كه قانون به نيروهاي پليس داده كنترل ميكند .عالوه بر اين ،اعتماد عمومي
به پليس اس��ت كه ميتواند مس��ير اعمال قانون را براي اين دس��تگاه آسان كند و اين اعتماد در
صورتي بالنده ميش��ود كه پليس در جامعه به يك قدرت برتر تبديل نش��ود و در تعامل با جامعه
اقدام كند نه در تقابل با آن .ذکر عرایض باال پلی است به سوی مطلبی که قرار است گفته شود
 .اس��تان گیالن  ،اس��تانی توریستی و پر ازدحام اس��ت و شهرستانهای تابعه آن نیز به تبع آن در
س��طح باالی ترافیکی تعریف شده اند و از س��وی دیگر برقرار کردن امنیت در این استان نیاز به
نیروهای پلیس زبده و خبره در امر مدیریت ترافیک  ،تسهیل تردد تمرکز بر عبور و مرور عابرین
پیاده  ،تخلفات رانندگان و باالخره احاطه کامل بر موقعیت ترافیکی شهرس��تانها دارد .حال اگر
رفتار اس��تاندارد و مبتني بر اخالقيات براي كاركنان پليس این اس��تان تدوين شود ،پليس براي
مردم پيشبينيپذيرميشود و حضورش امنيت آفرين و آرامش زا ميشود نه دلهرهآور و استرسزا؛

حال از شهرس��تان آستانه اشرفیه به عنوان نمونه بارز شهرستان مذهبی استانمان سخن میگوییم
گ��زارش ه��ای مردمی حاکی از آن اس��ت که با تالش ارزنده و ش��بانه روزی «س��رهنگ حمید
محمدینس��ب»  ،فرماندهی محترم انتظامی آستانه اشرفیه ورییس محترم راهنمایی و رانندگی
«س��روان بهزاد نیکخو « و نیروهای خدوم راهنمایی و رانندگی آس��تانه اشرفیه ؛ نظم و انضباط
ترافیکی پایداری در برخورد بارانندگان متخلف حادثهس��از و گس��ترش نظ��م و انضباط رانندگی
درس��طح جادهها و داخل شهر ؛ رقم زده ش��ده است به طوریکه آمارها نشان از کاهش تصادفات
درون شهری در این شهرستان دارد .گزارش مردمی حاکی از این است که مردم قدرشناس آستانه
اشرفیه اقدام خادمین خود را در نیروی انتظامی و پلیس راهور را رصد میکنند و با تماس با 197
و دفتر نش��ریه عملکرد درست آنها را مورد س��تایش قرار می دهند .بی تردید تالش این بزرگ
مردان کـه بیتردید کار و تالش خستگی ناپذیر و ایثار بیوقفه شان زمیـنه ساز استقرار سالمت
اجتماعی و امنیت شهرس��تان اس��تانه اشرفیه است درخور تقدیر است .بی شک همه افراد جامعه
خود را مدیون تالشها و زحمات پرسنل راهنمایی ورانندگی که شبانه روز با از خود گذشتگیها
و ایثار در معابر درون و برون ش��هری اس��تراحت و آس��ایش خود را بدون هیچگونه چشم داشتی
وقف آرامش وامنیت مردم مینمایند ،می دانند .ضمن آرزوی توفیق و س�لامتی بر همه خادمین
نیروی انتظامی کش��ور به نیابت از مردم عزیز اس��تانمان برخود وظیفه میدانیم از زحمات فراوان
فرماندهی محترم نیروی انتظامی آس��تانه اشرفیه و رییس راهنمایی و رانندگی این شهرستان در
راس��تای انجام وظایف قانونی در حفظ نظم و امنیت شهرس��تان آس��تانه اشرفیه تقدیر و تشکر
نماییم .بی شک نام نیکشان همراه با رفتار سراسرمؤدبانه و متین شان  ،در یاد و خاطره ها مردم
این دیار جاودانه خواهد ماند.

