دریچه
در شرکت گاز استان گیالن انجام شد

برگزاری دورههای تئوری-عملی
ایمنی و آتشنشانی

تفاهمنامه همکاری حفاظت محیطزیست و دانشگاه آزاد ایالم امضا شد

رمز  ۲۹هزار کارت سوخت در خراسانرضوی بازگشایی شد

ایالم  /کوثر موسوی :اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دانشگاه آزاد اسالمی ایالم ،تفاهمنامه مشترک همکاری امضا کردند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایالم ،هدف از انعقاد این تفاهمنامه را ایجاد بسط و توسعه همکاریهای علمی ،پژوهشی و خدماتی
فیمابین و آشنایی بیشتر با علوم وفنون روز به منظور شناخت و پاسخگویی به نیازهای متقابل عنوان کرد .غالمرضا ابدالی گفت :اجرای
دورههای آموزشی و پژوهشی کوتاه و بلند مدت تخصصی ،گردهماییهای علمی مشترک ،حمایت از تحقیقات کاربردی در قالب انجام
پروژهها و طرحهای تحقیقاتی مشترک جهت پاسخگویی به مسائل اساسی و مشکالت واحدهای اجرایی و بهرهبرداری از آن و همکاری در
ایجاد یا تقویت پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد به ویژه در زمینه فناوریهای نوین بخش را از جمله مفاد این تفاهمنامه برشمرد.
گفتنی است این تفاهم نامه در چهارماده و به مدت دو سال به امضای مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس دانشگاه آزاد ایالم رسید.

مشهد  /زهرا آخوندی :مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی گفت :طی یک هفته اخیر رمز بیش از۲۹هزار
فقره کارت سوخت خودرو برای شهروندان مراجعهکننده به این شرکت بازگشایی و رفع ایراد شده است .علیاصغر اصغری افزود :تعداد
زیادی از شهروندان که پیش از این با توجه به تک نرخی بودن بنزین از کارت سوخت استفاده نمیکردند ،در خصوص یادآوری رمز کارت
سوخت خودروی خود دچار مشکل شدهاند .وی با بیان اینکه کارتهای سوخت با وارد کردن چهار رقم آخر شماره کارت ملی مالک فعال
میشود ادامه داد :نیازی به مراجعه حضوری نیست اما برخی کارتها به دالیل مختلف برای فعال سازی پیام خطا میدهد که در مراجعه
به این شرکت کارهای آن انجام میشودوبا توجه به مراجعات بسیار مردم به این شرکت ،به منظور سهولت کار ،ستاد مرکزی این شرکت
واقع در بلوار اخوانثالث مشهد و ناحیه مرکزی واقع در نبش خیابان صاحب الزمان هفت این شهر پاسخگوی مراجعه کنندگان شدند.
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گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

شهردار مهدیشهر خبر داد:

بهرهبرداری نخستین شهربازی
در پارک کوهستان
مهدیشهر/حسین بابامحمدی
news@ naslefarda.net

نشست شــورای معاونان به ریاست شهرداردر
محل شــهرداری برگزار شــد.در این نشست
حاجیبگلــو ،با بیــان اینکه در ایــن دوره به
نشــاط اجتماعی توجه ویژهای شــد افزود :با
توجه بــه قولهای داده شــده بــا همکاری
بخش خصوصی و پس از اتمــام مراحل اولیه
تا ماه آینده بخشــی از اولین شــهربازی شهر
در پارک کوهســتان مهدیشهر به بهرهبرداری
میرســد.وی  اظهار داشــت :با توجه به قولی
که به اهالی محترم مســکن مهر داده شده در
این منطقه و منطقه رابند نیز در ماه های آتی
پارک های کودک محلهای افتتاح خواهد شد.
الزم بذکر اســت تجهیزات مخصــوص بازی
کودکان در پارک آبشــار نیز نصب شده و قابل
استفاده است.دکترحاجی بگلو بیان داشت :در
اقدامی مشترک با ســپاه پاسداران مهدیشهر
«بهشتکودک» در محیطی سرپوشیده  نیز در
حال تجهیز است که بهزودی افتتاح می شود.

naslefardanews
naslfarda

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار کرد:

قم /محمد توکلی

ساماندهی«چهلاختران»نیازمندوفاقملیواستانی

tavakoli.m.1987@gmail.com

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری قم گفت:
شــهرداری بهرغم اینکه در پــروژه «چهلاختران»
وظیفهای ندارد ،پای اجرای این پروژه ایستاده است؛ اما
امروز این پروژه نیازمند وفاق ملی و استانی است تا بتوان
شرایط بهســازی و نوســازی را محقق کرد .غالمرضا
جانقربان ،با بیان اینکه در تفاهمنامهای که بین چهار
دســتگاه راهوشهرسازی ،استانداری ،ســتاد بحران و
شرکت عمران و بهســازی کشــور منعقد شد ،مقرر
میشود که شهرداری محور توسعه امامزاده مبرقع(ع)
و چهلاختران را در تملکات داشته باشد ،اظهار کرد:
شــهرداری هیچ وظیفهای در اینگونه مــوارد برای
طرحهای موضعــی و موضوعــی ندارد و برحســب
همکاریهای مشترکی که شهرداری داشته در مقطع
سال  ۹۰متولی امر تملک میشود و مقرر بوده اعتبارات
به شهرداری تزریق شده و تملکات انجام شود .معاون
شهرسازی و معماری شهرداری قم با تاکید بر اینکه این
موضوع با انتخاب مشــاور از سوی شهرداری پیگیری
شد ،گفت :طرح جامعی آماده میشود که وسعتی بالغ
بر  ۴.۳هکتار دارد و  ۳۰۴پالک را دربرمیگرفته است،
مقرر اســت طبق طرح مجموعه توســعه صحنین و
شبســتان امامزاده مبرقع ،پارکینــگ ،حوزه علمیه،
خدمات زائر و ...شامل  ۸نوع کاربری اجرا شود.
طرح تملکات طرح چهلاختران آغاز شده
است
جانقربان ،با بیان اینکــه طبق این طرح تملکات طرح
چهلاختران آغاز شده است ،افزود :تاکنون از ۳۰۴پالک
این طرح ۱۵۰پــاک به مســاحت ۱۴هزارمترمربع
با هزینهای بالغ بر ۳۰میلیاردتومان تملک شــده که
۱۰.۵میلیاردتومان از محل ســفر رهبری به اســتان
پرداخت شده و حدود  ۹.۱میلیارد تومان از اعتبارات
سازمان عمران و بهسازی تزریق شده و شهرداری هم
حدود  ۵.۲میلیارد تومان اختصاص داده و استانداری
هم  ۱.۸میلیارد تومان و ســتاد بحران استان هم ۳.۸
میلیارد تومان تخصیص داده است .وی با تاکید بر اینکه

شهرداری بهرغم اینکه وظیفهای
ندارد ،پــای اجرای ایــن پروژه
ایستاده است اما امروز این پروژه
نیازمند یک وفاق ملی و استانی
اســت تا بتوان شرایط بهسازی و
نوسازی را محقق کرد

شبکه معابر این محدوده هم اصالح خواهد شد ،افزود:
مجموعاً حدود  ۱۵میلیارد تومان هم ارزش شوارع در
مسیر است که در طرح توســعه قرار خواهد گرفت و
تاکنون  ۴۵میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه
حدود ۴۰میلیارد تومان دیگر برای تملک ۱۵۰پالک
دیگر پروژه نیاز اســت ،خاطرنشــان کرد :از سال ۹۵
تاکنون اعتبارات اســتانی و ســفر رهبری این پروژه
قطع شده و شــهرداری به تنهایی برحسب متقاضیان
تملک برای بهسازی شرایط منطقه تملک انجام داده
و بهسازی صورت داده اســت .جانقربان بیان کرد :اگر
بخواهیم طرح جامع پروژه را محقق کنیم ،طبق برآورد
ســال  ۹۶بالغ بر ۱۳۰میلیارد تومان هم برای ساخت
کاربریها نیاز است که شامل  ۷۰هزار مترمربع بنای

نسل فردا  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیرمنطقه  ۱۰شــهرداری اصفهان گفت  :برای
اجرای نورپردازی و زیباســازی خیابان میرزای
شیرازی دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار در
نظر گرفته شده است .شهبازی ،با اشاره به اقدامات
انجام شده درخصوص محرومیتزدایی در منطقه
 ۱۰تصریح کرد :اجــرای برنامههای فرهنگی در
محلههای محروم این منطقه یکی از رویکردهایی
است که از سوی مدیریت شهری دنبال میشود.
وی افزود :در همین ارتباط ،مجموعه فرهنگی
حصه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در
حال اجراســت که امیدواریم دهه فجر امسال
این پروژه افتتاح شود.

زیرسطحی و روسطحی اســت .جانقربان خاطرنشان
کرد :بــه طورکلی میتوان گفت که ایــن پروژه بیش
از ۱۷۰میلیارد تومان اعتبار نیــاز دارد تا طرح جامع
ســاماندهی چهلاختران را تکمیل کنــد .وی با بیان
اینکه وظیفه ذاتــی اداره کل اوقاف ســاماندهی بقاع
امامزادگان است ،افزود :تاکنون از سوی اوقاف با وجود
اینکه قولهایی داده شــده ،تزریق اعتبار انجام نشده
است و برای ادامه تملکات ،شهرداری به تنهایی توان
الزم را ندارد .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم
با اذعان به اینکه شهرداری در ردیفهای اعتباری خود
نمیتواند چنین حجم مالی را پیشبینی کند ،گفت :باید
در قالب همان تفاهمنامه دستگاههای مرتبط اعتبارات
خود را اختصاص دهند تا پروژه به ســرانجام برســد.
شهرداری بیش از پنج میلیارد تومان در سال نمیتواند

اختصاص اعتبار داشته باشــد و باید نگاه ملی به این
پروژه باشد .جانقربان با اشاره به وضعیت نامطلوب محله
چهلاختران ،افزود :سازمان بهسازی و نوسازی اطراف
حرم در حال باز مهندسی طرح جامع است تا بتوانیم
بخشــی از هزینهها را کاهش دهیم و شرایط توسعه و
ساماندهی را زودتر محقق سازیم.
وی گفت :شــهرداری علیرغم اینکه وظیفهای ندارد،
پای اجرای این پروژه ایستاده است اما امروز این پروژه
نیازمند یک وفاق ملی و استانی است تا بتوان شرایط
بهسازی و نوسازی را محقق کرد .معاون شهرسازی و
معماری شــهرداری قم با تاکید بر اینکه اوقاف متولی
اصلی طرح توســعه چهلاختران اســت ،اظهار کرد:
شهرداری از محل اجرای این پروژه درآمدزایی ندارد و
متولی اصلی اوقاف است که باید اعتبار اختصاص دهد.

یاسوج

تبریز

مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویهو بویر احمد اظهار کرد:

رئیس اتاق بازرگانی تبریز مطرح کرد:

افتتاح مدرسه بنیاد برکت بنتالهدی روستای «درغک دیشموک»

توانمندسازی واحدهای تولیدی و صادراتی؛ اولویت اول اقتصاد
ی زاده
تبریز /روح اله عبدالعل 
news@ naslefarda.net

یاسوج  /محمد حسین آذرپندار
news@ naslefarda.net

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان
کهگیلویهوبویراحمد اظهار داشت :با حضور معاون
امور عمرانی استاندار ،نماینده بنیاد برکت ،مدیر
کل آموزش و پرورش اســتان ،بخشدار چاروسا و
جمعی از اهالی این منطقه مدرسه  6کالسه برکت
بنتالهدی روستای «درغک» در بخش دیشموک
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
پیروز کرمــی در آیین بهرهبــرداری از این پروژه
تصریح کرد :این پــروژه در زمینی به مســاحت
یکهزار و  300متر مربع و بــا زیر بنای  420متر
مربع احداث شده اســت .وی گفت :برای ساخت
و تجهیز این فضای آموزشی بالغ بر  950میلیون
تومــان هزینه شــده اســت .این مســئول از در
دست ســاخت بودن  20طرح آموزشــی با 222

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای
استان اردبیل خبر داد:

افزایش  13درصدی تردد
مسافراز پایانه مرزی بیلهسوار

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان خبر داد:

عملیات نورپردازی و زیباسازی
خیابانمیرزایشیرازی

Provinces

عکس :نسل فردا

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ،از برگزاری
دورههای دورههــای تئــوری و عملی ایمنی
و آتشنشــانی در سطح این شــرکت خبر داد
و اظهار داشــت :این دورهها طی  17جلســه
و در کلیــه شهرســتانهای اســتان برگزار
شده است  .مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
بیان کرد :این دورهها طی ســه ماه در سراسر
استان برگزار شد و در طی آن مجموعاً بیش از
 500نفر از پرسنل شرکت ،در بازآموزی مبانی
ایمنی و آتش نشانی شرکت کردند  .وی گفت :با
برنامهریزیهای بهعمل آمده این دورهها توسط
امور  HSEگاز گیالن برای کلیه کارکنان رسمی،
قرارداد مستقیم و پیمانکاری اجرا شده است  .
اکبر در ادامه بیان کرد :در این دورهها مطالب
مرتبط با مباحث ایمنی و تئوری آتش تشریح
شد و سپس شرکت کنندگان بهطور عملی با
نحوه استفاده از انواع خاموشکنندههای موجود
در سطح شرکت آشنا شدند تا آمادگی بیشتری
برای پیشــگیری و مقابله با حوادث احتمالی
بهدســت آورند .مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در خاتمه گفــت :ایمنی ،تعطیلیبردار
نیســت و امور  HSEباید با برگزاری دورههای
آموزشی بیشتر ضمن فراگیری فرهنگ HSE
در همه سطوح سازمان ،احتمال وقوع حوادث
را به حداقل برساند.
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استانها

کوتاه از استانها

کالس درس با مشــارکت بنیاد برکت در استان
خبر داد و گفــت :جهت احداث ایــن تعداد طرح
بیش از پانــزده میلیارد تومــان اعتبار اختصاص
یافته است  .نماینده بنیاد برکت در مراسم افتتاح
این پروژه ،یکی از اولویتهــای کاری این بنیاد را
در کنار اجرای طرحهای مختلف عمرانی ،ساخت
مدرسه در مناطق مرحوم کشــور از جمله استان
کهگیلویه و بویر احمد اعالم کرد و گفت :از مجموع
 50مدرسه در حال ساخت توســط این بنیاد در
کهگیلویه و بویر احمد تاکنون  18مدرســه آن به
بهرهبرداری رسیده است و تالش میشود تا دوسال
آینده ،بقیه طرحها در این اســتان به بهرهبرداری
برسند  .در پایان عزیز فیلی معاون هماهنگی امور
استاندار اظهار داشت :دولت تالش میکند با کمک
خیریان و موسســه خیریه مدرسهساز در مناطق
محروم و کمبرخوردار استان فضای های آموزشی
را توسعه دهد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول )
شرکت کوشان گاز پاسارگاد (سهامی خاص )
تاریخ انتشار 1398/09/12 :
به شماره ثبت48657

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده شرکت کوشان گاز پاسارگاد در ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ  98/09/23در محل
شرکت واقع در اصفهان  ،شهر بهارستان  ،سروستان ، 2کوچه نسترن  ،خیابان ایثار  ،پالک 495برگزار
می گردد  ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه -1 :تصویب تراز مالی منتهی به پایان سال. 97
-3انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل .
-2انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
-4سایر موارد که در صالحدید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
هیئـت مدیـره شرکت

رئیس اتاق بازرگانی ،توانمندســازی واحدهای
تولیــدی و صادراتی را اولویــت اصلی صادرات
کشور عنوان کرد .یونس ژائله گفت :در یک جنگ
تمام عیار اقتصادی قــرار گرفتهایم؛ به همین
دلیل باید در بخش اقتصــاد ،حرکت جدیدی
را آغاز کنیم و این حرکت بــا همت تمام مردم
میسر می شود.
وی افزود :کشــور ما در شــرایط جدیدی قرار
گرفته است و دشمنان جهت تضعیف و فشار بر
مردم ایران درصدد قطع ارتباط اقتصادی ایران
با دنیا هستند .ژائله خاطرنشان کرد :اقتصاد آزاد
با همســایهها تنها به کمک فعاالن اقتصادی و
بخش خصوصی میسر خواهد شد؛ به این منظور
از  ۱۵کشور همســایه جهت حضور در بیست و
پنجمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی
دعوت کردیم که تعدادی از آنها در این همایش
حضور دارند.
ژائله تاکید کرد :حضــور در اتحادیه اقتصادی
«اوراسیا» فصل نوینی در اقتصاد ایران به وجود
آورده است و بازار  ۲۵۰میلیون نفری این کشورها
میتواند خریدار بالقوه محصوالت ایران باشد.
وی در زمینــه مشــکالت و زیرســاخت های
کریدورهای حمل کاال در کشور عنوان کرد :اگر
بتوانیم کاالی تولید شده در ایران و کشورهای

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان
اردبیل گفت :تردد مسافران خارجی از پایانه
مرزی بیلهسوار 13درصد افزایش یافته است.
علی رحمتی افزود :در هشت ماه گذشته بیش
از یکمیلیون و  58هزار نفر مســافر از پایانه
مرزی بیلهسوار تردد کردهاند .وی با اشاره به
اینکه از این تعداد مســافر  98هزار و  689نفر
ایرانی و  960هزار و  43نفر نیز خارجی هستند،
افزود 207:هزار و  546نفر مســافر از طریق
وســیله نقلیه (اتوبوس ،مینیبوس وسواری)
و  851هزار و  186نفر نیز بــا پای پیاده تردد
کردهاند.
رحمتی 91 ،درصد از مسافران جابهجا شده از
این پایانه را خارجی و  9درصد را ایرانی عنوان
کرد و اظهار داشت :در هشــت ماهه گذشته
ورودی مســافران ایرانی  520هزار و  72نفر
و خروجی مســافران ایرانــی از پایانه مرزی
بیلهســوار نیز  46هزار و  617نفر بوده است.
رحمتی مسافران ورودی خارجی را  481هزار
و  221نفر و مسافران خروجی خارجی را نیز
 478هزار و  822نفر برشمرد و تصریح کرد :در
ورودی و خروجی مسافران خارجی  13درصد
افزایش داشتیم .عضو شورای ترافیک استان
اردبیل تــردد  65هزار و  347وســیله نقلیه
در پایانه مرزی بیله ســواردر  8ماهه گذشته
یادآور شــد و گفت :از این میــزان  45هزار و
 324دستگاه کامیون ،سه هزار و  106دستگاه
اتوبوس و  16هزار و  917دستگاه سواری از مرز
بیله سوار تردد کردهاند.
تالش مدیریت شهری کرج
برای زنده نگهداشتن هنر

باید تالش کنیم هنر را

در سطح شهر زنده نگهداریم
کرج  /علی الوندی
news@ naslefarda.net

شرق و جنوب ایران را با کریدور فراموش شده
جنوب به شمال به اورســیا برسانیم ،میتوانیم
سود اقتصادی باالیی را نصیب کشور کنیم.
وی افــزود :ما بــرای ایــن کار نیاز بــه ایجاد
زیرساختها داریم و تا این زیرساخت ها آماده
نشــود ،نمیتوانیم به موفقیت خــود امیدوار
باشیم.
وی با اظهار تاســف از اینکه فضای کسب و کار
ایران رتبه قابل قبولی ندارد ،اظهار کرد :بهبود
مباحثی چون شــاخصهای اقتصادی و فضای
کســب و کار میتواند کشــورهای دیگر را به
همکاری بیشتر با ایران ترغیب سازد .وی تاکید
کرد :مقــام معظم رهبری بیانــات مهمی ایراد
کردند و تکلیــف دولت و بخــش خصوصی را
مشخص ساختند.

شــهردار کرج ،در مراســم اختتامیــه اولین
سمپوزیوم ساخت سردیس مشــاهیر ایران
که در باغ گلهای پــارک چمران کرج برگزار
شد ،اظهار داشت :ساخت سردیس مشاهیر به
نوعی احیای گذشت ه ماست؛ باید این میراث را
در حوزههای مختلف زنده نگه داریم.
علی کمالــیزاده  ،بــا بیان اینکــه جانمایی
سردیسها در مناطق مختلف شهر برای ارج
نهادن به میراث گذشته ضروری است ،گفت:
این مهم باید به دســت هنرمندان برجسته
کشور اجرایی شــود .به گفته شهرداری کرج؛
مدیریت شــهری نیز تالش میکند هنر را در
این کالنشهر زنده نگه دارد.
کمالیزاده با اشاره به اهمیت قانون بهرهوری
از ظرفیتهای شهری بر اساس برنامه ششم
توسعه ،خاطرنشــان کرد :این هنر است که
میتواند نقش مهمی در بســیاری از حوزهها
ایفا کند.

آگهـیدعـوتمجمععمومیعادیسالیانه
موسسهخیریهعزیزانماندگارسپاهان
به شماره ثبت 3008و شناسه ملی10260626650

به اطالع کلیه اعضای محترم هیئت امنای موسسه خیریه عزیزان ماندگار سپاهان می رساند که جلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه خیریه در ساعت یازده صبح روز پنجشنبه  28آذرماه  98در مرکز جامع
توانبخشی و نگهداری سالمندان واقع در اصفهان ،خیابان جی ،اول خیابان الله برگزار می گردد.
دستور جلسه)1:تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه1397
 )2انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 )3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 )4سایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئـت مدیـره

