خبر قم
آیتاله فاضللنکرانی:

خدمت به خانواده شهدا
موجب تحکیم انقالب است

بازدید مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از پروژه گاز در املش

پروازهای همدان ساماندهی میشوند

گیالن/مریم معبدی :مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با حضور در شهرستان املش گیالن ،از نزدیک روند گازرسانی به روستاهای
شهرستان را مورد بررسی قرار داد .غالمرضا مشایخی ،طی جلسهای با نماینده شهرستان و فرماندار املش ،روند گازرسانی به روستاهای
شهرستان را مورد بررسی قرار داد .مشایخی پس از بحث و بررسی درخصوص مشکالت و موانع موجود بر سر راه پروژه گازرسانی به خوشه
ملکوت  2بر تسریع در روند گازرسانی به روستاهای صعبالعبور و کوهستانی املش تاکید کرد و در ادامه از روستای تابستاننشین املش
بازدید بهعمل آورد .وی در ادامه با حضور در شرکت گاز استان گیالن ضمن بررسی عملکرد شرکت در حوزههای مختلف ،درخصوص
مسائل مختلفی نظیر اصالح ساختار ،نشتیابی ،گازرســانی به واحدهای صنعتی باقیمانده ،پروژه حذف صورتحساب کاغذی گاز و
وضعیت سالمت همکاران با مدیران و رؤسای شرکت گاز گیالن به بحث و تبادل نظر پرداخت.

همدان /مریم بیگدلو :جلسه ساماندهی پروازهای همدان با حضور دفاتر خدمات مسافرتی استان در سالن جلسات اداره کل میراث
فرهنگی همدان برگزار شد .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان همدان در این جلسه با اشاره به اینکه ایجاد
زیرساختها برای تحقق چشماندازهای تعریف شده در جهت رونق گردشــگری همدان ضروری است ،اظهار کرد :با توجه به ایجاد
محور گردشگری منطقه غرب کشــور با محوریت همدان ،تاکید وزیر محترم گردشگری بر این مقوله و نظر مساعد ایشان امیدواریم
با پیگیریهای انجام شده عالوه بر تهران پروازهای همدان به کیش ،مشهد وشیراز نیز دایر شود .علی مالمیر اضافه کرد :اگر بستهای
پیشنهادی از سفر هوایی در همدان شکل بگیرد قطعاً با همکاری دفاترمسافرتی و دستگاههای اجرایی استان میتوان عالوه بر پروازهای
داخلی ،پروازهای خارجی به نجف و ترکیه را نیز به انجام رساند که این امر منافع مشترکی را در صنعت گردشگری رقم میزند.
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قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com
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مدیرکل کمیته امداد(ره) استان کهگیلویهوبویراحمد اظهار کرد:

 مدیر کل میراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدستی قم مطرح کرد:

استانداردسازی
تاسیسات گردشگری

استفادهازظرفیتفارغالتحصیالنبخشکشاورزی
یاسوج  /محمدحسین آذرپندار
news@ naslefarda.net

مدیرکلکمیته امداد اســتان کهگیلویهوبویراحمد
گفت :بهمنظور ایجاد اشتغال برای مددجویان این
نهاد و توانمندیســازی آنها میتــوان از ظرفیت
فارغالتحصیالن کشــاورزی و منابع طبیعی بهره
الزم را برد.
قباد مبشری تصریح کرد :به منظور ایجاد تعامالت
الزم درخصــوص ایجــاد اشــتغال پایــدار جهت
مددجویان نشســت مشترکی بین ســازمان نظام
مهندسی کشــاورزی ،منابع طبیعی ،کمیته امداد
خمینی و حوزه اشتغال این کمیته برگزار شد .وی
در این نشست اظهار کرد 50 :درصد مشاغلی که در
سال جاری کمیته امداد برای مددجویان این نهاد
ایجاد شد از طریق طرح راهبردی شغلی است و این
طرح یک الگوی کار آفرین محور است که در این الگو
تعدادی از افراد بیکار را به کار آفرین معرفی میکنیم
تا برای آنان شغل ایجاد کند.
مبشــری ،با توجه به اینکه از پنج هزار شــغلی که
قرار است امســال برای مددجواین ایجاد شود ،دو
هزار و  500شــغل از طریق راهبری شــغلی است
گفت :در این طــرح راهبران شــغلی همه مراحل
ایجاد اشــتغال برای یک مددجو ازجمله شناسایی
و استعدادسنجی ،مشاوره ،انتخاب طرح ،پیگیری
وصول و پرداخت تسهیالت اجرای پروژه و در نهایت
بازاریابی محصــوالت را بهعهــده میگیرند .مدیر
کل کمیته امداد امام خمینــی (ره) با توجه به این

قم /گروه استان ها

tavakoli.m.1987@gmail.com

بهمنظور ایجــاد تعامالت الزم
درخصوص ایجاد اشتغال پایدار
جهتمددجویاننشستمشترکی
بین ســازمان نظام مهندســی
کشاورزی ،منابع طبیعی ،کمیته
امداد خمینی و حوزه اشتغال این
کمیته برگزار شد

ظرفیتها افزود :آموزش و مهارتآموزی ،بسترسازی
ایجاد اشتغال پایدار ،انتقال دانش و مهارتآموزی
مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد در این زمینه
میتواند در دستور کار قرارگیرد.
وی خواهــان همکاری ســازمان نظام مهندســی
اســتان در خصوص ایجاد اشــتغال پایــدار برای
مددجویــان با اســتفاده از موقعیتهــا و ظرفیت
مهندسان و فارغالتحصیالت شاخههای کشاورزی
شد و خاطرنشــان کرد :این نهاد و ســازمان نظام
مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی میتوانند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش توپخانه و گروه های 44و 55که
در تاریخ  98/10/24در روزنامه نسل فردا چاپ گردید کان لم یکن
می باشد.
رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مراتو و گروه های  44و 55
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صنایع شایان سیمکان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  12440و شناسه ملی 10260334687

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکالی قانونی آنان دعوت به عمل
میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز جمعه 98/11/25راس ساعت 10:00در محل
کارخانه واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت ،خیابان شیخ بهایی ،خیابان رازی ،پالک105
کدپستی 8333115681برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
هیئـت مدیـره
-1افزایش سرمایه

شرکت صنایع شایان سیمکان

آگهـي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه
کانون کارمندان بازنشسته صنعت نفت شعبه نجف آباد

بهاستحضارکلیهاعضایکانونکارمندانبازنشستهصنعتنفتشعبهنجفآباد
می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه کانون (جهت انتخابات بازرس) در تاریخ
 1398/10/30ساعت 9صبحدرکانونبازنشستگیصنعتنفتشعبهنجفآبادبه
آدرس :نجف آباد ،خیابان قدس شرقی ،خیابان فارابی ،کوچه ابوذر ،جنب نانوایی
نساج برگزار می گردد.
دستورجلسهمجمععمومیعادی(سالیانه):
-1انتخابات بازرس کانون
 -2استماع عملکرد کانون
 -3استماع گزارش مالی کانون
هیئت مدیره و بازرس کانون کارمندان بازنشسته صنعت نفت شعبه نجف آباد

عکس:ایسنا

آیتالــه فاضللنکرانــی ،در دیــدار بــا
مدیرکل،معاونان و مدیران بنیاد شهید وامور
ایثارگران تاکید کرد :خدمترسانی به خانواده
معظم شهدا و تکریم این خاندان معظم وظیفه
همه مردم و مسئوالن است و نهاد بنیاد شهید
وامور ایثارگران که ثمره انقالب است جایگاه
ویژهای در این خدمترسانی دارد .عضو جامعه
مدرســان حوزه علمیه قم عنــوان کرد :نهاد
بنیاد شهید و امور ایثارگران مهمترین نهادی
اســت که با انقالب متولد شد و دارای قداست
و جایگاه ارزنده اســت ،کارکرد مهم این نهاد
تکریم خانــواده معظم شــهدا و ایثارگران و
ترویج فرهنگ ایثار است که از اهمیت بسزایی
برخوردار بوده و خدمت به شهدا با اجر فراوانی
همراه است.
آیتاله فاضل لنکرانی ،با اشاره به اینکه از نظر
جمعیتی شهدای روحانیت بیشترین شهید را
در بین اقشــار تقدیم کردهاند ،افزود :شهدای
روحانیت در صف اول قرارداشــتند و شهدای
بسیاری را تقدیم کردند ،اما آنطور که باید و
شاید این شهدا به جامعه و حتی حوزهها معرفی
نشدهاند .عضو جامعه مدرســان حوزه علمیه
قم اضافه کرد :در راســتای معرفی شــهدای
روحانیت باید اقدامات موثرتری صورت گیرد
تا جامعه با این شهدا هر چه بیشتر آشنا شود و
نقش بنیاد شهید دراین عرصه نقش ارزندهای
است.
عضو جامعه مدرســان حوزه علمیه قم ضمن
تبریک به حجتاالســام هنرمند در کسوت
مدیر کل بنیاد اســتان قم تاکید کــرد :قم با
وجود حرم کریمه اهــل بیت(س) ،حوزههای
علمیه و حضــور مراجع عظــام و علما و البته
اهل قم که مورد تاکید معصومین (ع) بودهاند
از جایگاه ویژهای در خدمت رسانی برخوردار
است و مســئوالن باید از این فرصت بهرهمند
شوند.
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استانها

کوتاه از استانها

در زمینه نشســتها و برنامههای تخصصی هسته کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع
علمی محرومیتزدایــی ،انتقال دانــش به مزارع طبیعی داریم که  80درصد آنها بیکار هستند.
کشاورزی ،باغات ،شیالت و اشــتغال دانشبنیان محمــد نعمتــی تصریــح کــرد :ایــن ظرفیت
وشناســایی و معرفی طرحهای نو بــرای حمایت فارغالتحصیالن در تعامل با کمیته امداد میتواند
مالی و اعطای تســهیالت اشــتغال و بسترسازی در انتقــال مهــارت به مــزارع کشــاورزی،باغات
بــرای فــروش محصــوالت همــکاری داشــته و مراکــز پــرورش دام نســبتبه پایــداری
باشــند .محمــد نعمتی ،رئیــس ســازمان نظام مشــاغل،افزایش تولید و بهــرهوری ،صرفهجویی
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعی اســتان در منابــع و همچنیــن اســتفاده از تکنیکهای
کهگیلویهوبویراحمد در پایان این نشســت اظهار دانشبنیان بــه مددجویــان کمیته امــداد مؤثر
داشت 3500 :فارغالتحصیالن رشتههای مهندسی باشد.
زنجان
معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

قبض آب  200هزار مشترک در استان زنجان پیامکی ارسال میشود
زنجان  /صحرا رضایی

rezayi.sahra@gmail.com

معاون درآمد و امور مشــترکان شرکت
آبوفاضالب اســتان زنجان در میزگرد
خبری که با حضور مدیران دستگاههای
خدماترســان در دفتر خبرگزاری ایرنا
برگزار شــد،گفت :قبض آب 200هزار
مشــترک در اســتان زنجان به صورت
پیامکی ارسال میشــود .سعید شریفی
اظهار کــرد :تاکنون بالغ بــر 90درصد
قبوض کاغذی مشترکان شرکت آبوفاضالب اســتان زنجان حذف شده و کار حذف قبوض سایر
مشترکان نیز به صورت جدی در دســتور کار قرار دارد .وی افزود :تعداد  27هزار مشترک شرکت
آبوفاضالب تاکنون موفق به ثبت شماره تماس خود در سامانه امور مشترکان آبفای استان زنجان
نشدهاند که سازمانهای دولتی ،ارگانهای نظامی و مشــترکانی که عدم سکونت یا تخلیه منازل
داشتهاند از جمله این مشترکان هستند .معاون امور درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضالب
استان زنجان تصریح کرد :پیش از این ساالنه  640هزار برگ قبوض کاغذی آب در شهرهای استان
زنجان چاپ و توزیع میشد که با حذف قبوض کاغذی آب از قطع بیهوده درختان و تحمیل هزینههای
اضافی پیشگیری شده است .این مسئول خاطر نشان کرد :مشترکانی که قادر به پرداخت پیامکی
قبوض آب خود نیستند و خواهان دریافت قبض آب هستند ،میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی
شرکت آبفای استان به آدرس  WWW.ZNABFA.IRقبض آب خود را دریافت کنند.
کرمانشاه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه:

فعالیت وانتبارهای فاقد بارنامه از ابتدای بهمنماه ممنوع شد
کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای
استان کرمانشاه گفت :از ابتدای بهمنماه از
فعالیت وانتبارهای بدون بارنامه جلوگیری
میشــود و نیروی انتظامی این موضوع را
کنترل میکند .فریبرز کرمی ،با اشــاره به
اینکه تمام فعالیت ناوگان بینشهری باید
براساس بارنامه انجام شــود اظهار داشت:
اخیرا ً صدور بارنامه برای وانتبارها الزامی
شده و این ناوگان باید براساس شاخصهایی فعالیت کنند .وی عنوان کرد :رانندگان و وانتبارهای پالک
سفید و نارنجی که در بین شهر فعالیت میکنند باید دارای کارت هوشمند باشند .کرمی گفت :ناوگان مدل
 78به باال و رانندگان  23سال به باال مشمول این طرح شده و باید برای دریافت کارت هوشمند اقدام کنند
به همین دلیل تمام مراکز صدور کارت هوشمند استان فعال شــده است؛ همچنین ناوگان و رانندگان
وانتبار میتوانند بهصورت اینترنتی در پرتال سامانه کارت هوشمند در قسمت خدمات غیرحضوری با
عنوان ثبتنام وانت بار در آدرس  WWW.SMARTCART.RMTO.irمراجعه و نســبت به ثبت نام اقدام
کنند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه افزود :تاکنون  760کارت هوشمند برای
راننده و  5300کارت هوشمند برای وانتبارها صادر شــده و هدف از این طرح ساماندهی این بخش از
حملونقل بینشهری اســت.کرمی عنوان کرد :از ابتدای بهمن تمام ناوگان براساس پیمایش سوخت
دریافت میکنند که البته یکی از پیشنیازها داشتن کارت هوشمند است.

مدیــر کل میرا ثفرهنگی،گردشــگری و
صنایعدستی قم از استانداردسازی  20واحد
از تأسیسات گردشــگری در این استان خبر
داد .حمید یزدانی گفت :بــه منظور خدمات
بهتر به گردشگران و در اجرای سیاستهای
وزارت میراث فرهنگــی ،از جمله وظایف ما
استانداردســازی واحدها و تاسیسات تحت
نظارت گردشگری است .یزدانی ادامه داد :در
این راستا در بازدیدها و جلساتی که با حضور
نماینــده اداره کل نظــارت و ارزیابی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و
نمایندگان تشــکلهای حرفهای استان،طی
دو روز متوالی برگزار گردیــد 10 ،هتل ،پنج
مهمانپذیر و پنج واحد پذیرایی استان قم مورد
ارزیابی قرار گرفت .او افزود :در مجموع اقدامات
انجام شده  20واحد از تاسیسات گردشگری
قم براساس اســتاندارهای الزم درجه و چند
ستاره بودن آنان مشــخص و تعیین شد .وی
گفت :انتظار میرود مدیــران اماکن اقامتی و
تأسیسات گردشگری به منظور جلب رضایت
متقاضیان با بهینهسازی مراکز خود به باال بردن
استاندارهای الزم اقدام کنند ،تا بتوانند بهترین
خدمات را به زائران و گردشگران ارائه کنند.
کارشناس روابط عمومی
امور آبفار باخرز خبر داد:

ترویج مصرف بهینه آب
برای دانشآموزان
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب با هدف
ترویــج راهکارهــای مصرف بهینــه در بین
دانشآموزان ،با همکاری روابط عمومی آبفار
باخرز و معلمان مدرســه غیرانتفاعی شهید
ابراهیمی برگزار شد .کارشناس روابط عمومی
امور آبفار باخرز با اعالم این خبر گفت :هدف
از برگزاری این کارگاه ،آشنایی هر چه بیشتر
دانشآمــوزان با روشهــای صرفهجویی در
مصرف آب و نهادینه ساختن استفاده صحیح از
آب در بین خانوادههاست .اسداللهی افزود :در
این دورههای آموزشی ،شرکتکنندگان ضمن
فراگیــری روشهای صحیح مصــرف آب در
مسابقه نقاشی نیز شرکت کردند و آموختههای
خود را به تصویر کشیدند.
مدیرعامل پایانههای نفتی خبر داد:

تأمین نیاز پایانههای نفتی
در داخل

بوشهر  /گروه استانها :مدیرعامل پایانههای
نفتی ایران از تأمین تجهیزات پایانههای نفتی
با مهندسی معکوس خبر داد و گفت :نیروهای
متخصص و توانمند داخلی قطعات حســاس
و مورد نیاز صنعت نفت را میســازند .عباس
اسدروز اظهار کرد :شــرکت پایانههای نفتی
ایران با توجه بــه مناطق عملیاتــی متعدد
در کشــور وظیفه تداوم چرخه صــادرات و
ذخیر هســازی،همچنین عملیا تهای مهم
و مهندســی دریانوردی را بــه نمایندگی از
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به عهده
دارد .وی افزود :به منظور پایــداری و ایمنی
در فرآینــد عملیات پهلودهی و جداســازی
کشــتیهای نفتکــش در پایانههای نفتی
تجهیزی به نام  CAPSTANیا طناب جمعکن
روی یدککشهــای عملیاتی نصب اســت.
اســدروز افزود :نفتکش در هنگام عملیات
پهلوگیری و جداســازی توســط شناورهای
عملیاتی با طنابهایی به قطر  ۲۲۰میلی متر
و طول  ۲۰۰متر مهار میشــود که برای پهن
کردن این طناب ســنگین از این چرخ دوار و
به کمک نیروی انسانی موجود در یدک کش
استفاده میشود.

