دریچه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان زنجان:

همایش بزرگ «بانویآب»
در زنجان برگزار میشود

مسافران در مرز باجگیران نسبتبه بیماری کرونا قرنطینه میشوند

ارزیابی مثبت از عملکرد مدیران گیالن در پی بارش برف نداریم

قوچان  /گروه استانها :سرپرست شبکه بهداشــت و درمان قوچان گفت :با توجه به نگرانیها از بیماری کرونا ،مسافران در پایگاه
بهداشتی مستقر در مرز باجگیران ،قرنطینه پزشکی خواهند شد .داوود خوششکن اظهار کرد :خوشبختانه تاکنون هیچ گونه گزارشی
مبنی مشاهده ویروس کرونا در مرز باجگیران و شهرستان قوچان مشاهده نشده است .سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود:
چند روز گذشته مسافر تبعه چینی ،پس از قرنطینههای پزشکی در پایگاه بهداشتی گمرک به مقصد ترکمنستان از مرز خارج شد که
این کشور از پذیرش وی خودداری کرد و او را به مرز باجگیران برگشت دادند که پس از هماهنگیهای الزم ،اقدامات خروج این مسافر از
طریق تهران انجام شد .خوششکن ابراز کرد :پرسنل شبکه بهداشت و درمان آموزشهای الزم را فرا گرفتند؛ به طوری که با ایجاد یک
اتاق ایزوله در بیمارستان موسی بن جعفر (ع) هر فردی که مشکوک به آنفوالنزا یا کرونا باشد مورد معاینه قرار میگیرد.

گیالن /گروه استانها :بازرس کل استان گیالن ،در پاسخ به این پرســش که با توجه به وضعیت موجود در پی بارش برف ،ارزیابی
شما از عملکرد مسئوالن در مدیریت اوضاع چیست؟ اظهار کرد :درخصوص شرایط پیش آمده ارزیابی مثبتی از عملکرد مدیران نداریم
و به عنوان مسئول نظارتی از شرایط موجود گلهمند هســتم؛ به نظرم اگر ستاد بحران هم تشکیل نمیشد ،تفاوتی در شرایط موجود
رخ نمیداد .سیفاله مسرور  ،با بیان اینکه معاون عمرانی استاندار به همراه تعدادی از مدیران در مسیر امامزاده هاشم و سروان حضور
یافتند تا مشکالت رفع شود ،افزود :متاسفانه این مسیر وضعیت خوبی نداشته و به مدت پانزده ساعت مسدود بوده که سبب نارضایتی
و رنجشخاطر مردم و مسافران شده است .وی ادامه داد :با توجه به اینکه شرایط خاص و  بحرانی نبوده و فقط بارش برف داشتیم ،لذا
عملکرد مدیران ارزیابی و علل مشکالت بررسی میشود و در آینده نزدیک به اطالع مسئوالن ،مردم و اصحاب رسانه میرسد.
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زنجان /صحرا رضایی

rezayi.sahra@gmail.com

مدیرعامل شــرکت آبوفاضالب استان زنجان
گفــت :همایش بــزرگ «بانــوی آب» با حضور
اقشار مختلف جامعه بانوان اســتان هفته آینده
در ســالن همایشهای بینالمللی مهرانه زنجان
برگزار میشــود .علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد:
هدف از برگزاری این همایش ارتقای سواد آبی و
مشارکت بیشتر بانوان در مدیریت مصرف بهینه
آب است .وی افزود :این همایش با حضور  500نفر
از بانوان استان زنجان و با سخنرانی دکتر عاطفه
مجتهد-که خود مبدع طرح ملی بانوی آب بوده
است -برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد :برگزاری
برنامههای آموزشی و هنری از جمله تئاتر،موسیقی
و مسابقه از مهمترین قســمتهای این همایش
خواهد بود .جزء قاســمی گفت :رونمایی از طرح
ملی بانوی آب در استان زنجان با حضور مسئوالن
کشوری و استانی از دیگر برنامههای همایش بانوی
آب در زنجان است.
توسط اداره کل بهزیستی استان همدان

بهرهبرداری از  220طرح
اشتغال روستایی در دهه فجر
همدان  /گروه استان ها

news@ naslefarda.net

مدیر کل بهزیستی استان همدان گفت :همزمان
با دهه فجر  220طرح اشتغالزایی ویژه مددجویان
به بهرهبرداری میرســد .حمیدرضا الوند ،ضمن
تشریح جزئیات این طرحها ،اظهار کرد :طرحهای
اشتغالزایی روســتایی با اعتبار هزینه شده 90
میلیارد ریال در بخشهای مختلف از جمله پرورش
قارچ ،دامداری ،قالیبافــی ،زنبورداری ،خیاطی و
غیره بوده که برای  300نفر بهصورت مســتقیم
شــغل ایجاد میکند .وی خانوارهای بهرهمند از
مزایای این پروژهها را  220خانوار دانست و افزود:
این طرحها با هدف توانمندســازی مددجویان
متناســب با منطقه جغرافیایی محل سکونت و
جلوگیری از مهاجرت به شهرها ایجاد شدهاند.
رئیس جمعیت هاللاحمر
شهرستان آستارا خبر داد:

نجات و اسکان  ۵۰مسافر
گرفتار در برف
گیالن  /گروه استانها

Naslefarda466@gmail.com

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان آســتارا
گفت ۵۰ :نفر از مســافرانی را که در برف گرفتار
شــده بودند ،پس از نجات در یکی از مساجد این
بندر مرزی اســکان یافتند .حسین خورشیدی
اظهار کرد :با توجه به بارش برف سنگین در استان
گیالن ۵۰ ،نفر از مســافرانی را که در جادههای
آســتارا – تالش و آســتارا به اردبیل گرفتار شده
بودند ،توسط مأموران این جمعیت نجات یافتند.
وی با بیان اینکــه زنان و مردان نجــات یافته به
مسجد حضرت محمدرسولاله (ص) آستارا منتقل
شــدند ،ادامه داد :وضعیت جسمانی همه خوب
است و در حال استراحت هستند.

naslfarda

Provinces

در بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از شهر هشتگرد مطرح شد:

کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

محمدرضا فالحنژاد ،مدیــرکل مدیریت
بحران اســتان البــرز با حضور در شــهر
هشتگرد ،از نقاط مختلف این شهر بازدید
کرد .امیربهمنی ،شهردار هشتگرد؛ مهندس
اخالقی ،معاون عمرانی فرماندار و جمعی از
مسوالن ادارات شهرستان ساوجبالغ نیز در
این بازدید حضور داشتند .شهردار هشتگرد
ضمن تشکر از توجه ویژه مدیر کل بحران
استانداری البرز در زمینه رفع مشکالت ،به
تشــریح برخی از اقدامات و موانع موجود
پرداخت .بهمنی گفت :با توجه به شــیب
مالیم شهر در راستای شمال به جنوب در
زمان بارندگیهای فصلی شــاهد سرازیر
شدن آبهای ســطحی حاصل از بخش
شمالی اتوبان و شهرک صنعتی به مناطق
مسکونی شــهر هســتیم که تالشهای
بسیاری در جهت رفع معضل انجام گرفته
اســت .وی در بازدید از بخشهای متعدد
شهرک صنعتی ،خواستار توجه بیشتر به
هدایت آبهای سطحی و فاضالب آن شد و
افزود :بهرغم اجــرای طرح ایجاد منهول و
کانال در میدان شــهید کلهــر و هدایت
آبهای حاصل از بارشهای فصلی به نهر
بلوار خبرنگار ،شاهد آبگرفتگی بعضی از
معابر بهدلیل حجم باالی آبها هستیم و

مشــکالتی در تردد شــهروندان بهوجود
میآید؛ لذا نیاز است تمهیدات الزم برای
رفع مشکل اندیشیده شــود .فالحنژاد نیز
بهترین راهکار را ایجــاد چاههای جذبی و
بهرهگیری از آبهــای روان جهت تغذیه
سفرههای زیرزمینی دانســت .مدیرکل
بحــران افــزود :طی چنــد ماهــه اخیر
توانســتهایم مطالعات گســتردهای را در
راســتای شناســایی نقاط بحرانی و نیز

بهصورت ویژه بحران کمآبی و فرونشستها
در سطح استان انجام دهیم و انتقال آبهای
ســطحی به چاههــای جذبــی میتواند
راهکاری مؤثر برای رفع دو بحران سیالب و
خشکسالی باشد .دکتر فالحنژاد ،در ادامه
بازدید از زیرگذر اتوبان و جاده خور خواستار
برگزاری جلسه مشــترک و رفع اساسی
مشکل آبگرفتگی این مقطع از شهر شد.
فالحنژاد که ســابقه مسئولیت فرمانداری

نظرآباد را در پرونده کاری خود دارد ،مشکل
زیرگذر خــور را معضلی مشــترک برای
ساکنان شهرســتانهای ســاوجبالغ و
نظرآباد دانســت و بیان کــرد :جابهجایی
مسیل رودخانه خور در باالدست در سنوات
گذشته ،احداث شــهر جدید هشتگرد در
اطراف این مســیل و افزایش بارشها در
دوساله اخیر سبب شــده علیرغم تالش
فرمانداران و شهرداران این دو شهرستان در

الیروبی و پاکسازی مسیل ،همچنان شاهد
طغیان رودخانه باشــیم .وی گفت :تهیه
کالورت (زیر آبگذر) جهت استفاده در بخش
جنوبی اتوبان و الیروبی مســیل میتواند
بهعنوان راهکاری مؤثر مشکل را مرتفع کند
و نیاز اســت مشــکل بهصورت اساسی و
کارشناسی بررسی و راهکاری بلند مدت
بــرای آن ارائه شــود .اخالقــی ،معاون
هماهنگی عمرانی فرماندار ساوجبالغ نیز با
تشکر از شهردار هشتگرد به تشریح اقدامات
مدیریــت بحــران شهرســتان در زمان
بارشهای اخیــر پرداخت  .اخالقی گفت:
حضــور تمام وقــت فرمانــدار ،مدیران و
مسئوالن با تمام امکانات و تجهیزات موجب
شد طی بارشهای پاییزه امسال هیچگونه
مشکلی در شهرستان وجود نداشته باشد و
گاه آبگرفتگــی و مشــکل ترددها نیز با
حضور به موقع و منسجم نیروها و تجهیزات
در اسرع وقت مرتفع شده است.
امیدواریم رویکرد کارشناسانه ،همچنین
آشــنایی قبلی مدیر کل جدید مدیریت
بحران اســتان از منطقه ،موجــب ارتقا و
ساماندهی بیشتر تشــکیالت و تجهیزات
مدیریت بحران شــده و مشکالت موجود
با همفکری ،تعامل و پیگیریهای فرماندار
ســختکوش و شــهردار جوان هشتگرد 
مرتفع شود.

مشهد

همدان

با حضور مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان:

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد

مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز
خراســان رضوی با حضور مشایخی ،مدیریت
گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران؛ یزدانپناه
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری
خراســان رضوی و تنی چند از مدیران صنعت
نفت استان در مشهد برگزار شد.
غالمرضــا مشــایخی ،در این جلســه که در
محل ســالن خیام اداره مرکزی شــرکت گاز
اســتان برگزار شــد اظهار کرد :بنده در طول
 36سال خدمت در جلســات مختلف تودیع و
معارفه شرکت داشــتهام؛ ولی این صمیمیت
و وفایی که امروز در خراســان رضوی دیدهام
بینظیــر بــود .وی با بیــان ایــن مطلب که
دوران خوبــی با حضــور مهنــدس فانی ،در
خراســان رضوی ســپری شــد ادامــه داد:
اولیــن درخواســت از مدیرعامــل جدیــد،
تکریــم و حفــظ کرامــت نیــروی انســانی
است .اولویت تصمیمات سازمانی باید با منابع
انسانی باشــد؛ زیرا اگر این عزیزان در شرایط
ایدهآل فکری قرار داشته باشند ،بازدهی بسیار

فجر فاطمی باشکوهتر برگزار شد

باالیی خواهند داشت.
وی با اشاره به عملکرد مثبت شرکت گاز استان
در ارتباط با پروژههای گازرســانی اظهار کرد:
در موضوع گازرسانی به سیستانوبلوچستان
نیز استان خراســان رضوی و دیگر استانهای
گیالن ،فارس ،همدان و سمنان عملکرد مثبتی
داشتند .مشایخی ادامه داد :طی چند سال اخیر
اتفاقات بســیار خوبی در خراسان رضوی رقم
خورد .انتظار داریم با توجه به نگرش مدیرعامل
جدید شرکت گاز اســتان ،آقای افتخاری ،در
حوزه پژوهش و تحقیقات نیز عملکرد خوبی از
ایشــان دریافت کنیم تا یک افتخار دیگر برای
استان در این حوزه  رقم بخورد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان
گفت :با توجه به همزمانــی ایاماله دهه فجر با
ایام فاطمیه،هماهنگیهای الزم برای باشکوهتر
برگزارشدن فجر فاطمی صورت گرفت.
حجتاالسالموالمســلمین سیدحسن رضوی
اظهار کــرد :برنامه  10مســجد و محله برای
پنجمین ســال متوالی در نقاط مختلف شهر
از جمله مســجد قــدس پیشــاهنگی ،جامع
همدان،حمــام قلعــه ،میرزاتقــی ،مدرس،
چهارده معصوم خیابان اراک ،قمر بنیهاشــم
شــهرک فرهنگیان ،قائم خرمرودی ،محمدیه
 600دســتگاه و مهدیــه همــدان برگــزار
شد.
وی با اشاره از استفاده ظرفیت واقفین ،اذعان
کرد :در ایاماله دهه فجر به  33روستا خدمات
پزشکی و دارویی رایگان ارائه شد که هزینه آن
بالغ بر  200میلیون تومان اســت .محفل انس
با قرآن کریــم از  12تا  22بهمنمــاه در بقاع
متبرکه شاخص برگزارشــد؛ همچنین جشن
بزرگ پیروزی انقالب نیــز با حضور جوانان در

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
انجمن صنفی کارفرمایی هیئت امنا و شرکت های خدماتی
شهرک های صنعتی استان اصفهان به شماره ثبت170

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا انجمن صنفی کارفرمایی هیئت امنا و
شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان اصفهان می رساند که
مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن در روز دوشنبه مورخه
 98/12/12ساعت  10صبح به آدرس :پلیس راه شاهین شهر ،کاشان ،کیلومتر
 14جاده علویجه ،سمت چپ ،ساختمان آتش نشانی ،شهرک صنعتی بزرگ
اصفهان ،برگزار می گردد ،خواهشمند است در ساعت مقرر حضور به هم
رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی -1 :استماع گزارش هیئت مدیره
 -2استماع گزارش بازرس و تصویب صورت های مالی
 -3انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی است.
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قم  /گروه استان ها

tavakoli.m.1987@gmail.com

بهمنظور ارتقای ســطح دانش همــکاران و
در راستای نقش برجســته پدافند غیرعامل
در دفــاع از زیرســاختهای شــرکت ،دوره
آموزشــی پدافند غیرعامل برای مســئوالن
ســتادی و عملیاتی به مدت هشــت ساعتی
دو روز کاری بــرای اعضای کمیتــه بحران و
پدافنــد غیرعامل منطقه در ســالن آموزش
ستاد برگزار شد .کارشــناس استانداری قم و
مدرس این دوره آموزشی،ضمن معرفی پدافند
غیرعامل به بررسی مصداقی آن در شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی و اســتان پرداخت.
حسنمحبوبی ،ضمن اشاره به جایگاه استان از
منظر سیاسی ،اجتماعی و جغرافیایی ،شرکت
ملی پخش را یکی از خطوط مقدم استان در این
حوزه دانست .وی ضمن تشکر از فعالیتهای
منطقــه ،راهانــدازی جایگاههــای کوچک
شــهری را بهعلت قابلیت دسترسی آسانتر
بهویژه در مواقع بحران ،حایز اهمیت دانست
و برنامهریزی شــرکت در راســتای اقدامات
مستمر و مشــابه در حوزه پدافند غیرعامل و
مدیریت بحران را مهم تلقی کرد.

استان کرمانشاه:

عشایر قصرشیرین ثابت کردند
ذخیرههای انقالب هستند

همدان  /مریم بیگدلو

مشهد  /زهرا آخوندی

منطقه قم انجام شد
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news@ naslefarda.net
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در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

برگزاری دوره
آموزشی پدافند غیرعامل

ضرورتتوجهبیشتربههدایتآبهایسطحی

عکس :نسل فردا
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استانها

کوتاه از استانها

کرمانشاه /اکبر میثاقی

 22بهمنماه برگزار شد.
در ادامه معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان همدان ابراز کرد :این مجموعه با
همکاری شهرداری و کانونهای مساجد استان،
طرح « ۴۱محله ۴۱ ،مســجد ۴۱ ،جشــن»
را در مناطــق چهارگانه شــهر همــدان اجرا
میکند.
حجتاالسالم ســید علی حسینی اضافه کرد:
فضاسازی کلیه بقاع متبرکه استان و برگزاری
ویژه برنامه انقالب در  ۱۵بقعه شاخص استان
در راستای بصیرتافزایی همراه با سخنرانی و
برنامههای جانبی نیز از برنامههای پیشبینی
شده بود.

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
در گردهمایی بزرگ روســتاییان و عشایر قصر
شیرین گفت  :عشایر بارها ثابت کردهاند به نقل از
امام راحــل  ،ذخیرههای انقالب هســتند و در
عرصههای پیشاروی یعنی راهپیمایی 22بهمن و
انتخابات مجلس نیز این موضوع را به عینه اثبات
خواهند کرد .مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه
در سازمان جهادکشاورزی استان ،دیگر سخنران
این گردهمایی بود .حجتاالسال م حسینیمقدم
گفت :گردهمایی بزرگ روســتاییان و عشــایر
قصرشیرین مظهر اتحاد شیعه و سنی است که
آن را به فال نیک میگیریم.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کانی غیر فلزی
استان اصفهان به شماره ثبت 5-3/2-423
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کانی غیر
فلزی استان اصفهان می رساند که مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن
در روز دوشنبه مورخه  98/12/05ساعت  8:30صبح در محل خیابان چهار
باغ خواجو ،خیابان شهدای خواجو ،سالن اجتماعات هتل خواجو تشکیل
میگردد؛ خواهشمند است در ساعت مقرر حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2استماع گزارش بازرس و تصویب صورت های مالی
 -3انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 -4انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی است.
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