دریچه
با تالش کارشناسان محقق شد؛

برقراری خط لوله ارتباطی بین
پایانه نفتی شمال و پخش ساری

اختصاص ۵۰درصد گاز مصرفی برای تولید برق

آتشسوزی مراتع «خدابنده» مهار شد

مشهد  /زهرا آخوندی:مدیرعاملشرکتگازخراســانرضویازمصرفبیشاز۵۰درصدگازمصرفیاستانبرایتولیدبرقدر
تیرماهامسالخبرداد.حسنافتخاریبااعالماینخبراظهارکرد:درتیرماهسال۹۳۱،۹۹میلیونو۶۴۶هزارمترمکعبگازطبیعی
دربخشهایمختلفاستانمصرفشــدهکه۴۷۲میلیونمترمکعبازاینآمارتحویلنیروگاههایتولیدکنندهبرقاستانشامل
فردوسی،طوس،نیشابور،شریعتی،مشهدوشمسشدهاست.ویافزود:درتیرماهسالگذشتههم۸۰۷میلیونو۳۰۶هزارمترمکعب
گازدرخراسانرضویمصرفشدهبودکهاینرقمدرمقایسهبامدتمشابه،نشاندهندهافزایش۱۵/۴درصدیمصرفطیسالجاری
است.افتخاریادامهداد:مجموعمیزانگازمصرفیاستانخراسانرضویدرچهارماههابتداییسال،۹۸سهمیلیاردو۵۵۳میلیون
مترمکعببود.

زنجان /گروه استان ها:سرپرستادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستانخدابندهبااشارهبهاینکهمراتعروستایچپقلوازتوابع
اینشهرستانطعمهحریقشد،گفت:نیروهایحفاظتیمراتعادارهمنابعطبیعیشهرستانخدابندهدراسرعوقتدرمحلحضور
یافتندواطفایحریقصورتپذیرفت.محرمعلیاکبرینسبافزود:متاسفانهدراینحادثه۳۰هکتارازاراضیملیدرآتشسوخت.
سرپرستادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستانخدابندهنقشآموزش،فرهنگسازیوتوانمندسازیجوامعبومیومحلیدر
پیشگیریازآتشسوزیجنگلهاومراتعرابسیارموثردانستوگفت:فرهنگسازیمولفهاصلیدرپیشگیریازوقوعآتشسوزی
جنگلهاومراتعاست.بهگفتهویمنابعطبیعیبهعنوانیکیازارزشمندترینســرمایههایملیمحسوبمیشودکهحفاظتو
نگهداریازآنیکرسالتهمگانیاست.
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خطلوله۱۲اینچارتباطیبینپایانهنفتیشمال
وپخشساریباتالشکارشناســانوکارکنان
منطقهشمالســاختهشد.اســحاقاردشیری
رئیستعمیراتخطوطلولهاینشرکتبااشاره
بهمشارکتفعالکارکنانمنطقهدرسیاستهای
اجراییوابالغیســتاددرزمینهذخیرهســازی
ســوخت،ازســاختخطلوله۱۲اینچباهدف
برقراریارتباطوانتقالبنزینازشــرکتپخش
ناحیهساریبهمخازنپایانهنفتیشمالخبرداد.
جانشین معاونت امور توانبخشی
ادارهکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

همدان /گروه استانها:جانشینمعاونت
امورتوانبخشــیادارهکلبهزیســتیاستان
همدان،بابیاناینکه۳۱۵مددجویســاکن
درمراکزتحتپوششبهزیستیمجهولالهویه
هســتند،گفت:اینافــرادکهبیشــتربیمار
روان،معلولذهنیوسالمندانهستندتوسط
خانوادههارهاشــدهونیرویانتظامیآنهارا
یافتهوبــهمراکزبهزیســتیتحویلمیدهد.
سیاوشرهبراظهارکرد:حدوداً۲۰سالپیش
خدماتکاردرمانی،گفتاردرمانی،بیناییسنجی
وارتوپــدیدربخشدولتیقرارداشــت،اما
امــروزهبیــشاز۹۰درصدایــنخدماتبه
بخشغیردولتیسپردهشــدهاستبهطوری
کهســازمانبهزیســتیبامراکزارائهدهنده
خدماتتوانبخشیقراردادبستهوبرایاستفاده
مددجویانازاینمراکزخریدخدمتمیکند.
ویافزود:درهمدانمراکزتوانبخشیزیادی
وجودداردکــهتعدادیازآنهابابهزیســتی
قرارداددارندومددجویانبرایگرفتنخدمات
بهاینمراکزمراجعهمیکنند.

naslfarda

توسط مدیرعامل گاز استان کرمانشاه

Provinces

انجام شد؛

مدیر خانه کودکونوجوان موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع) لنجان اظهار کرد:

بازدید از پروژههای گازرسانی
جوانرود

خانهکودکونوجوانموسسهخیریهکریماهلبیت(ع)نیازمندتوجه
لنجان  /خدیجه سلطانپور

news@ naslefarda.net

مدیــرخانهکودکونوجــوانموسســهخیریهکریم
اهلبیــت(ع)لنجانگفــت:خانهکــودکدردیماه
۱۳۹۰رسماًافتتاحوفعالیتخودراباظرفیت۱۵نفر
آغازکردهاســتوهماکنونمیزبان۹فرشتهاستکه
سنآنهابین۷الی۱۲سالاســت.لیالکرمیاظهار
داشت:اینمرکزشــبهخانوادهاســتیعنیهرگونه
خدماتیکــهدرخانهبــهفرزندانمانارائــهمیدهیم
دراینمرکزنیــزوجودداردمثلبیمــهدرمانی،بیمه
آتیهسازان،حسابپسانداز،آموزشهایمهارتهای
زندگی،تحصیلی،بهداشتیودرمانیازجملهخدماتی
اســتکهدراینمرکزارائهمیشود.ویضمناشارهبه
برگزاریکالسهایفوقبرنامهافزود:دراینمرکزجهت
اوقاتفراغتبچههااردوهایشهریوبرونشهرینیز
برنامهریزیمیشودکهالبتهبهصورتمستندودقیق
اســت.مدیرمرکزکودکونوجوانکریماهلبیت(ع)

کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

لنجانمنبعتامیــنهزینههایاینمرکــزراازطریق
مشارکتهایمردمیوهیئتمدیرهعنوانکردوافزود:
ساختماناینمرکزاستیجاریاستوهرسالدغدغه
تمدیدوافزایشاجارهبهاوپیداکردنمحلمناســب
ازجملهمشکالتاینمرکزاســت.ویرفعمشکالت
مرکزکودکرانیازمندتوجهویژهمســئوالندانستو

تشریحکرد:تهیهزمینوساختمانمحلدائمیمرکز
همچنینتهیهوسیلهایابوذهابورایانهجهتآموزش
ویژهازجملهنیازمندیهایمرکزاســتکهباتوجهو
پیگیریمسئوالنبایدتامینشود.نجمهخانمحمدی
کارشناساموربانوانفرمانداری،قاسمرحیمیرئیس
ادارهسیاســیامنیتیواجتماعیفرمانداری،رحمان

فوالدشهر
انتظاراتــیدارندکهبایدبهآنهاپرداختهشــود.
خطیب جمعه شهر باغبهادران:
البتهدردورهجدیدتعاملذوبآهنباشهرستان
بیشترشدهاستوپروژههایخوبینیزدردست
تولید ریل در شرکت ذوبآهن اصفهان از افتخارات بزرگ است
اقداماست.ویافزود:شهرکهایصنعتیبهترین
فوالدشهر  /گروه اســتان ها :امامجمعهشهر بودنهاراجشــنبگیرندوتولیدریلازافتخارات وایدهآلترینراهبرایکمکبهســرمایهگذاران
باغبهادرانگفت:تولیدریلدرذوبآهناصفهان کشورماناست.علیرضافرهنگبیانکرد:ذوبآهن درتحققاهدافوبرنامههایآنهــابودهوامروز
کامهمهمردمایرانراشــیرینکردونشــانداد اصفهانبهعنوانصنعتملیدرشهرستانلنجان بهعنوانستونرشدوتوســعهاقتصادیقلمداد
جوانانومتخصصانایرانزمینهموارهمیتوانند واقعشــدهاســتولذامردمدربحثاشتغالزایی میشــوند.فرهنگیکیازدالیلبــاالبودننرخ
توانمندیخــودرابهرخایرانیانبکشــندوباهم بومــیوکاهشآالیندگیهایزیســتمحیطی بیکاریدرشهرســتانلنجانرامهاجرپذیربودن

عکس  :نسل فردا

سکونت  ۳۱۵مجهولالهویه
در مراکز بهزیستی همدان
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استانها

کوتاه از استانها

رحیمیدبیرشــورایهماهنگیمبارزهباموادمخدر
شهرســتانبههمراهقمیرئیسآمــوزشوپرورش
منطقهباغبهادرانضمنبازدیدازخانهکودکونوجوان
موسســهخیریهکریماهلبیت(ع)شهرستانلنجان
هدایاییرابهکودکانونوجوانــانحاضردراینمرکز
اهداکردند.
اینشهرستاندانستوتصریحکرد:درحالحاضر
شرایطاشتغالدرشهرســتانلنجانازوضعیت
مناسبیبرخوردارنیست.انتظارمیرودشهرستان
لنجانباداشــتنصنعــتملیودیگــرصنایع
همجوارازوضعیتاقتصادیواشتغالزاییخوبی
برخوردارباشدواینشرکتهامسئولیتاجتماعی
خودرابهدرســتیانجامدهندوسودشانجای
دیگریصرفنشودوضررشاندراینشهرستان
باشد.

زنجان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

ثبت حوادث آب و فاضالب در استان زنجان اینترنتی شد

زنجان /صحرا رضایی:مدیرعاملشــرکتآب
وفاضالباســتانزنجانگفت:طبــقوعدهداده
شــده،ثبتحوادثواتفاقــاتآبوفاضالبدر
اســتانزنجاناینترنتیشــدهومردممیتوانند
تمــامدرخواســتهایثبتحــوادثخــودرا
بدونمراجعهحضــوریثبتوپیگیــریکنند.
علیرضــاجزءقاســمیاظهــارکرد:مشــترکان
شــرکتآبوفاضــالبمیتواننــدبــامراجعه
بــهآدرس

بهمیــزخدمــتاینترنتیشــرکت
WWW.ZNABFA.IRگزارشاتودرخواستهای
خودرادر۳۶زمینهمختلفثبتکنند.ویافزود:
رفعمشکالتناشیازحوادثآب،ازجملهحوادث
ترکیدگیانشعابات،ترکیدگیلولهاصلیازخیابان
نشتیآبازپیادهروونشتیشیرفلکهدراینبستر
مهیاشــدهودرزمینهحوادثفاضالبنیزنشتی
داخلحوضچهکنتور،گرفتگیفاضالبگرفتگی
منحولفاضالبونبودیاشکستگیدریچههایآب
وفاضالب،گرفتگیخطوطاصلیوفرعیفاضالب

توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان امام انجام می شود

وسمپاشیحشــراتموزیازجملهمواردیاست
کهمشترکانمیتوانندنسبتبهثبتودرخواست
رســیدگیآناقدامکنند.ویتصریحکرد:جهت
پیشگیریازمراجعاتحضوریمشترکاندرایام
کروناییوپرهیــزازمراجعــاتغیرضرور،تالش
میشودتاحدامکانخدماتشــرکتبهصورت
غیرحضــوریارائهشــود.افزونبــراینخدمت
اطالعرســانیوگزارشقطعیآبنیــزبهزودی
اینترنتیشدهومشترکانمیتوانندازاینخدمت
اینترنتینیزبرخوردارشوند.

لنجان
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان اظهار کرد:

تعمیق مناسبات فرهنگی و علمی با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی

فوالدشهر/ساناز قریشوندی:سرپرستدانشگاه
آزاداســالمیواحدلنجانگفت:زمینهمناســب
برایهمکاریباشــورایعالیاســتاندرتوسعه
ارتباطاتوتعمیقمناســباتفرهنگیوعلمیدر
سطحشهرستانفراهماست.سیدمسعودداودی
درنشستهماندیشیباشهردارانشهرستانلنجان
بااشارهبهتفاهمنامههمکاریمیاندانشگاهآزادو
شورایعالیاســتانها،اظهارکرد«:دانشگاهآزاد
درراســتایتحققدوتوصیهمقامرهبریمبنی
برتوســعهوتعالی،تفاهمنامهایباشــورایعالی
استانهامنعقدکردهاست».ویافزود«:باعنایتبه
لزومهماهنگیمیاننهادهایمردمیومراکزعلمی
تفاهمنامههمکاریباشورایعالیاستانهاباهدف
پیشبرداهدافگامدومانقالب،ایفاینقشموثردر

شهبازی،مدیرعاملگازاستانکرمانشاهبه
اتقاقیوســفیفرماندارشهرستانجوانرود
بههمراهبخشــدارانوکارشناسانمربوطه
درروزسهشنبهمورخهفتممردادماه۹۹از
پروژههایگازرسانیبهروستاهایشهرستان
جوانــرودبازدیــدوازنزدیکمشــکالتو
موانعموجودرابررســیودســتوراتالزم
بهمنظورتســریعدرانجامپروژههاراابالغ
کردند.شایانذکراست؛دراینبازدیدضمن
پیگیریعملیاتاجرایینصبایســتگاهای
CGSوTBSپروژههایمذکــورودریافت
گزارشنماینــدهکارفرماوپیمانکارمربوطه
راهکارهایالزمبهمنظورتســریعدرانجام
کارابالغشــد.نکتــهقابلتوجــهاینکهدر
بازدیدازنقاطمختلفپروژهدرروســتاهای
دردســتاجراطیدیدارباروســتائیاندر
خواستهاومطالباتآنهاموردبررسیقرار
گرفت.درادامهیوسفیفرماندارشهرستان
جوانرودقولمســاعدتوهرگونههمکاری
الزمدرراســتایرفعمعارضیــنمحلیبه
منظورتســریعدرانجامکارراعنوانکردند.
درپایانشهبازیعنوانکرد:درحالحاضر
درشهرستانجوانرود۱۰۰درصدخانوارهای
شــهریو۴۲درصدخانوارهایروستاییاز
نعمتگازطبیعیبرخوردارهستندواز۷۶
روستایقابلگازرســانیشهرستانمذکور
۶۵روســتادارایجمعیتباالی۲۰خانوار
هستندکههماکنون۲۲روستاگازدارو۲۵
روستادردســتاجراو۲۹روستادردست
مطالعهودرحالحاضرپنجپیمانکاردرسطح
روستاهایشهرستانمشغولفعالیتهستند.

تحققالگویاســالمیایرانیوبسترسازیجهت
اجرایاصل۱۰۰قانوناساسیبرایپیشبردسریع
برنامههایاجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی
فرهنگیوآموزشــی،درراستایاجرایمفادسند
توسعهواقتدارعلمیکشــورمنعقدشدهاست».
شهابثابتراسخ،شهردارشهرچرمهینباتاکید
برضرورتتعاملمیانشهرداریهایشهرستانو
دانشگاهآزادلنجانخاطرنشانکرد«:شهرداریهای
شهرستانلنجانبااستفادهازپتانسیلهایعلمیو
پژوهشیدانشگاهآزاداسالمیواحدلنجاندرتهیه
وتدوینطرحهاومشــاورهونظارتبرطرحهای
درحالتدویندرحوزههایعمرانی،شهرســازی
معماری،فرهنگی،اجتماعیوگردشگریمیتوانند
گامهایموثریدرتوسعهشهرستانبردارند».

ایجاد  2700شغل برکت برای
کولبرهای استان کرمانشاه

یلدا توکلی /گروه استانها :بنیادبرکت
ستاداجراییفرمانامامایجاد۸۴۰۰شغل
جدیدرادراستانکرمانشاهدردستاقدام
داردکهازاینتعداد۲۷۰۰،شغلبهکولبران
مناطقمرزیاستاناختصاصیافتهاست.به
گفتهمعاونتوسعهکارآفرینیاجتماعمحور
بنیادبرکت،اینبنیــاداجرای۲۸۰۰طرح
اشــتغالزاییاجتماعمحوررادرســال۹۹
در۱۴شهرســتانو۳۸۰روســتایاستان
کرمانشــاهدردســتورکارداردکهمنجربه
ایجاد۸۴۰۰شغلخردوخانگیخواهدشد.
رضاراضیزادهادامهداد:تاکنون۱۲۰طرح
ازاین۲۸۰۰طرحاشتغالزاییهدفگذاری
شدهبنیادبرکتدراستانکرمانشاهبرایسال
جدیدبهبهرهبرداریرسیدهکهفراهمآمدن
فرصتهایکسبوکاربرای۳۶۰متقاضی
شغلرابهدنبالداشتهاست.
معاونتوســعهکارآفرینــیاجتماعمحور
بنیادبرکتاسالمآبادغرب،ثالثباباجانی،
روانسر،ســرپلذهاب،کرمانشــاه،گیالن
غرب،هرســین،پــاوه،جوانــرود،داالهو،
سنقر،صحنه،قصرشــیرینوکنگاوررا۱۴
شهرتحتپوشــشطرحهایاشتغالزایی
اینبنیــادعنوانکــرد.ویافــزود:حجم
کلســرمایهگذاریبــرایایجــاد۸۴۰۰
شــغلجدیدبرکتدراســتانکرمانشــاه
بــردوهــزارو۵۲۰میلیــاردریال

بالــغ
است.
همچنین۲۱۰۰شغلازاینتعدادفرصت
شــغلیبهکولبرانمناطقمرزیاســتان
اختصاصمییابد.این۲۱۰۰شغلبخشیاز
۹هزارفرصتشغلیایاستکهبنیادبرکت
درســالجاریبرایکولبرانســهاستان
مرزیکرمانشاه،کردستانوآذربایجانغربی
ایجــادمیکند.راضــیزادهگفــت:در
سالگذشــته۲۳۳۵طرحاشــتغالزایی
اجتماعمحورافتتاحشدهاست

