دریچه

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مازندران خبر داد:

تشکیل پرونده
برای یک شرکت نصبآسانسور

کشف عتیقههای دوره ساسانیان در رودبار

فعالیت تجاری در مرز مهران دارد

گیالن  /گروه استانها  :فرمانده انتظامی گیالن از کشف  ۲۸قلم شــیء عتیقه مربوط به دوره ساسانیان در شهرستان رودبار خبر
داد .سردار عزیزاله ملکی ،با اعالم این خبر گفت :با توجه به دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق عتیقه در شهرستان
رودبار ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .فرمانده انتظامی گیالن با بیان اینکه پس از اقدامات اطالعاتی ماموران انتظامی
بخش خورگام مشخص شد که متهم مورد نظر در منزل خود اشیای عتیقه را مخفی کرده است ،افزود :با هماهنگی قضایی ،پلیس به
محل سکونت متهم اعزام شد.این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در بازرسی از منزل متهم ۲۸ ،عدد سکه عتیقه کشف و متهم ۴۵ساله
دستگیر شد.سردار ملکی فرمانده انتظامی گیالن گفت :کارشناسان میراث فرهنگی قدمت اشیای عتیقه کشف شده را مربوط به دوره
ساسانیان اعالم کردند.

ایالم /گروه اســتانها :معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ایالم گفت :فعالیت تجاری در مرز بین المللی مهران با رعایت
پروتکلهای بهداشتی همچنان تداوم دارد .جهانگیر رســتمزاد ،در دیدار با هیئت عراقی اظهار کرد :تعامل خوب و همکاری مستمر
در گمرک نتیجه پیگیری و استمرار دیدارهای دو جانبه مقامات ارشد اســتان ایالم و استان واسط عراق است .وی بر ضرورت توسعه
روابط تجاری در راستای افزایش توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به برخورداری مرز بینالمللی مهران از امنیت و کوتاهی مسافت تا
مرکز عراق تاکید کرد .رستمزاد گفت :موضوع منطقه آزاد تجاری مرز مهران در دستور کار نظام است و فرصت بسیار خوبی برای کشور
عراق است تا بتواند به رونق اقتصادی خود با سرمایهگذاری در این منطقه کمک کند و برای کشور نیز از این طریق به تسهیالت مناسب
بینالمللی  دسترسی یابد.
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مازندران  /الهه امیری

news@ naslefarda.net

در کارگروه فنی ،عمران ،ترافیک
و حملونقل شورای شهر اراک مطرح شد:

احداث پیست تریال و bmx

با همکاری هیئت دوچرخهسواری
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

دومین جلســه کارگروه فنی ،عمران ،ترافیک
و حمل و نقل شــورای شــهراراک ،با موضوع
احداث زیرساختهای دوچرخه در سطح شهر
به ریاســت طوفان محمدی و با حضور فرزانه
رحمتی رئیسکمیسیون سالمت ،محیطزیست
و خدمات شهری ،شــهردار منطقه یک ،مدیر
واحد مهندســی و ایمنی ترافیک معاونت امور
زیربنایــی و حملونقلشــهری ،مدیــر اداره
ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری ،معاون
فضای سبز سازمان سیماومنظر و فضای سبز
نماینده سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
و رئیس هیئت دوچرخهسواری استان برگزار
شد .از مصوبات این کارگروه میتوان به موارد
ذیل اشــاره کرد  :تصمیمگیــری درخصوص
احداث پیست تریال و  bmxبا همکاری هیئت
دوچرخهسواری و سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شــهری،تصمیمگیری درخصوص اشاعه
فرهنگ حمل و نقل پاک و سهشنبههای بدون
خودرو با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی
اداره ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری و
سازمانهای مردمنهاد،لزوم نصب بنرهای حفظ
فاصله با دوچرخهســواران به منظور افزایش
ایمنی دوچرخهسواران،هماندیشی به منظور
احداث مســیرهای دوچرخه و لــزوم معرفی
مناطق دارای پتانسیل احداث مسیر ویژه توسط
شهرداران مناطق.
در راه مبارزه با کرونا

سیزدهمین شهید مدافع سالمت
دانشگاه علومپزشکی مازندران

مازندران  /گروه استانها :عبدالرضارودباری
پزشک جراح بیمارستان امام حسین(ع) نکا بر
اثر ضایعه ریوی ناشــی از کرونا دعوت حق را
لبیک گفت .وی در روزهای اخیر بر اثر ابتال به
کرونا در بیمارستان بستری بود .روابط عمومی
دانشــگاه علومپزشــکی مازندران این ضایعه
جانسوز را به جامعه دانشگاهی ،پزشکی ،مردم
استان و شهرستان نکا وخانواده ایشان تسلیت
عرض کرده و از درگاه خداوند برای آن عزیز سفر
کرده علو درجات و برای بازماندگان شکیبایی
مسئلت میکند.

naslfarda

Provinces

با حضور معاون علمیوفناوری رئیسجمهور انجام شد

افتتاحشتابدهندهتخصصیحوزهمعدنومتالوژی
لنجان  /خدیجه سلطان پور

news@ naslefarda.net

مراسم افتتاح «شــتابدهنده صدرفردا» با حضور
سورناستاری ،معاون علمیوفناوری رئیسجمهور
رضوانیفر ،مدیرعامل شستا و سلیمانی ،مدیرعامل
هلدینگ صدر تامین برگزار شــد .در حاشیه این
مراسم ستاری در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود
استارتآپها برای جلوگیری از خامفروشی اظهار
داشت :ما در حوزه مواد اولیه با وجود اینکه از لحاظ
دانشــگاهی مقامات زیادی در دنیــا داریم و جزو
10کشور اول هستیم اما تعداد قابل توجهی از مواد
خصوصا آلیاژهای فلزی از خارج کشور وارد میشود؛
مثال در حوزه کاتالیستها عدد قابل توجهی از مواد
اولیه از خارج وارد میشود و این در حالی است که
خطوط تولید کاتالیست پیشــرفتهای را در دو سه
سال اخیر در کشــور راهاندازی کردهایم .وی ادامه
داد :همچنین در حــوزه آلیاژهای خاص و فوالدی
وابســتگی شــدیدی داریم و اخیرا هم در یک ماه
گذشته  22آلیاژ فلزی تحریم شد که البته این امر
موجب میشود ظرفیتهای علمی فوقالعادهای را
در قالب مراکز نوآوری فعال کنیم.

ســتاری تاکید کرد :این زمانی اتفاق میافتد که
مجموعههایی مثل صدر تامین و مجموعههایی که
دارای معادن گسترده و ظرفیتهای باالیی هستند
در این حوزهها ســرمایهگذاری کنند .وی گفت :با
هدفی که این مرکز برای خود تعریف و آغاز به کار
کرده است ،بهزودی عدد قابل توجهی از آلیاژهایی

که وارد میشد با ســرمایهگذاری شستا و شرکت
صدر تامین وارد پروســه داخلیســازی میشود.
ســتاری ،این اقدام را حرکتی جدی در راســتای
عدمخامفروشــی عنوان کرد و افــزود :مجموعه
خاکهای نادر حدودا  22قلم اســت که برخی از
آنها به صورت گرمی فروخته میشــوند .ممکن

عکس :نسل فردا

برای یک شــرکت نصب و راهاندازی آسانسور
پرونــده تخلف 192میلیون تومانی تشــکیل
شده اســت .رئیس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت مازنــدران با اعالم ایــن خبر گفت :در
پی بازرسی به عمل آمده از این شرکت تخلف
عدم انجام تعهد درقبــال مصرفکننده محرز
و پرونده تخلف بــه ارزش 192میلیون تومان
تشــکیل و جهت صدور رأی به شعب تعزیرات
حکومتی ارسال شد .حسینقلی قوانلو ،به نظارت
از واحدهای صنفی برنج فروشــی اشاره کرد و
افزود :طی چهار ماهه نخست سالجاری 1651
مورد بازرســی از این مراکز بــه عمل آمده که
منجربه شناسایی  43واحد متخلف شده است.
او ارزش ریالی پرونده های متشکله را بیش از
سه میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد :شهروندان
مازندرانی در صورت مشــاهده هرگونه تخلف
اقتصادی اعم از گرانفروشی،احتکار،عدم درج
قیمت ،عدم صدور فاکتور ،تقلب ،عدم عرضه کاال
می توانند مراتب را به تلفن  124اعالم کنند.
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استانها

است نیاز کشور به یک کیلوگرم هم نرسد اما عدد
بســیار باالیی اســت .به هر حال با توجه به دانش
فوقالعاده داخل کشور و با همکاری مجموعههایی
مانند شستا ،اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد .این
گزارش حاکی است که شتابدهنده صدرفردا تالش
دارد در چشــمانداز و جهتگیری راهبردی خود
در افق میانمدت سه ساله به عنوان نقطه کانونی
فعالیتهای نوآورانه در بخش معدن و صنایع معدنی
مطرح شود و ضمن برقراری ارتباط سازنده با اجزای
اکوسیستم نوآوری در کشور فعالیتهای بینالمللی
خود را نیز توســعه دهد و به عنوان شــتابدهنده
تخصصی در حوزه معدن ،صنایــع معدنی و مواد
پیشــرفته فعالیت کند .تمرکــز در زنجیره ارزش
جهانی محصوالت و کسب و کارهای بخش معدن
و صنایع معدنی ،توســعه نوآوری محور در بخش
معدن و صنایع معدنی ،رسوخ فناوری در بنگاههای
تولیدی و خدماتی در بخش معدن و صنایع معدنی
ازجمله راهبردها عنوان شده است .یادآور میشود
خلق ارزش در زنجیره ایده تا محصول و تبدیل دانش
به ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی از اهداف
این مجموعه است.

تبریز
در پاالیشگاه نفت تبریز انجام شد

اجرای ۴۰۰میلیون یورو طرح زیستمحیطی
تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

اجرا شده شــرکت پاالیش نفت تبریز در راستای
ارتقای شاخصهای زیستمحیطی ،واحد جدید
بنزینسازی با هدف تولید بنزین پاک بوده که برای
اجرای آن ۲۷۰میلیون یورو هزینه شده است .طرح
بازیافت گازهای ارسالی به مشعل با هدف کاهش
انتشار گازهای گلخانهای و آالینده های اتمفسری و

شرکت پاالیشگاه تبریز طی  ۶سال گذشته ۱۵طرح
زیست محیطی با اعتبار بیش از  ۴۰۰میلیون یورو
اجرایی کرده که تا زمان حاضــر بیش از  ۱۰طرح
به بهرهبرداری رســیده اســت.ازجمله طرح های

طرح تصفیه گازوئیل با هدف تولید گازوئیل منطبق
با استاندارد یورو ۵از دیگر طرح های زیستمحیطی
اجراشده در پاالیشگاه تبریز است.
ســامانه پایش آنالین در این پاالیشگاه نیز بهمن
ماه  ۱۳۹۶بهره برداری شد و نتایج آنالیز خروجی
دودکشهــا به اداره کل محیطزیســت اســتان
آذربایجانشرقی به صورت بر خط ارسال میشود.
طرح جامع پاالیشگاه تبریز با رویکرد کاهش تولید
نفتکوره و افزایــش تولید محصــوالت باارزش
مانند بنزین و گازوئیل منطبق با اســتانداردهای

زیستمحیطی روز نیز در برنامه کاری این شرکت
است .اعتبار مورد نیاز طرح جامع  ۱.۶میلیارد یورو
بوده که امید میرود با حمایتهای استانی و ملی
منابع مورد نیاز تامین و گام بلندی در جهت بهبود
وضعیت زیســتمحیطی منطقه برداشته شود .با
وجود اینکه روزانه ســه میلیون بشکه نفت خام و
انواع مــواد نفتی از ورودی تا خروجی پاالیشــگاه
تبریز جریان یا توقف دارد ،اما مدیران این شرکت
مدعی هستند که آالیندگی آن به اندازه یک کارگاه
کفاشی نیست.

اراک

قم

مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان مرکزی خبر داد:

با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و مدیرکل امور اتباع قم

شتاب در اجراي طرحهاي فاضالب در شهرهای استان

راههای حل مشکالت اتباع در زمینههای مختلف بررسی شد

کوتاه از استانها


معاون برنامهریزی و تحقیقات
شرکت برقمنطقهای غرب خبر داد:

جلب همکاری
۷۰مگاواتی صنایع
کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

معــاون برنامهریــزی و تحقیقات شــرکت
برقمنطقهای غرب با اشــاره به ســهمیه ۶۰
مگاواتی جهت کاهش بار در زمان پیک شبکه از
جلب همکاری صنایع بهطور متوسط به میزان
 ۷۰مــگاوات در قالب مبادلــه  ۱۲تفاهمنامه
مدیریت مصرف برق در غرب کشــور خبر داد.
کامبیز اکیا گفت :در قالب مبادله  ۱۲تفاهمنامه  
موفق به جلب همکاری صنایع بهطورمتوسط
به میزان  ۷۰مگاوات در غرب کشور شدیم .وی
افزود :در این راستا جلسات متعددی بهصورت
ویدئوکنفرانس با شرکت توانیر و شرکتهای
توزیع و صنایع بهمنظور هماهنگی بیشتر برای
کنترل پیک مصرف منطقه برگزار شده است.
وی خاطرنشان ساخت :پیگیریهای همکاران
ما در دفتر برنامهریزی فنی و مدیریت مصرف
منجربه مبادله ۱۲تفاهمنامه وجلب همکاری
صنایع به میزان ۷۰مگاوات درقالب برنامههای
پاسخگویی بار را در پی داشــته که جا دارد از
همکاری این صنایع بهخاطر کمک به پایداری
شبکه برق در ایام پیک بار تقدیر کنیم.
در آستانه محرم صورت گرفت

اعزام بیش از ۳هزار مبلغ
به روستاها

مشهد /گروه اســتانها :معاون فرهنگی
اداره کل تبلیغات اسالمی خراسانرضوی به
اعزام بیش از سه هزار مبلغ به روستاها اشاره
کرد و گفت :با فعالیت گروههای جهادی تبلیغ
امســال هیچ نقطهای در اســتان بدون مبلغ
نیست .حجتاالســام همتیفر بیان کرد :در
شرایط خاص امسال تبلیغ همچون سالهای
گذشته توسط مبلغان ما در نقاط مختلف استان
انجام میشود ولی امسال یک تفاوت دارد و آن
هم اعزام و انجام تبلیغ با رعایت پروتکلهای
بهداشتی که ســتاد ملی مبارزه با کرونا ابالغ
کرده ،است .ایشــان بیان کرد :همانگونهکه
روضههای خانگی باید با دســتورالعملهای
بهداشتی برگزار شود ،حضور مبلغ در روستاها
نیز با همین پروتکلها انجام میشود .وی با بیان
اینکه با توجه به شرایط خاص ،تبلیغ تعطیل
نشده و روستاهایی که تقاضای مبلغ دارند ،مبلغ
اعزام میکنیم اظهار کرد :این مبلغان براساس
دستورالعملهای ارسالی ستاد ملی کرونا در
روستاها کار تبلیغ را انجام میدهند.
ی وزارتراه
مدیرکل حوزه وزارت 
اظهارکرد:

اراک  /گروه اســتانها :مدیرعامل شرکت
آبوفاضالب استان مرکزی در تشریح عملکرد
این شــرکت طی دولت تدبیر و امید بیان کرد:
این شــرکت از ابتدای دولت یازدهم تاکنون  با
برنامهریزی و حمایت دولت و کوشش دلسوزانه
کارکنان خود توانست فصل جدیدی را در ارائه
خدمت به مردم قدرشناس استان مرکزی آغاز
دهد  .یوسف عرفانینســب  ،در ادامه افزود :در
ســایه  حمایت و توجه ویژه  دولــت یازدهم و
دوازدهم ،اجراي طرح هاي  فاضالب در شهرهای
استان شتاب بيشتري گرفت و مجموعا  6طرح
بزرگ فاضالب شامل ساخت تصفیهخانه فاضالب
در شهرهای اراک ،ساوه ،تفرش ،خمین ،آشتیان
و شازند به اجرا درآمد که تا کنون سه تصفیهخانه

به بهرهبرداری رسیده و امید است تا پایان دولت
هم یک تصفیهخانه دیگر ،به بهرهبرداری برسد  .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
ادامه داد  :عالوه بر ایــن 358 ،کیلومتر خطوط
اصلی و فرعی فاضالب در سطح شهرها اجرا شده
و بالغ بر چهار هزارو  800فقره انشعاب فاضالب
نیز نصب شده است.
مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان مرکزی  
به اجــرا و بهرهبــرداری از طرحهــای بزرگ
آبرسانی به شــهرهای اســتان مرکزی طی
ســالهای  92تا   98ازجمله طرح آبرســانی
به شهر ساوه از ســد الغدیر ،آبرسانی به شهر
دلیجان از سدکوچری و ساخت تصفیهخانه آب
شهر محالت  اشاره  کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده
شرکت گسترش درمان صدرا ( سهامی خاص )
به شماره ثبت  20633و شناسه ملی 10260414948

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام ( یا نمایندگان قانونی آنها ) شرکت گسترش درمان صدرا
(سهامی خاص) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده که در
تاریخ  1399/06/21راس ساعت  10صبح در محل اصفهان  ،میدان آزادي  ،بلوار دانشگاه  ،مقابل
درب شمالی دانشگاه  ،کوچه شماره  ، 5مرکز چشم پزشکی صدرا برگزار می گردد حضور به هم
رسانید .
دستورجلسه - :انتخاب مدیران  ،بازرسان  ،روزنامه
هیئـت مدیـره

قم  /گروه اســتانها :در دیــدار رئیس جهاد
دانشگاهی قم و مدیرکل امور اتباع استان راههای
حل مشــکالت آنها در اســتان بررســی شــد.
رئیس جهاد دانشــگاهی واحد استان قم در دیدار
با عباسشــیرمحمدی ،مدیرکل اتباع استان قم
که با حضور فعــاالن دفتر تســهیلگری منطقه
شهرقائم وابسته به جهاددانشگاهی قم همراه بود
گفت :جهاددانشگاهی با فعال شدن در بخش های
مختلف ســعی کرده ظرفیتهای فعــال خود در
عرصههای مختلف را مصروف توسعه کشور و حل
مشکالت و خألهای موجود کند .محمد حیدری
افزود :فعالیت در بخش تسهیلگری ،از افتخارات
بزرگ جهاددانشگاهی در راستای خدمترسانی
به مردم بهخصوص مناطق محروم و اتباع محترم

است .در ادامه عباس شیرمحمدی مدیرکل اداره
امور اتباع با ذکر این مطلب که اتباع ،سفیران نظام
مقدس جمهوری اسالمی هســتند،گفت :طبق
قانونی که توســط وزارتخانه در این رابطه وضع
شده است،اتباع میتوانند با باطل کردن کارت خود
و دریافت گذرنامه ،اقامت قانونی بگیرند و مشمول
دریافت گواهینامه رانندگی شوند .وی مهاجرت
اتباع به استانی غیر از جایی که کارت آنها متعلق
به آن مکان است را غیرممکن دانست و تصریح کرد:
طبق اصول و تقسیمبندی دولت ،به اتباع هر استان
سهمیهای در همان اســتان اختصاص داده شده
که قابل تغییر نیست؛ بنابراین جابهجایی اتباع به
مناطق غیر امکانپذیر نیست و به همین دلیل ثبت
نام فرزندانشان در مدارس نیز دچار مشکل میشود.

بهرهبرداری از راهآهن
رشت-انزلی در سال۱۴۰۰

رشت /گروه اســتانها :مدیــر کل حوزه
وزارتی وزارت راه ،با اشاره به حل مشکل کمبود
مصالح برای اجــرای پروژه راهآهن رشــت -
انزلی با کمک ســازمان بنادر،گفت :این پروژه
تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد .مصطفی
طاعتیمقدم ،درحاشــیه بازدیــد از مجتمع
بندری انزلی از اجــرای تفاهمنامه بین بنادر و
دریانوردی گیالن با شــرکت ساخت راهآهن
رشــت -انزلی خبر داد و گفت :این تفاهمنامه
برای کمک به وزارت راه و شهرســازی جهت
تسریع اجرای پروژههای موجود است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه
شرکت اسکان آیندگان سپاهان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  24426و شناسه ملی 10260452165

به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت اسکان آیندگان سپاهان (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه خیریه در ساعت 8صبح روز پنجشنبه 99/6/20در اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،مجتمع
کوثر ،طبقه ششم ،واحد 804تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .
-1بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند98
دستورجلسه:
 -2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -5سایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئـت مدیـره

