استان مرکزی

نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

بهمیزبانیامورآبوفاضالبشهرستاناراک:

علی عبدالعلی زاده  /گروه استانها  :نماینده مردم تبریز ،اسکو و
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت :توجه به ظرفیت و اهمیت بی
نظیر شرکتهای دانش بنیان ،میتواند گره گشا و حل کننده بسیاری
از موانع و مشکالت کشور باشــد .علیرضا منادی سفیدان با اشاره به
امضای تفاهمنامه بین صندوق نوآوری و شــکوفایی و شبکه بانکی
کشور برای اختصاص تسهیالت  ۴۰هزار میلیارد تومانی به شرکتهای
دانش بنیان ،اظهار کرد :پس از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان،

سومین جلسه کمیته ایمنی آب
شهرستان اراک برگزار شد
رضوان داوودی جم  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

کمیته ایمنی آب شهرســتان اراک در ســال
جاری ،در امور آب و فاضالب این شهرســتان
با حضور مدیران و کارشناســان دســتگاههای
مختلف تشــکیل جلســه داد .در این جلســه
مدیران و کارشناسانی از شرکت آب و فاضالب
استان ،شرکت آب منطقهای ،جهاد کشاورزی،
شهرداری ،دانشــگاه علوم پزشــکی ،محیط
زیست ،شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی،
سازمان صنعت و معدن ،دفاتر شهری و روستایی
استانداری و سازمان برنامه و بودجه ،در خصوص
موضوعات مهم ایمنی آب گفتگو کردند.
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اختصاص امتیازات ویژه به شرکتهای دانش بنیان با تصویب قانون جهش

امتیازات ویژهای برای شــرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شــد
به گونهای که در حال حاضر شــاهد فعالیت  ۷هزار و  ۵۰۰شــرکت
دانشبنیان فعال هستیم .این تفاهم نامه نیز در راستای اجرای ماده
 ۱۸قانون جهش تولید دانش بنیان به میزان  ۴۰هزار میلیارد تومان
بین بانکها و صندوق نوآوری و شــکوفایی و معاون فناوری ریاست
جمهوری امضا شد .نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
با بیان اینکه  ۴۰۰هزار نفر فقط در ســال گذشته حاصل اشتغالزایی
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سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم:

شهرداریدرحوزهفرهنگتنهانماند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان خبرداد:

مالیات

تردد  ۱۶میلیون و  ۶۴۳هزار
خودرو در جادههای استان
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

عکس :نسل فردا

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
مرکزی گفــت ۱۶ :میلیون و  ۶۴۳هــزار و ۴۸۰
خودرو از ابتدای شهریورماه امسال تاکنون (بیست
و پنجم ماه محرم تا سیزدهم صفر) در جادههای
این استان تردد کردند.
مهرداد جهانی افزود :تردد در جادههای اســتان
مرکزی در این مدت نســبت به مدت مشابه سال
قمری گذشته  ۶۸درصد افزایش یافته است.
وی ادامــه داد ۱۱ :میلیون و  ۱۳۴هــزار و ۷۹۹
خودرو در مدت مشــابه ســال قمری گذشته در
جادههای استان مرکزی تردد کردند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
مرکزی خاطرنشان کرد :یک میلیون و  ۱۰۰هزار
و  ۴۳۴تردد از مجموع ایــن ترددها مربوط به روز
هیجدهم بود و سه هزار و  ۸۹۷تردد از مجموع این
ترددها مربوط به اتوبوسها و  ۱۳رصد مربوط به
خودروهای سنگین بوده است.
جهانی گفت :ســه میلیون و  ۴۴۵هــزار و ۴۹۴
خودرو از ابتدای شــهریورماه امســال تاکنون به
استان مرکزی وارد و ســه میلیون و  ۱۲۷هزار و
 ۱۸۵خودرو در این مدت از استان خارج شده است.

نگین کوهستانی  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

شرکتهای دانشبنیان بود ،ادامه داد :پس از قانون سال  ۱۳۸۹که
در مجلس نهم به تصویب رســید ،مجلس یازدهم این قانون مادر را
ارتقاء داد و با تصویب  ۲۰ماده قانونــی ۱۱۰ ،ایراد و مانع پیش روی
شرکتهای دانش بنیان احصاء شد و امتیازات خوبی در حوزه بانکی،
مالیاتی ،حقوقی و گمرکی برای شرکتهای دانشبنیان دیده شد .وی
تصریح کرد :در این قانون اعتبارات خوبی برای شرکتهای دانشبنیان
به ویژه در ذیل صندوق نوآوری و شــکوفایی دیده شده و اعتبار این

سرپرست سـازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشـی شـهرداری قـم بـا تأکیـد بر
نقـش همـه دسـتگا هها بهخصـوص

رسـانه در فرهنگسـازی گفـت :اگـر
انتظار داریم در حیطـه فرهنگ اتفاقات
بزرگـی رخ دهـد ،نبایـد یـک ارگان به

تنهایـی در ایـن میـدان نقشآفریـن
باشـد .حجتاالسلام سـید احمـد
طباطبایـی بـا اشـاره بـه اعتراضـات
خانوادههـا بـرای اسـتعمال دخانیـات
در بوسـتانها اظهـار داشـت :باوجـود
تشـکیل کارگرو ههـای فرهنگـی در
ایـن حـوزه دسـتگا ههای مختلـف
نقشآفرینـی کاملـی در ایـن حـوزه
ندارنـد .وی با تأکیـد بر همـکاری همه
دسـتگاهها در حـوزه فرهنگ افـزود :بر
اسـاس وظایفی کـه کارگـروه فرهنگی
قـرارگاه  ۱۹دی بـرای شـهرداری
مشـخص کرده ،نصـب بنـر و تابلوهای
ممنوعیـت اسـتعمال دخانیـات در
بوسـتانها وظیفه شـهرداری بـوده که
اجـرا شـده اسـت.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شـهرداری قم تأکید کرد :نقش
خانواده ،نظام آموزشـی و رسـانه در این
حوزه بسـیار مهم بوده و برای اثربخشی
دیگـر اقدامـات بـه همراهـی رسـانهها
نیـاز داریم.
وی رسیدن به شرایط مطلوب فرهنگی
در بوسـتانها را مسـتلزم بسـیاری از
شـرایط و همکاریهـا دانسـت و بیـان

سرای سالمندان شهرستان بروجن

سـهیل بنی طالبی  /گـروه اسـتانها  :همزمان بـا تـور خبرنـگاران در
شـهر سـتان بروجن از مرکز شـبا نه روزی نگهداری سـالمندان امین بروجن
در کیلومتـر  5جـاده سیاسـرد  -بروجـن بازدیـد بعمـل آمـد .ایـن مرکـز بـا
مسـاحت  40هزار متـر مربع وزیـر بنـای  1270متر مربـع در یکـی از خوش
آب وهواتریـن نقطه شهرسـتان بروجـن از شهرسـتانهای اسـتان چهارمحال
وبختیاری واقع شـده اسـت .ایـن مرکـز بـا حضـور نیروهایـی در کادر اداری

شـامل مدیر عامل ،مدیـر داخلـی ،روان شـناس و مشـاور ،پرسـتاران ،فیزیو
تراپیست و پرسـنل خدماتی شـامل آشـپز ،مادر یاران و پدر یاران و رانندگان
در خدمت به سـالمندان این مرکز اقـدام مینمایند .تأمین مالـی این مرکز از
بخش خیریـن و کمکهای مردمـی صورت میگیـرد این مرکز دارای سـالن
عمومی و سـو ئیت هـای اختصاصـی بوده کـه تمامـی از خدمـات تغذیهای و
رفاهی یکسـان برخـوردار میباشـند.

صندوق به دو برابر افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیســیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد:
در این قانون همچنین پیشبینی شــده که محصوالت تولید داخل
نباید واردات مشابه داشته باشد تا شرکتهای داخلی تقویت شوند.
همچنین هزینه گمرکی واردات صرف تقویت شــرکتهای داخلی
خواهد شد و تخفیفاتی در حوزه ســربازی و برپایی دادگاههای ویژه
برای شرکتهای دانش بنیان نیز پیشبینی شده است.

استانها

Provinces

کـرد :شـهرداری سـاخت زمینهـای
ورزشـی در بوسـتانها را در دستور کار
قـرار داده و در بسـیاری از بوسـتانها
امـروز زمیـن ورزشـی وجـود دارد.
طباطبایینـژاد نقش رسـانه را در تغییر
فرهنـگ از همـه بخشهـا مهمتـر
خواند و یـادآور شـد :بـرای ایجـاد قبح
استعمال دخانیات در فضاهای عمومی
و خانواد ههـا نیـاز بـه کار فرهنگـی
گسـتردهای داریـم و تنهـا بـا اقدامـات
سـلبی نمیتوانیـم بـه نتیجـه مطلوب
دسـت پیـدا کنیم.
وی بـر نقـش رسـانهها از جملـه صدا و
سـیما در فرهنگسـازی تأکیـد دوباره
کرد و گفت :امروز بسـیاری از خانوادهها
در بوسـتان دخانیـات و قلیان اسـتفاده
میکننـد و ایـن منحصـر بـه جوانـان
نیسـت.
سرپرست سـازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشـی شـهرداری قـم خاطرنشـان
کرد :در حـوزه فرهنگ شـهرداری تنها
رهاشـده و همـه انتظـار دارنـد کارهای
بزرگـی در ایـن حـوزه انجـام شـود
درحالیکـه وظیفه شـهرداری در حوزه
فرهنگ مشـخص و تعریفشـده اسـت
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استان زنجان
مشاور امور ایثارگران شرکت آبفا استان

زنجان عنوان کرد:

امام سجاد (ع) الگوی آزادگان
جهان است
صحرا رضایی  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

آئین تجلیل از آزادگان سرافراز شرکت آب و
فاضالب استان زنجان با حضور معاون منابع
انسانی ،معاون مالی و پشتیبانی و مشاور امور
ایثارگران این شرکت در سالن جلسات ستاد
برگزار شد .در این مراسم از 12
استان
زنجان1401
شهریور
آبفا14
دوشنبه
6885شرکت آبفا استان زنجان
بازنشسته
شاغل و
شمـاره
آزادهویکم |
سال سی
1444
شد8 | .
تجلیل2022
 5سپتامبر
ایثارگران شرکت آب و
صفرامور
مشاور
فاضالب استان زنجان در این مراسم حضرت
سید الساجدین امام زین العابدین (ع) را الگوی
تمام آزادگان جهان معرفی کرده و گفت :آزادگان
به تاسی از اسرای دشت کربال ،با تحمل دوران
اسارت در دام بعثیها و مقاومت مثال زدنی خود
بر عظمت  8سال دفاع مقدس افزودند.
ایرج رستمی اظهار داشت :شرکت آب و فاضالب
در راستای تکریم مقام آزادگان و برگزاری
مراسمات تجلیل از این قشر ایثارگر ،جزء
شرکتهای پیشرو در کشور میباشد.
وی افزود :هم اکنون  89ایثارگر از قبیل جانباز،
آزاده ،رزمنده و خانواده شهید در شرکت آب
و فاضالب حضور دارند که این تعداد نسبت
به جمعیت شرکت بالغ بر  28درصد میباشد.

استان گیالن
بازیها و کسب امتیازهای موفق تیم فوتسال کارگری شهرداری رشت سبب شد؛

تیــم فوتســال کارگــری
سارا نظری راد  /گروه استانها
شــهرداری رشــت بــه
news@ naslefarda.net
مرحلــه نهایــی لیــگ برتــر
کارگــری کشــور کــه در شــهر اصفهــان برگــزار شــد صعــود کــرد .در
گــروه دشــوار ایــن رقابتهــا کــه بــا حضــور تیمهــای فــوالد
هرمــزگان قهرمــان جهــان در ســال  ،۲۰۲۰فــوالد خوزســتان نائــب
قهرمــان جهــان در ســال  ۲۰۱۸و همچنیــن تیمهــای شــهرداری
رشــت ،شــهرداری شــیراز و شــهرداری قزویــن برگــزار شــد ،تیــم
شــهرداری رشــت بــه مرحلــه نهایــی ایــن مســابقات راه یافــت .الزم به
ذکــر اســت قهرمــان ایــن دوره از مســابقات فوتســال کارگــری کشــور
بــه مســابقات جهانــی راه پیــدا میکنــد .در تیــم فوتســال کارگــری
شــهرداری نفراتــی همچــون مهــدی یزدانــی ،علیرضــا حاجــی پــور،
عرفــان عبدالعلــی زاده ،حامــد بیگــی ،حامــد ملکــی ،ســید رضــا
کاظمــی ،حمیدرضــا حقدوســت ،مجتبــی وفــادار ،هــادی مطهــری،

نسل فردا

صعود به مرحله نهایی لیگ برتر کارگری کشور

رضــا فتحــی نظــام دوســت ،مرتضــی پرتــو و بــا سرپرســتی کــوروش
زمینــی و ســرمربیگری بهمــن اکبــر زاده و مربیگــری مرتضــی
رمضانی حضور دارند.

 5روستای کوهستانی املش گیالن به شبکه سراسری گاز متصل شدند؛

رسیدن انرژی پاک به مناطق ییالقی املش
صغری معبدی رحیمی  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

آئین افتتاح گازرسـانی به  5روسـتای صعب العبور و کوهستانی شهرستان
املش با حضـور معاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری گیالن،
نماینده و فرمانـدار املش و همچنین معاون مهندسـی و اجـرای طرحها و
مسئولین شرکت گاز استان گیالن در روسـتاهای کجید و کشمش برگزار
شـد  .در ایـن مراسـم حسـین مصطفـی پـور معـاون سیاسـی ،امنیتـی و
اجتماعـی اسـتانداری گیلان بـا تشـکر از زحمـات مدیریـت و کارکنـان
شرکت گاز بجهت گازرسـانی به مناطق دوردست شهرسـتان املش گفت:
بحمداهلل با تلاش شـرکت گاز و همراهی همـه نهادها مرتبط ،ایـن انرژی
پاک از هزاران کیلومتر دورتر به مناطق ییالقی املش رسیده است.
وی با بیان اینکه شـرکت گاز به عنـوان یکـی از ادارات برتر اسـتان همواره
توانسـته اسـت رضایـت مـردم و مراجعیـن را جلـب کنـد ،اظهار داشـت:
آقـای نیکویـی و همکارنـش در شـرکت گاز گیلان در طـی مـدت کوتاه
فعالیـت دولـت کار و کرامـت توانسـته اسـت اقدامـات خوبی را در سـطح
اسـتان انجـام دهـد .در ادامه این مراسـم سـید علیرضـا میرباقـری معاون
مهندسـی و اجرای طرحهای شرکت گاز اسـتان گیالن ضمن گرامیداشت
یـاد و خاطـره شـهیدان رجائـی و باهنـر و همـه خدمتگـزاران بـه مـردم،
اظهار داشـت :با روشـن شـدن مشـعل گازرسـانی بـه  5روسـتای کجید،
دیماجانکش ،استخرسر ،کشـمش و پشـت درلنگه ،میزان بهره مندی گاز
روسـتایی شهرسـتان املش بـه  95.5درصد رسـیده اسـت.
وی با بیـان اینکه این روسـتاهای کوهسـتانی و صعـب العبـور دارای 287
خانوار میباشـند ،گفـت :برای گازرسـانی به ایـن مناطق ،مجموعـاً بالغ بر
 46میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت.
میرباقـری در خاتمـه از برنامه شـرکت گاز برای گازرسـانی به  5روسـتای

کوهسـتانی دیگر در املـش خبـر داد و گفت :با برخـورداری این روسـتاها
از نعمت گاز طبیعی ،میـزان بهره مندی گاز روسـتایی در املـش به حدود
 98درصـد خواهد رسـید.
همچنین محمد صفری نماینده مردم املش و رودسـر در مجلس شـورای
اسالمی از عملکرد شایسته شرکت گاز در این شهرسـتان تشکر و قدردانی
کرد و خواستار گازرسـانی به سـایر مناطق باقیمانده در آن شهرستان شد.
در ادامـه مراسـم مختـار رضایـی فرمانـدار شهرسـتان املـش بـا تقدیر از
مدیرعامل و کارکنان شـرکت گاز بجهت گازرسانی گسـترده به روستاهای
املش اظهار داشـت :هم اکنون بیـش از  95درصد از خانوارهای روسـتایی
املـش برخـوردار از گاز طبیعـی میباشـند که این مهـم با همـت و تالش
مدیریـت و پرسـنل شـرکت گاز و همراهـی سـایر نهادهای مرتبط میسـر
شـده است.
فرماندار املش ارائـه خدمات مختلـف نظیـر گاز ،آب ،بـرق و  ...را از برکات
نظـام جمهـوری اسلامی عنـوان کـرد و گفـت :انجـام ایـن خدمـات باید
هماننـد گذشـته با شـتاب بـاال در سراسـر شهرسـتان ادامـه یابد.
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