استان اصفهان

رئیس مهندسی سیستمها و بهرهوری نفت و گاز غرب خبر داد:

مدیرکل ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) استان اصفهان:

 ۵۸سری جهیزیه به نوعروسان
نیازمند اصفهان اهدا شد
نسلفردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان اصفهان گفت ۵۸ :سری جهیزیه در قالب
پویش ملی احسانه به نوعروسان نیازمند در استان
اصفهان اهدا شــد .تورج حاجیرحیمیان اظهار
داشت :به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) از ســال  ۹۷در قالب پویش ملی احسانه
برای تأمین جهیزیه زوجین کمبضاعت در کشور
آغاز شــده که اســتان اصفهان هم در این پویش
حضور فعال داشته است .وی افزود :در این مرحله
 ۵۸سری جهیزیه به ارزش تقریبی  ۱۷میلیارد و
 ۴۰۰میلیون ریال به نوعروسان نیازمند اهدا شد.
مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان اصفهان تصریح کرد :این جهیزیهها شامل
یخچال ،تلویزیون ،ماشــین لباسشــویی ،فرش،
سرویس ظروف و ...است.
عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه
اصفهان مطرح کرد:

اهمیت توجه
به اصل رازداری در پژوهش

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری اصفهان خبر داد:

جلب حمایتهای ملی برای
پیشبرد ابرپروژه های محلی

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری
از برگــزاری جلســات رایزنی به منظــور جلب
همکاریهــای ملــی در ابرپروژه های ســازمان
مدیریت پســماند خبر داد .غالمرضا ســاکتی با
اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه و کنفرانس
بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران
و ســومین دوره جایزه ملی انرژیهــای تجدید
پذیر ایران گفت :در حاشــیه این رویداد در زمینه
جلب حمایت بــرای اجرای فازهــای صنعتی دو
پروژه هاضم بیهوازی و پیرولیز ،جلســات بحث و
گفتوگو با مسئوالن مربوطه برگزار شد که نتایج
آن میتواند به پیشبرد این پروژهها کمک شایانی
کند  .وی با اشاره به دســتاوردهای این نشستها
افزود :با هدف بهرهمنــدی از حمایتهای آژانس
بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ،تفاهمهای اولیه
یهای تجدیدپذیر ایران به
با مدیرعامل انجمن انرژ 
عنوان نماینده این آژانس به انجام رسید تا بتوان
در طول مســیر احداث واحدهای صنعتی هاضم
بیهوازی کارخانه پردازش پسماند اصفهان ،از توان
فنی این آژانس استفاده کرد .مدیرعامل سازمان
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان همچنین با
اشاره به انعقاد قرارداد استقرار نخستین سیستم
پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند شهری در
اصفهان با ظرفیت  10تن در روز در فاز اول ،تصریح
کرد :در این خصوص نیز مذاکرات چند جانبهای با
حضور شرکت مجری و سایر شرکتهای صاحب
دانش و تکنولوژی به منظور استحصال بیودیزل،
رفع موانع و مشکالت موجود و تسریع در احداث فاز
آتی به ظرفیت  300تن در روز انجام گرفت .ساکتی
اظهار داشت :همچنین در راستای عملیاتی کردن
فاز اول واحد هاضم بیهوازی ،جلســه هماهنگی
با دبیر انجمن شــرکتهای صادر کننده خدمات
مشاور های و مهندســی با تأکید بر ضرورت جذب
تهای مجرب
سرمایهگذار و بهرهگیری از توان شرک 
در جهت اجرای امور مهندسی برگزار شد که دبیر
انجمن نیز ضمن اســتقبال از این پروژه ،آمادگی
خود را برای همکاری ،جــذب منابع مالی بانکی و
تهای
بخش خصوصی و همچنین معرفی شــرک 
تأمین کننده داخلی و خارجی اعالم کرد.

ممیزی از سیستم مدیریت یکپارچه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب
اکبر میثاقی /گروه استان ها
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رئیس مهندسی سیستمها و بهرهوری شــرکت بهرهبرداری نفت
و گاز غــرب ،از انجام ممیزی داخلی سیســتم ســالیانه مدیریت
یکپارچه در ســتاد و مناطق عملیاتی چشــمه خــوش ،دهلران،
ســرکان ،نفت شــهر و تنگ بیجارخبر داد .فیروز شریفی با اعالم

6

این خبر گفت :ممیزی داخلی سیســتم سالیانه مدیریت یکپارچه
شامل :استانداردهای ISO/9001(2015)، ISO/14000(2015)،
ISO/45001(2018)، (2010) ISO/TS 29001
ســتاد و همه مناطق عملیاتی این شــرکت در راســتای تمدید
گواهینامههای بین المللی مدیریت یکپارچه ،مورد ممیزی داخلی
قرار گرفتند.
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همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد؛

یادوارهشهدایحوزهمقاومت 5بسیجکارمندیشهیدکساییتبریز
علی عبدالعلیزاده  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

در چهارمین روز از گرامیداشــت هفته بسیج ،یادواره
شهدای حوزه مقاومت  5بسیج کارمندی شهید کسایی،
با حضور بســیجیان و ســرداران سپاه پاســداران ،در
کتابخانه مرکزی کالنشهر تبریز برگزار شد .به گزارش
خبرنگار «نســلفردا» ،فرمانده قرارگاه منطقه عاشورا
شمالغرب کشور ،در این مراسم با اشــاره به تأکیدات
مقام معظم رهبری برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره
شهدا ،اظهار داشت :ارزش و اهمیت این کار در این برهه
از انقالب به قدری زیاد اســت که رهبر فرزانه انقالب،
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و جنگ تحمیلی را
کمتر از شهادت نمیدانند .سردار جلیل بابازاده با بیان
اینکه در مقابل هجمهها و پمپاژ رسانهای دشمنان ،علیه
فرهنگ ایثار و شهادت ،باید مثل زمان جنگ ،جهادی و
ضربتی عمل کنیم گفت :جنگ روانی و فرهنگی دشمن
به خصوص با گسترش فضای مجازی ،بیشتر شده است
و ما در این جنگ بایــد مثل زمان جنگ تحمیلی که با
دستان خالی در مقابل دشمنان مسلح و مجهز ،ذرهای
کوتاه نیامدیم ،عمل کنیــم .وی با بیان اینکه وصیت و
آرزوی امام راحل(ره) ،ایجاد یک شبکه فرهنگی جهانی
بود ،گفت :امام راحل با آینده نگری و درایت سیاســی
که داشــتند ،به خوبی این روزهــا را پیشبینی کرده
بودند و به همین منظور بود که با فرمان تشکیل بسیج
به ما گوشــزد کردند که جنگ و فشار دشمن ،هیچگاه
تمام نشده اســت بلکه نوع آن فرق خواهد کرد .سردار
بابازاده ،فرصتطلبی را یکی از شــاخصههای بارز یک
بسیجی عنوان کرد و گفت :بسیج هیچگاه فرصتسوزی
نمیکند ،بلکه با زمانشناســی دقیق ،همیشه دنبال
فرصتســازی بوده و ســعی میکند از حداقلترین
امکانات و شرایط ،بهترین نتایج را به دست آورد.
بســیج ،مایه عزت و افتخار ملی و خار
چشم دشمنان
در ادامه این مراســم ،کاظم آفاقی ،رزمنده ،جانباز و از
راویان جنگ تحمیلی هم با بیــان خاطرات و نکاتی از
زمان جنگ گفت :بســیج از همان نخستین ماههای

شهرستان اراک

بســیج هیچگاه فرصتسوزی
نمیکند ،بلکه با زمانشناســی
دقیق ،همیشه دنبال فرصتسازی
بوده و سعی میکند از حداقلترین
امکانات و شرایط ،بهترین نتایج را
به دست آورد  

تشکیل خود در ســال  58تا کنون ،همواره منشأ خیر
و برکت برای کشــور بوده و به خاطر همین هست که
همیشه دشمنان انقالب ،از بسیج واهمه دارند .وی گفت:
حضرت امام ،با یک فرمان مسیحایی ،تشکیل بسیج را
در شرایطی که جنگ علیه کشورمان تحمیل شده بود
و از لحاظ نیروی انسانی به شدت در تنگنا بودیم صادر
کردند و همان فرمان باعث شد که شرایط به نفع ما تغییر
پیدا کند .این راوی جنگ هشــت سال دفاع مقدس با
بیان اینکه تا قبل از تشــکیل بسیج مردمی ،حدود 32
شهر کشور به دست دشــمن افتاده بود ،گفت :پس از
تشکیل بسیج مردمی و مسلح شدن جوانان داوطلب،
شرایط جنگ ،به نفع ما تغییر پیدا کرد و االن که به آن
روزها فکر میکنیم ،بهتر میفهمیم که فرمان امام برای
تشکیل بسیج ،چقدر حیاتی بوده است .آفاقی در ادامه با
اشاره به  188هزار شهید بسیجی در جنگ هشت سال
دفاع مقدس گفت :بسیجیان همیشه نشان دادهاند که
به جز حفظ انقالب و دستاوردهای آن ،هیچ چیز برایشان
اهمیت ندارد و در این راه جان و مال خود را فدا میکنند.

وی با بیان اینکه امام راحل برای بســیج و بسیجیان،
ارزش و احترام ویژهای قائل بودند ،گفت :فرمایشات امام
در مورد بسیج ،همگی گواه این مسئله است و ایشان در
آخرین سخنرانی خودشان هم فرمودند که امیدوارم در
قیامت با بسیجیان محشور شوم.
در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم باید
برای بسیج قدمی برداریم
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هم در ادامه این
مراسم ،حفظ و نشــر ارزشهای انقالب و دفاع مقدس
را یک ضرورت دانســت و گفت :برای این کار ،کتاب و
اسناد مکتوب ،یک روش و راهکار خوب است که نباید از
ظرفیت آن غافل شویم .خدائی با بیان اینکه ،کتابهای
مهم و تأثیرگذار زیادی در زمینه جنگ هشت ساله تهیه
شده است ،گفت :باید با گسترش فرهنگ کتابخوانی و
تبلیغ چنین کتابهایی ،هم سرانه مطالعه جوانان را باال
ببریم و هم به گسترش فرهنگ شهادت و ایثار کمک
کنیم .وی کتاب را یکی از ارکان مهم فرهنگ دانســت
و گفت :فرهنــگ ،به عنوان نرم افزار جامعه شــناخته

استان قزوین

میشود و کتاب هم یک شاخصه مهم در حوزه فرهنگ
است که میتواند به بهره وری بهتر این نرمافزار کمک
کند .خدایی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب که از سوی
مقام معظم رهبری بیان شده است ،گفت :در این بیانیه،
خودســازی و جامعهپروری ،تمدنســازی و توجه به
فرهنگ انقالبی ،مورد تأکیــد رهبری بوده که در همه
آنها ،کتاب میتواند نقش مهمــی ایفا کند .مدیرکل
کتابخانههای عمومی استان ،در ادامه ضمن نگرانی از
سرانه پایین مطالعه در کشور گفت :طبق آمارها ،حدود
سه درصد از جوانان کشــور ،کتابخوان هستند که این
رقم ،برای کشوری مثل ایران که دارای فرهنگ و تمدن
غنی است ،بســیار نگران کننده اســت .وی در خاتمه
افزود :در حوزه کتاب و کتابخوانــی هم باید جهادی و
بسیجیوار عمل کنیم و همگی با هر ترفندی که شده
است ،به گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کمک
کنیم .گفتنی است؛ این برنامه به همت و تالش سرگرد
مرتضی محمدی فرمانده حــوزه مقاومت  ۵کارمندی
شهید کسایی ناحیه امامت تبریز برگزار شد.

با حضور دستگاههای مختلف در تصفیهخانه فاضالب شهرستان اراک:

فرمانده مرزبانی استان کردستان تشریح کرد:

رضوان داوودی جم  /گروه استانها مانور شرایط اضطراری نشت گاز کلر با هدف پایش هماهنگی بین
واحدهای امور آب و فاضالب شهرستان اراک و دستگاههای مختلف
News.arak93@gmail.com
اجرایی ،نظامی و امدادی ،برگزار شد .این مانور با حضور نیروهای
امور آبفای اراک و اکیپهایی از دستگاههای اجرایی ،نظامی و امدادی از جمله شرکت گاز ،شرکت توزیع نیروی برق،
سپاه پاسداران ،نیروی انتظامی ،آتشنشانی ،اورژانس و هاللاحمر در محل تصفیه خانه فاضالب اراک برگزار شد.
سعید سرآبادانی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک در این رابطه اظهار داشت :این مانور با هدف هماهنگی بین
واحدهای این امور با دستگاههای مختلف اجرایی و امدادی در صورت بروز شرایط اضطراری ،تعیین نقاط ضعف و
قوت ،ارزیابی چگونگی اطالعرسانی به واحدهای امداد رسانی ،آموزش پرسنل جهت انجام عملیات اطفای نشت گاز
کلر ،شناسایی پتانسیلهای بحران و ایجاد کننده شرایط اضطراری ،بررسی میزان آگاهی و مهارت افراد در واکنش
به شرایط اضطراری برگزار شد.

سرهنگ «محمد عارف ســپهری» اظهار داشت :گروهان مستقل مرزی
نسل فردا  /گروه استانها
بسطام حین پایش و مراقبت از نوار مرزی ،با قاچاقچیان مسلح درگیر شدند
news@ naslefarda.net
که سربازان والیت مقتدرانه و با شجاعت با آنان مقابله کردند .وی افزود:
قاچاقچیان به محض مشاهده مرزبانان ،اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرده و مأموران نیز بالفاصله با اتخاذ موضع
وتاکتیکعملیاتیمناسبمقابلهبهمثلکردندکهبهعلتحجمزیادآتشهمرزمانم،قاچاقچیانتابمقابلهنداشته
و پس از ساعتی درگیری مسلحانه ،عرصه را بر خود تنگ دیده و با استفاده از پوشش کوهستانی و تاریکی شب ازمحل
متواری شدند .سرهنگ سپهری تصریح کرد :در این درگیری سرباز وظیفه «مهدی محرم» با رشادت تمام در برابر
قاچاقچیان مسلح ایستادگی کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد .فرمانده مرزبانی استان کردستان در پایان شهادت
این سرباز وطیفه را به خانواده این شهید واالمقام و همرزمانش تبریک و تسلیت گفت .گفتنی است؛ شهید مهدی
محرم ساکن قزوین است.

مانور شرایط اضطراری نشت گاز کلر برگزار شد

جزئیات شهادت یک مرزبان در درگیری با قاچاقچیان مسلح

اصفهان

بیسکویت  4شهد و  3غله محصول «فراسودمند» اعالم شد
بر فرخنده بیش از  ۷۰برند نام آشنای صنعت غذا با شعار «همه با هم برای
سالمتی» ،به معرفی جدیدترین دستاوردهای خود در تولید محصوالت
سالمت پرداختند .جشنواره ملی ســامت غذا ،در راستای ارتقای سطح
آگاهی ،نگرش و فرهنگ تغذیه ســالم در جامعه ،به معرفی ویژگیهای
محصوالت سالمت میپردازد .محمدحسین عزیزی مدیرکل فرآوردههای
غذایی و آشامیدنی و رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و همچنین
زهرا عبدالهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و مهدوی معاون
دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت ،از جمله سخنرانان این
جشنواره بودند .نکات مهمی در این جشــنواره در راستای اهداف کالن
تغذیهای مطرح شد از جمله اینکه «محصوالت سالم» میتوانند در آینده
مشمول رایانه سالمت یا کاهش مالیات شوند اما در عوض «غذای ناسالم»
در وزارت بهداشت توسط کارگروه تعیین کاالی آسیبرسان به سالمت،
ساالنه شناسایی و تبلیغات این کاالها به طور قانونی ممنوع میشود ،ضمن
اینکه بر این کاالها «عوارض و مالیات سالمت» بسته خواهد شد.
عکس خبر

آیین گرامیداشت پانزده شهید پاالیشگاه اصفهان برگزار شد؛

در بدرقه شکوه و ایثار

آیین گرامیداشت یاد و خاطره پانزده شهید پاالیشگاه اصفهان برگزار شد .رئیس روابط کار ،مددکاری اجتماعی و
امور ایثارگران پاالیشگاه اصفهان گفت :این شرکت در طول جنگ تحمیلی بارها مورد تهاجم رژیم بعث قرار گرفت
که شانزده بار خسارت دید .سیدسعید کاظمینی افزود :در حمله هوایی ۲۱آبان شصتوپنج ،هفت همکار شهید
و بیست و سه نفر مجروح و هشت نفر دیگر در جبهههای نبرد شهید شدند .وی گفت :این آیین هرساله باحضور
خانواده معظم شهدا و هفتاد فرزند شهید شاغل در پاالیشگاه و مدیران و کارکنان برای تکریم شهدا برگزار میشود.
نسل فردا  /گروه استانها

بازدید معاون وزیر از کارخانه
شرکت «ایسکرا اتوالکتریک»

نسلفردا :معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در سفر یک روزه به استان اصفهان ،ضمن بازدید
از کارخانه شرکت «ایسکرا اتوالکتریک» ایران،
از اســتارت خودروهای فیدلیتی ،شاهین و تارا
که توسط این شــرکت داخلیسازی شده است،
رونمایی کرد .علی حسین رعیتیفرد و جمعی از
مسئوالن استان اصفهان ،از شرکت دانشبنیان
ایســکرا اتوالکتریک ایران در شــهرک صنعتی
امیرکبیر شهر کاشان بازدید کردند .در این بازدید،
رعیتیفرد در جریان جدیدتریــن فعالیتها و
دستاوردهای این شرکت قرار گرفت.

نسلفردا :مدیرعامــل شــرکت شهرکهای
صنعتی استان اصفهان از واگذاری  200میلیارد
تومان پــروژه برای حمایت از رفــع موانع تولید
صنایع و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها
و نواحی صنعتی کاشان خبرداد و اظهار داشت:
برای این مشکل بیش از  130میلیارد تومان در
دست اقدام داریم وامسال نیز  70میلیارد تومان
پروژه به بهرهبرداری رســیده است .محمدجواد
بگی گفت :تأمیــن زیرســاختهای الزم برای
شــهرکها و نواحی صنعتی از اولویتهای مهم
این شرکت به منظور تحقق ایجاد رونق اقتصادی
و کمک به اشــتغالزایی و افزایش درآمد سرانه
شهرستان کاشان است .وی شهرک صنعتی امیر
کبیررا یکی از شهرکهای بزرگ و موفق استان
و کشور دانست و تصریح کرد :بدون شک انجام
حمایتهای ویژه از واحدهای تولیدی این شهرک
میتواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد منطقه
و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر ایفا کرده و
گام ارزشمندی در مسیر توسعه پایدار خواهد بود.

کاشان همواره برای
سرمایهگذاران و فعاالن صنعتی

نسلفردا :خاک زرخیز کاشــان همواره برای
سرمایهگذاران و فعاالن صنعتی و تولیدی جذاب
بوده است .نماینده ویژه رئیس مجلس در کاشان
در حاشــیه بازدید از شرکت تولیدی مهفام جام
کاشان گفت :خاک زرخیز کاشان همواره برای
سرمایهگذاران و فعاالن صنعتی و تولیدی جذاب
بوده است .جواد نائینی با بیان اینکه حوزه اقتصاد
شعاری نیست و نمیتوان با شعار ،کار و نان تولید
کرد ،افزود :بدون داشتن مبنای صحیح و مکانیزم
اصولی و برنامه و منابع نمیتوان صرفاً با شعار چند
میلیون شــغل ایجاد کرد .وی تصریح کرد :تمام
خواستههای اشــتغالزایی کاشان را نمیتوان در
صنعت محقق کرد و ظرفیتهای بسیاری خارج از
این حوزه مانند گردشگری وجود دارد که در حال
رشد و توسعه آن هستیم .علیرضا میانهساز مدیر
این شرکت گفت ما توانســتهایم در سالجاری
بیش از  13هزار تن انواع ظروف به کشــورهای
کانادا ،انگلســتان رومانی ،قزاقستان کشورهای
عربی ،آفریقایی و اروپایی صادر کنیم.

واگذاری تصدی جذب ،ثبتنام و
اعزام زائر به دفاتر زیارتی

دریافت نشان زرین جشنواره ملی سالمت غذا توسط بیسکویت فرخنده:

گروهصنایعغذاییاصفهان
فاطمه نوری  /گروه ایران
فرخنــده ،نشــان زرین
news@ naslefarda.net
دومین جشــنواره ملی
سالمت غذا را به پاس تولید بیسکویت 4شهد و 3غله به عنوان یک محصول
«فراسودمند» دریافت کرد .آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی سالمت
غذا ،با رویکرد ارتقای سطح سالمت غذا و با هدف شناسایی برندهای پیشرو
در تحقیق ،توسعه و تولید محصوالت سالمت غذایی در مرکز همایشهای
بینالمللی دانشــگاه شهید بهشتی تهران برگزار شــد .در این جشنواره،
بیسکویت ۴شهد و ۳غله فرخنده به عنوان یک محصول غذایی فراسودمند،
انتخاب شد .اعظم ستاری ،سرپرست واحد تحقیق و توسعه شرکت فرخنده
به نمایندگی از مدیریت شرکت ،تندیس زرین این جشنواره را دریافت کرد.
جشنواره ملی سالمت غذا توســط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و با
حضور و همکاری مقامات ارشد سازمان غذا و دارو ،وزارت بهداشت ،وزارت
صمت و انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور برگزار شد .عالوه

کوتاه از کاشان

رفع موانع تولید و حمایت از
فعاالن مهمترین اولویت

عکس :نسل فردا

عضو هیئت علمی دانشــکده کامپیوتر دانشگاه
اصفهان گفــت :در زمینه علوم رایانه ،بخشــی
از پژوهشها بــه تحلیــل داده و کالن دادههای
مرتبط با افراد مانند تحلیل دادههای بیمارستان
برای پیشبینی عوامل ایجاد کننده یک بیماری
اختصاص داده میشود که توجه به حریم خصوصی
در حین استفاده از این دادهها حائز اهمیت است.
بهروز شاهقلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا ،ضمن
اشــاره به معنی اهمیــت رازداری در پژوهشها
اظهار کرد :توجه به حریم خصوصی کســانی که
در پژوهش پژوهشگر به نحوی مورد بررسی واقع
میشوند به معنای رازداری در پژوهش است .وی
افزود :این مسئله بیشتر در رشتههای بالینی مانند
پزشکی و انسانی که پژوهشگر برای انجام پژوهش
مســتقیماً با افراد در تعامل بوده یا به اطالعاتی از
آنها دسترسی دارد ،مطرح است.

شریفی ،با اشاره به اهداف استقرار این سیستم تصریح کرد :هدف
از اجرای سیستمهای مدیریتی ،برنامهریزی ،ساماندهی ،هدایت و
کنترل با نگاه سیســتمی پس از در نظر گرفتن سیاستها ،اهداف
کالن ،اســتراتژیها ،برنامهها و اهداف خرد بــرای تحقق افزایش
رضایت ذینفعان ،جلوگیری از دوبارهکاریهــا ،افزایش بهرهوری
نیروی انسانی ،به روز رســانی دانش و تکنولوژی ،کاهش هزینه و
زمان جهت نیل به اهداف با رعایت مباحث بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست است .وی افزود :ممیزیهای شرکت به صورت سالیانه یا هر
شش ماه یکبار انجام میشود.

بیسکویت 4شهد و 3غله فرخنده که در این جشنواره به عنوان یک محصول
فراسودمند نشان زرین دریافت کرد ،از جدیدترین محصوالت سالمت محور
فرخنده است که مزیتهای زیادی نسبت به سایر محصوالت دارد ،از جمله
استفاده از روغن بدون ترانس ۵۰ ،درصد شکر کمتر ۲۰ ،درصد چربی کمتر
و ...که آن را تبدیل به یک میان وعده مناسب برای مصرف تمام گروهها به
ویژه در بانوان و کودکان کرده است .پیش از این ،بیسکویت  4شهد و  3غله
فرخنده موفق شده بود تا تأییدیه انجمن «غذا ،صنعت ،سالمت» را نیز به
عنوان یک محصول «سالمتی بخش» دریافت کند.

نسلفردا :رئیس حــج و زیارت کاشان با تاکید
بر واگذاری تصدیگریها گفت :ســازمان حج
و زیارت وظیفه متولیگــری را در هدفگذاری،
برنامهریزی ،نظارت و کنترل حفظ کرده و با قوت
انجام میدهد اما امور تصدیگری چون جذب،
ثبتنام و اعزام زائران را بــه دفاتر زیارتی واگذار
کرده اســت .حمیدرضا بهروزیفر در نشست با
خبر نگاران با موضوع طرح نوین عتبات عالیات
با بیان اینکه اعزام به عتبات در برخی استانها با
محوریت شــرکتهای مرکزی آغاز شده است،
اظهار داشت :بر اساس ریلگذاری جدید  22دفتر
زیارتی کاشان باید بر اســاس برنامه ریزیهای
انجام شده محور جذب ،ساماندهی و اعزام زائران
باشند.

