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«ضیافت رضوان» نشری برای روزه داران

چهارمحال و بختیاری،وارد نهمین سال خشکسالی شد

مشهد-نسلفردا:کتابچه ضیافت رضوان با محتوای ادعیه روزانه این ماه و معرفی
خدمات آستان قدس رضوی از جمله انتشارات اداره انتشارات و تبلیغات محیطی
آستان قدس رضوی در ماه مبارک رمضان است که در اختیار روزه داران این ماه قرار
گرفته است.در این ادعیه بیش از  60صفحه ای فعالیت های آستان قدس رضوی
در یک سال گذشته به تصویر درآمده.حبل المتین از دیگر انتشارات این اداره است
که در قالب بروشوری چهار لتی به معرفی برجسته ترین فعالیت های قرآنی آستان
قدس رضوی پرداخته است.معرفی اجمالی و فعالیت های موسسه چاپ و انتشارات،
اداره علوم قرآنی ،سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد ،موسسه به نشر ،موسسه
کتابخانه و موزه ملی ملک و ...از محتویات این بروشور است.

شهرکرد -نسلفردا :معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری
با اشــاره به کاهش بارش و جبران نشــدن کمبود بارشهادر استان ،گفت :امسال
چهارمحال و بختیاری وارد نهمین سال خشکسالی شده است.مهرداد قطره با اشاره
به اینکه مجموع بارشهای استان در سال زراعی جاری به  504میلیمتر رسیده،
ش باران در سال زراعی جاری ،بارندگیها نسبت به
تصریح کرد :متاسفانه با اتمام بار 
میانگین بلندمدت دوره مشابه 15درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته
دو درصد کاهش یافته است.وی گفت :امسال چهارمحال و بختیاری وارد نهمین سال
خشکسالی شده و با توجه به روند افزایش دما برای ماههای آینده ،به خصوص برای
دشتهای ممنوعه استان با وجود وضعیت بحرانی این کمبود بارش احساس میشود .

اخبارکوتاه
آغاز ثبت نام کالسهای تابستانی
پژوهشسرای جوان شهریار

شــهریار -نســل فردا :معاون آموزش
متوسطه طی گفتوگو با دفتر اطالع رسانی و
روابط عمومی آموزش وپرورش شهریار از آغاز
ثبت نام کالسهای تابستانی پژوهشسرای
جوان شــهریار خبرداد .پارســا با ارائه این
خبر افزود :با پایان یافتن ســال تحصیلی و
آغاز فصل تابســتان پرکردن اوقات فراغت
دانش آموزان و جوانان به یکی از دغدغههای
خانوادهها در جامعه امروزی تبدیل شده است.
وی بابیان این موضوع که غنی سازی اوقات
فراغت دانش آمــوزان وبرنامه ریزی صحیح،
اصولی وهدفمند برای هدایت رفتاری وشکوفا
کردن اســتعدادهای خدادادی این عزیزان
ازمهمترین ارکان فلسفه وجودی نظام تعلیم
وتربیت اســت ،اظهارداشــت :در این راستا
معاونت آموزش متوســطه نیز در حد توان
خود با تشکیل کالسهایی در پژوهش سرای
جوان این مدیریت قصــد آن داردکه کمکی
هرچند کوچک به هدفمندکردن اوقات فراغت
دانشآموزان انجام دهد .این مسئول در پایان
با بیان این موضوع که شروع این کالس ها از
هفته دوم تیر ماه خواهد بود :ازنجوم ،شیمی،
هنر ،رباتیــک ،ادبیات ،مشــاوره تحصیلی،
زیســت ،خالقیت و رایانه با زیر شاخههای
مختلف به عنوان کالسهای این پژوهشسرا
نام برد.

مخا برات منطقه مرکزی
رتبه دوم کشوری را کسب کرد

مرکزی -نسل فردا :در ارزیابی عملکرد
سال  ،1395مخا برات منطقه مرکزی در بین
مناطق مخابراتی کشور موفق به کسب رتبه
دوم کشوری شد .در همین راستا جناب آقای
دکتر ســراییان ،مدیر عامل محترم شرکت
مخا برات ایران با اهدای لوح تقدیر از مدیریت
وهمکاران مخا برات منطقه مرکزی تقدیر به
عمل آوردند .کســب این موفقیت ارزشمند
را به تمامی همــکاران محترم تبریک عرض
کرده ،ســامتی ومزید توفیقات همگان را از
خداوند متعال مسئلت می کنیم.

نقدی بر بازی لهستان و ایران

وقتی تیم ما
به بن بست میخورد

عباس بهروان -نسل فردا

abbasbehravann@gmail.com

در مســابقات لیگ جهانی والیبال  2017در
بازی دوم از مرحله ســوم در مقابل لهستانی
قرار گرفتیم که در بازی قبل آنها را شکست
داده بودیم،اما این بار قضیه با قبل فرق داشت.
این تیم میزبان و محکوم به بــرد بود .آنها
دراین بازی در سه ســت متوالی بر ما پیروز
شــدند؛چرا که باید واقعیت را پذیرفت ،آنها
در همه سطوح از ما برتر بودند .چرا؟ به چند
دلیل:لهستان بسیار خوب سرویس میزد و ما
ساده.همه بازیکنان این تیم سرویسپرشی
میزدند و در تیم ما فقط دو نفر فرهاد قائمی
و میالد عبادی پور به این ســبک ســرویس
میزدند و به همین لحــاظ توپهای اول ما
خوب به پاسور نمیرسید.آنها در دفاع عالی
بودند و مــا سردرگم،اســپکرهای این تیم و
مخصوصا بلند زنهای آنها کارشان بی نقص
بود و ما نه .کوبیاک اسپک زن قدرتی این تیم،
بسیار موفق بود.ما به سختی امتیازی گرفتیم
و به سادگی امتیاز میدادیم .تیم ما بی روحیه
و فاقد جنگندگی الزم بود و آنها نه .ک ً
ال ما از
نظر روحی بههم ریخته بودیم و در یک کالم
باید گفت مشــکالت تیم ما تکراری است و
البته اندک هم نیست.تیم ما حاالحاالها کار
دارد و برای اینکه ســری در میان بزرگان در
آورد به نظر میرســد که باید نیروی کارآمد
جوان و بــا برنامه به این تیم تزریق شــود و
البته خیلی کارهای دیگر کــه در این مقوله
نمیگنجد.این درســت که ما چند بازیکن
خوب خود مثل شهرام محمودی،محمد جواد
معنوی نــژاد ،عــادل غالمــی را در اختیار
نداشــتیم ،اما باید قبول کنیم که در تیم ما
نوسان زیاد بود و شاید هم یکی از مشکالت
ما این بود که از چهرههای جوان و ذخیره تیم
خود دیر استفاده میکردیم .به هر صورت با
باخت در مقابل لهستان ما پنج باخته شدیم و
در رده دهم قرار گرفتیم و نکته آخر زمانی که
سامان فائزی به بازی آمد ،خوب اسپک زد و
خوب امتیاز گرفت و این سؤال برایمان پیش
آمد که چرا اینقدر دیر؟!

گرما خوزستان را نیمه تعطیل کرد
اهواز – نسل فردا :در پی افزایش دمای هوا به بیش از  49درجه سانتیگراد
برای رفاه حال شــهروندان و صرفه جویی در مصرف انرژی با پیشنهاد ستاد
بحران استان و موافقت استاندار خوزستان ساعت اداری در همه شهرستانهای
استان برای همه بانک ها ،ادارات و دستگاه های اجرایی (به جز مراکز عملیاتی،
خدماتی ،امدادی  ،بهداشتی و درمانی بیمارستان ها و مراکز آتش نشانی) از روز
یکشنبه  28خرداد تا چهارشنبه  31خرداد ساعت  12خواهد بود.
گفتنی است شامگاه شــنبه پست  200مگاوات برق ســپیدار اهواز به دلیل
مصرف باالی برق دچار آتش سوزی شد که به گفته مسئوالن آتش نشانی پس
از پنج ساعت مهار شد.

naslefardanews
naslfarda
دوشنبه  29خرداد 1396
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

رشد مصرف برق در بخش صنعت
بیانگر رونق اقتصادی است

مرکزی
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت :رشد مصرف برق در بخش صنعت این استان
نسل فردا
از سال گذشته تاکنون ،بیانگر رونق اقتصادی است .محمد اله داد افزود:پارسال متوسط مصرف برق در
بخش صنعت کشور پنج درصد افزایش داشت؛ در حالی که این مهم در استان مرکزی به بیش از 10درصد رسید .وی بیان کرد:
از ابتدای امسال تاکنون نیز 17تقاضای جدید و 14درخواست افزایش قدرت در بخش صنعت این استان به ثبت رسیده است.
در دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خانگی و بقیه مربوط به سایر مصارف است.
مشترکان برق ،معوقات خود را به وی اظهار کرد:هم اکنون برق  60نقطه استان
مرکزی ادامه داد:پارسال مشترکان تعرفههای
مرکزی از طریق انرژیهای نو ،یک نقطه با
موقع پرداخت کنند
مختلف برق این اســتان ،چهار هزار و 487
میلیون کیلووات ساعت مصرف برق داشتند اله داد گفت :انتظار اســت مشــترکان برق جریانطبیعیآبتأمینمیشودوپارسالنیز
که این میزان نسبت به سال 94با افزایش پنج معوقات خود را به موقع پرداخت کنند و برای بزرگترین نیروگاه خورشیدی با حضور وزیر
درصدی همراه بود.اله داد عنوان کرد:یکی از نخستین بار در کشور زمینه پرداخت از طریق نیرو در اراک به بهره برداری رسید.
اســتفاده از انرژیهــای نو و
برنامههای مهم در راستای اقتصاد مقاومتی ،شماره تلفن  121نیز به شیوههای پرداختی
پاک،تنها راه حفظ محیط زیست
کاهش تلفات انرژی به زیر  10درصد است که دیگر اضافه شــده .وی گفت :هیچ روستای
این مهم با تالشهای فراوان محقق شده است .باالی 10خانوار بدون برق در این استان وجود مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
وی گفت :هم اکنون مجموع مطالبات معوق ندارد و در این راستا تالشهای زیادی به کار مرکزی افزود :استفاده از انرژیهای نو و پاک
این شرکت از مشــترکان مختلف یکهزار و گرفته شده تا از طریق استفاده از انرژیهای نو تنها راه حفظ محیط زیست است و توجه به
 500میلیارد ریال تخمین زده شــده است .در این روستاها برق رسانی شود .اله داد بیان این بخش امری ضروری است .اله داد یادآور
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرد :این شرکت در راستای تولید و اشتغال شد :در امر ســرمایه گذاری برای انرژیهای
مرکزی اضافه کرد 37 :و نیم درصد از معوقات نیز برنامههای ویــژهای از جمله تأمین برق نو و پاک سیاستهای تشویقی خوبی لحاظ
مربوط به بخش صنعت ،هفت و ســه دهم متقاضیان بخش صنعت ،کشاورزی و کسب شده .مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
درصد نهادها و دستگاههای دولتی 38 ،درصد و کار و کاهش خاموشی برای واحدهای مولد استان مرکزی ادامه داد 82 :درصد مشترکان

اجرای طرح مبارزه با علفهای هرز غالت
در استان سمنان

سیده خدیجه حسینی -نســل فردا :عباس
مشیریان در نشست هماهنگی برنامه های اقتصاد
مقاومتی سازمان جهاد کشــاورزی استان سمنان
اظهار داشت :این مبارزه در ســطح  ۱۹هزار و ۹۶۸
هکتار از مزارع گندم و جو در اســتان سمنان انجام
شده است.به گفته وی ،مزارع گندم و جو در دو گونه
کشت دیم و آبی زیر پوشش طرح مبارزه با علفهای

 مرمت کاروانسرای قاجاری
در شهرستان کازرون

کازرون – نسل فردا :مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان فارس از آغاز
مرمت كاروانسراي ميان كتل شهرستان كازرون
در آينــدهاي نزديك خبــر داد.مصيب اميري
گفت :در راستای سیاســتهای کالن سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری این
سازمان با تخصیص بودجه ملی به ميزان 500
میلیون ریال بنای کاروانسرای میان کتل متعلق به لحاظ فعاليتهاي حفاظتي و مرمتي،
بهسازي و مرمت ميشود.وي گفت :اقدامات حفاظتی و مرمتی شامل تقویت پی دیوارها
و پشت بندها ،حذف عوامل بیولوژیکی آسیب رسان به بنا (حذف درختان و درختچهها)،
سبک سازی قسمتهای سقف و پوشش مجدد آن و تثبیت سنگهای نما كه ريخته و
مرمت اضطراری اســتحکامی دیوارهای بنا در دستور کار تیم کارشناسان مرمتی است.
اميري گفت :کاروانسرای میان کتل به عنوان پروژه مرمت اضطراری دارای ردیف بودجه
ملی است که در دو سال گذشته ،نقشه برداری ،آسیب شناسی و آسیب نگاری شده و بر
اساس طرح موجود بودجه به آن اختصاص داده شده است .این منطقه ذخیره گاه زیست
ارژن و پریشان محسوب ميشود که محل نگهداری گوزن زرد ایرانی و حیوانات وحشی
است و هم اکنون نیز تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد .کاروانسرای میان کتل متعلق
به دوره قاجاریه بوده و بر سر راه جاده قدیم شیراز به کازرون حد فاصل دشت ارژن و کتل
پیرزن در نزدیکی روستای کالنی واقع شده است.

برق این استان در بخش خانگی ،سه و هشت
دهم درصد عمومی ،یک و چهار دهم درصد
کشاورزی ،یک درصد صنعتی و بقیه مربوط
به سایر مصارف اســت .اله داد بیان کرد76 :
درصد برق استان مرکزی در زمینه صنعت
و کشاورزی استفاده میشود .وی یادآور شد:
استان مرکزی در زمینه مصرف برق در بخش
صنعت رتبه ششم و متوسط مصرف ساالنه
رتبه  9کشور را داراست .مدیرعامل شرکت
توزیع برق استان مرکزی اضافه کرد :پارسال
در راستای هزینه انشعاب رایگان ،معافیتها و

هرز غالت قرار گرفته اند.مدیر حفظ نباتات سازمان
جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد :کار مبارزه
با علفهای هرز پهن برگ در  ۸۹۹۰هکتار از اراضی
گندم زیر کشت گندم اجرا شد که از این میزان۵۷۵۸
هکتار آن مربوط به اراضی گندم آبی و  ۳۲۳۲هکتار
آن نیز مربوط به اراضی گندم از نوع کشت دیم بوده
است.مشیریان از اجرای عملیات مبارزه با علفهای
هرز نازک بــرگ در  ۲۳۹۷هکتــار از اراضی گندم
استان سمنان خبر داد و گفت :از این میزان ۲۳۶۴
هکتار مربوط به مزارع گندم آبی و  ۳۳هکتار آن نیز
مربوط به مزارع گندم استان سمنان بوده.به گفته وی،

عملیات مبارزه با علفهای هرز توأم در ۴۸۵۴هکتار از
مراتع مزارع گندم آبی استان سمنان اجرا شده.مدیر
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
بیان کرد :در مجموع عملیات مبارزه با علف های هرز
در  ۱۲هزار و  ۹۷۶هکتار از مزارع گندم آبی و ۳۲۶۵
هکتار از مزارع گندم دیم استان سمنان اجرایی شد که
این آمار مجموع مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم
آبی و دیم استان سمنان را به  ۱۶هزار و  ۲۴۱هکتار
می رساند.مشیریان با اشاره به اینکه عملیات مبارزه
با علف های هرز پهن برگ در  ۱۴۴۵هکتار از مزارع
جو آبی و دیم استان سمنان اجرایی شد ،گفت :از این

ح معدنی سمنان برای دریافت
معرفی  ۳۰طر 
تسهیالت به بانک

سمنان -نسل فردا :استاندار سمنان در سی و
دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان سمنان ضمن بیان اینکه با حضور وزیر
اقتصاد در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر
شد  ۳۰پروژه مهم استان نیز مصوب شوند ،ابراز
داشت :مسئوالن و مدیران بنگاههای اقتصادی
و شرکت های  ۳۰طرح صنعتی باید برای تکمیل
مدارک و پیگیری در خواست تسهیالت خود مراجعه کنند ،در غیر این صورت طرحهای
دیگری جایگزین آنها خواهند شــد.وی افزود :از ســی پروژه معدنی پنج مورد تاکنون
تعیین تکلیف شده و شش مورد دیگر هیچ گونه تمایلی برای همکاری نشان ندادند ،لذا
شش پروژه دیگر جایگزین شد؛ چرا که معتقدیم این جور کارها باید با میل و رضایت انجام
شود و با تحکم امکان پذیر نیســت.دکتر خباز با بیان اینکه پروژههای معدنی به شورای
هماهنگی بانک ها معرفی می شود ،ابراز داشت :مصوبه کارگروه اقتصاد مقاومتی  ۳۰پروژه
مهم داشت که مقرر شد این تعداد به بانک ها واگذار تا تسهیالت آنها تامین شود ،اما درباره
پروژه های صنعتی کار زیاد سختی نبود و با بررسیهای یک به یک مسیر به خوبی پیش
می رود.ایشان تاکید کرد :بحث های معدنی را نباید به داخل شهرک های صنعتی سوق
داد؛چرا که این شهرکها خودشان در تامین آب مشــکل دارند و بار جدید نباید بر آنها
تحمیل شود ،لذا در کارگروه مصوب شد که بحث های معدنی در خارج از شهرک ها برگزار
شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان:

راهیابی سه تن از جوانان مهارتی همدان به مسابقههای جهانی
مریمقاسمی
نسل فردا

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان
همــدان گفت:برای اولین بار ،ســه تن از
جوانان مهارتی این استان با عبور از سایر
رقبا در سطح کشور ،به مسابقههای جهانی
راه یافتند.علیرضا مهرابــی افزود 2 :تن از
جوانان ماهر اســتان به عنوان منتخبان
راهیابی به مرحله نهایــی اردوی آمادگی
چهل و چهارمین دوره مسابقههای جهانی

 2017ابوظبی انتخاب شــدند .وی اظهار
کرد:محمدرضا طیبی دارنده مدال طالی
شانزدهمین مسابقات ملی مهارت در رشته
فناوری اطالعــات ،راهکارهای نرمافزاری
بــرای تجارت و حســین بداغــی دارنده
مدال طالی رشــته طراحی فضای سبز
در هفدهمین مسابقات ملی مهارت پس
از شــرکت در  2اردوی آمادگی فشرده و
نفسگیر بــه عنوان نفــرات برگزیده این
اردوها بــه مرحله نهایــی اردوی آمادگی
تخصصــی چهــل و چهارمیــن دوره
مســابقات جهانی مهارت راه یافتند .وی
افزود:همچنیــن محمد رســول طیبی
پس از گذرانــدن آزمون مرتبط ،به عنوان
مترجم تیم اعزامی به مســابقات جهانی

تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره عکس سلفی کارگر ،تالش ،زندگی
ایالم -نســل فردا :دکتــر کریم اللــه ماژین ،
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایالم گفت:
دبیرخانه و هیئت اجرایی جشنواره ،در پی استقبال
عالقهمندان و درخواســت آنها ،مهلت ارسال آثار را
به جشنواره عکس ســلفی کارگر ،تالش ،زندگی ،
تا  ١٠تیرماه ســال جاری تمدید کرد.مدیر درمان
تامین اجتماعی اســتان افــزود :عالقهمندان باید

آثار خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دهم تیرماه
 ١٣٩٦به پســت الکترونیکی دبیرخانه جشــنواره
 photo@tamin.irارسال کنند.وی در خصوص
شرایط آثار ارســالی این جشــنواره تصریح کرد:
عالقهمندان بایــد طبق موضوع های اعالم شــده
(-١کارگر و محیط کار -٢کارگر و مطالعه -٣کارگر و
فعالیت هنری -٤سفره کارگری  -٥سفر یا ماموریت

تخفیفهای ویژه به خانواده شهدا ،جانبازان،
گلزارهای شهدا ،مددجویان تحت حمایت
بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و
مساجد حدود 15میلیارد ریال پرداخت شده
و این مهم در الیحه بودجه امسال نیز دیده
شده اســت .اله داد با گالیه از برخی مساجد
که مصرف بــرق آنان رایگان اســت ،گفت:
رعایت الگوی مصرف در مســاجد ضروری
است و برخی از مساجد از زمان اجرای طرح
رایگان ،مصرف برقشان به شدت افزایش یافته
اســت .وی بیان کرد :بهره برداری از نیروگاه

تولید پراکنده هفت مگاواتی برق غرق آباد از
برنامههای مهم این شرکت است که در تیرماه
امسال افتتاح خواهد شد .مدیرعامل شرکت
توزیع برق اســتان مرکزی افزود :روکشی
کابلهای برق و نصب عایقهای ویژه به منظور
مقابله با پرنده زدگی از دیگر برنامههای در
دستور کار است 690.هزار مشترک برق در
استان مرکزی وجود دارد که برق آنان از 16
هزار دستگاه ترانســفورماتور و از طریق 20
هزار کیلومتر شــبکه 45 ،پست فوق توزیع
تأمین میشود.

میزان  ۱۲۸۱هکتار مربوط به مزارع جو آبی و ۱۶۴
هکتار مربوط به مزارع کشت جو با نوع آبیاری دیم
بوده.وی با اشاره به اجرای عملیات مبارزه با علفهای
هرز نازک برگ در  ۳۴۷هکتار از مزارع کشــت جو
آبی و مبارزه با علفهای هــرز توأم در  ۱۹۳۵هکتار
از مزارع کشت جوی آبی استان سمنان خاطرنشان
کرد:در مجموع کار مبارزه با علفهای هرز در ۳۷۲۷
هکتار از مزارع جو در استان سمنان انجام شد که از
این میزان  ۳۵۶۳هکتار آن مربوط به مزارع کشت
جو آبی و  ۱۶۴هکتار نیز مربوط به مزار کشت جو به
صورت دیم بوده است.

مدت زمان برقراری بیمه بیکاری در استان فارس
به  9روز کاهش یافت

شیراز -نسل فردا :مدیرکل تامین اجتماعی
اســتان فارس گفت :مدت زمان برقراری بیمه
بیکاری در این اســتان که پیش از این به طور
متوسط  21روز طول می کشید ،به  ٩روز کاهش
یافت.عبدالکریم نباتی با اشــاره به مدت زمان
میانگین انتظار برقراری بیمه بیکاری در کشور
افزود :مشموالن طرح از زمان ارائه درخواست
تا برقراری آن  ٢١روز در انتظــار بودند.وی ادامه داد :با همت همــکاران اداره فنی امور
بیمهشدگان ،این زمان به  ٩روز در استان فارس تقلیل پیدا کرد و این امر از سوی اداره کل
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مورد تشویق قرار گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس یادآوری کرد :به موجب قانون ،آن دسته از بیمهشدگانی که
بدون میل و اراده خود بیکار شده و به تشخیص کمیته بیمه بیکاری  ،بیکار موقت شناخته
شوند ،از مقرری بیمه بیکاری برخوردار میشــوند.وی ادامه داد :پارسال  125میلیارد
تومان به عنوان مقرری بیمه بیکاری به واجدین شــرایط در استان فارس پرداخت شد.
نباتی با بیان اینکه مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه
از سوی بیمه شدگان بستگی دارد ،گفت  :مدت زمان پرداختی این مقرری از  ٣٦ماه برای
بیمهشدگان مجرد و ٥٠ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نخواهد بود و این
مدت نیز جزو سوابق پرداخت حق بیمه فرد بیمه شده از نظر بازنشستگی ،ازکارافتادگی
و فوت محسوب می شود.

مهارت  ،2017اعضای تیم کشــورمان را
همراهی خواهد کرد .مهرابی گفت :جوانان
منتخب پس از اردوی تخصصی ،به چهل و
چهارمین دوره مسابقات جهانی مهارت که
در کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد
شد ،اعزام میشــوند .وی افزود :سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشــور به عنوان
متولی امر آموزش های حرفهای و به منظور
ارتقای ســطح مهارتی جوانان ،برگزاری
مسابقات ملی مهارت را به صورت ساالنه
در سه مرحله شهرســتانی ،استانی و ملی
برگزار میکند و برگزیدگان مرحله کشوری
پس از شــرکت در اردوهای آماده سازی
برای حضور در مســابقات جهانی انتخاب
میشــوند .وی ادامه داد :عالقهمندان به

اداری  -٦سلفی با اعضای خانواده  -٧جمع دوستانه
و شاد ) عکس های خود را به ثبت برسانند .دکتر الله
ماژین گفت :همچنین هر عکاس میتواند  ٣قطعه
عکس شماره گذاری شــده به همراه فایل  wordاز
اطالعات شخصی شامل :نام و نام خانوادگی ،شماره
تلفن و موبایل ،آدرس پستی ،پست الکترونیک و ذکر
موقعیت مکانی عکس را به آدرس پست الکترونیک
 photo@tamin.irارسال کند.عالقهمندان جهت
مشاهده جزئیات فراخوان و کسب اطالعات بیشتر

شرکت در هجدهمین دوره مسابقههای
ملی مهارت ،میتوانند تا  23تیر ماه سال
جاری با همراه داشتن مدارک الزم به یکی
از مراکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان
خود مراجعه کنند .مهرابی افزود :شــرط
ســنی برای داوطلبان رشتههای ساخت
و تولیــد تیمی و مکاترونیــک ،متولدین
 1372/10/11به بعد و برای سایر رشتهها
متولدیــن  1375/10/11به بعد اســت.
چهل و چهارمین دوره مســابقات جهانی
 2017مهارت در تاریخ  19تا  28مهر سال
 1396در ابوظبی برگزار خواهد شد۱۸۹.
آموزشــگاه خصوصی و  ۲۰مرکز آموزش
فنی و حرفهای دولتی در ســطح اســتان
همدان فعال است.

به ســایت  www.tamin.irمراجعــه و در صورت
لزوم با شــمارههای  ٦٦٥٩٦٦٢١ ،٦٤٥٠٣١٧٦یا
شــماره  ٨٨٦٦٥٧٢٦تماس حاصــل کنند.یادآور
میشود به عکس اول لوح یادبود جشنواره و  ٢سکه
تمام بهار آزادی و به نفر دوم و سوم نیز به ترتیب لوح
یادبود به همراه  ١,٥و  ١سکه تمام بهار آزادی اهدا و
به  ١٥نفر از هنرمندانی که آثارشــان پس از داوری
پذیرفته شــده ،مبلغ  ٢،٠٠٠،٠٠٠ریال به عنوان
حق التصویر تقدیم می شود.

