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اخبار

جلسه شورای شهرستان شهریار با محوریت
شهرشهریار برگزار شد

شهریار  ،نرگس اصالنی  :به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شورای اسالمی شهر شهریار در این جلسه شهردارشهریار با بیان
اینکه بیشتر ساخت وسازهای بی رویه در حریم مشترک میان
شهریار و دیگرشهرها انجام می شود گفت  :از آنجا که حریم شهریار
با شهرهای همجوار بدرستی مشخص نیست برخی افرادسودجو از
این فرصت سوء استفاده می کنند .احسان درخشان نسب با اشاره
به اختصاص اعتبارات ویژه برای احیای بافت های فرسوده افزود :
برای این منظور پیمانکاری انتخاب شده و احیای بافت های فرسوده
شهریار به زودی آغاز خواهدشد .رئیس شورای اسالمی شهریار هم
با اشاره به مشکالت دوگانگی مدیریت در شهرک جعفریه گفت :
نیمی از این شهرک با مدیریت شهرداری شهریار و نیم دیگرآن
هم زیرمجموعه خدمات شهری شهرداری مالرد است و این امر
سبب سردرگمی اهالی این شهرک شده است .مهدور افزود  :شهرک
جعفریه شهرکی بدون سرانه ها بویژه سرانه های آموزشی است و
باید تکلیف این شهرک ومدیرت خدمت رسانی به آن مشخص شود
.فرماندار شهریاردر این جلسه بابیان اینکه ادارات خدمات رسان
باید برای حفاری های خود با شهرداری هماهنگ کنند گفت  :از
آنجایی که شهرداری تصمیم به زیرسازی و آسفالت خیابان ها و
معابر دارد شایسته است از زمان و مکان حفاریها مطلع باشد .نوراهلل
طاهری باانتقاد از وضع نابسامان ورودی های شهریار گفت  :شهریار
از دیرباز به باغ شهر معروف بوده براین اساس شورا وشهرداری باید
برای ساماندهی و زیباسازی مبلمان ورودی های این شهر تالش
مضاعف کنند .

دیدار نوروزی مدیر عامل جدید شرکت گاز
استان قم با رئیس مجلس شورای اسالمی

جناب آقای مهندس
علیرضانصیریمدیرعامل
شرکت گاز استان قم به
منظور تبریک سال نو در
دفتر دکتر علی الریجانی
رئیس مجلس شورای
اسالمی و نماینده مردم
شریف استان قم حضور
یافته و با ایشان دیدار کردند .دکتر علی الریجانی در این دیدار ضمن تبریک
سال نو ،انتصاب آقای مهندس نصیری به سمت مدیریت عاملی شرکت گاز
استان قم را تبریک گفته و آرزوی توفیق و سالمتی روزافزون در مسئولیت
جدید برای ایشان نمودند.

بنادر کنگان و دیر ،به شناور چندمنظوره
آتشخوار مجهز شدند.

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت  :آیین بهره برداری از دو
شناور چند منظوره آتشخوار در بنادر دیر و کنگان  ،انجام شد.به
گزارش روابط عمومی  ،طی آیینی با حضور سرکار خانم الماسی
نماینده مردم دیر ،کنگان ،جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی،
نوراهلل اسعدی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرو
دیگر مقامات شهرستانهای دیر و کنگان  ،آیین بهره برداری از دو
دستگاه شناور چند منظوره آتشخوار انجام شد .نوراله اسعدی روز
یکشنبه در آیین آغاز بکار  ۲شناور آتشخوار بنادر کنگان و دیر
گفت :با تجهیز این  ۲بندر شمار بنادر تجهیز شده استان به شناور
آتشخوار به شش بندر رسید.وی افزود :اکنون بوشهر ،گناوه( ۲
شناور آتشخوار) ،عسلویه ،خارگ ،کنگان ،و دیر شش بندر تجاری
برخوردار استان از شناورهای آتشخوار محسوب می شوند که با
توجه به چندمنظوره بودن این شناورها عالوه بر امکان اطفا کار
جابجایی شناورها و سایر خدمات مورد نیاز آنها را انجام می دهند.
اسعدی یادآور شد :بندر دیر بعنوان بزرگ ترین بندر صیادی و مبدا
صادرات استان بوشهر به قطر و کنگان بعنوان یکی از بنادر فعال
و پویا استان است که در راستا ارتقا ایمنی تامین شناور آتشخوار
آنها در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار
گرفت .سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه
داد :با توجه به حوادث آتش سوزی سال های گذشته که باعث
خسارت های جبران ناپذیری در اسکله بندرهای کنگان و دیر شد
انتظار می رود با تجهیز آنها به شناور آتشخوار آمار وقوع چنین
حوادثی به حداقل ممکن برسد.نوراهلل اسعدی عنوان کرد :تا پیش
از این کار اطفا حریق اسکله های بنادر کنگان و دیر تنها از سمت
ساحل صورت می گرفت که اکنون امکان اطفا حریق از سمت دریا
نیز فراهم شده است.
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نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی:حمایتازکاالیایرانیفراگیرترینومردمیتریننامگذاریسالاست

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز:

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی گفت :راهبرد اقتصادی مقام معظم رهبری ،اقدام و
عمل مسئوالن و مردم در حمایت از کاالی ایرانی ،گامی
برای رونق کارخانه های داخلی و اشتغال جوانان است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی
دفتر نماینده ولی فقیه در آدربایجان شرقی ،حجت االسالم
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار اقشار
مختلف مردم و مسئوالن نهادها ،ادارات و کارخانجات
اقتصادی»«،همت مضاعف و
استان با بیان اینکه «جهاد
ّ
کار مضاعف»«،حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی»«،اقتصاد
مقاومتی؛ اقدام و عمل» به معنای واقعی استقالل اقتصادی کشور را به همراه دارد ،گفت :حمایت از کاالی ایرانی
فراگیرترین و مردمی ترین نامگذاری سال است و هرکس در هر جایگاهی موظف است به تقویت تولید ملی کمک
کند .امام جمعه تبریز افزود :خرید کاالی ایرانی و حمایت از آن زمانی محقق می شود که تولیدکنندگان بر اساس
نیاز مشتری کاالیی با کیفیت و رقابت پذیر تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند .وی با اشاره به اینکه
راهبردهای توسعه اقتصادی کشور چندین سال است که از سوی رهبر انقالب تعیین و تبیین می شود ،خاطرنشان کرد:
راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از پتانسیل بسیج عمومی مردم در عرصه شکوفایی اقتصاد ملی است.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی حمایت ملی از کاالی ملی گفت :مصرفکنندگان
نقش آفرین اصلی عرصه تولید کشور هستند زیرا با خرید و حمایت از کاالهای ایرانی ضمن کمک به رونق صنعت و
تولید کشور ،اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی و مبارزه با کاالی قاچاق را محقق میسازند.
وی افزود :البته چنانچه تولید داخلی از نظر کیفیت قابل رقابت با نوع خارجی آن باشد خود به خود فرهنگ استفاده از
تولید داخلی در کشور نهادینه می شود .امام جمعه تبریز با بیان اینکه خودباوری امری تأثیرگذار در زمینه حمایت از
کاالی ایرانی است ،اظهار داشت :باید برخی نگاه های نادرست نسبت به کاالی ایرانی را از ذهن ها پاک کنیم و مصرف
کاالهای ساخت داخلی را در اولویت و آن را مقدم بر کاالهای خارجی بی کیفیت قرار دهیم .نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی گفت :خرید کاالی ایرانی؛ افتخار ملی است و در ایجاد فرصت های شغلی نقشی اساسی دارد .حجت
االسالم والمسلمین آل هاشم افزود :با حمایت از کاالها و تولیدات داخلی عالوه بر حمایت از اشتغال ،از خروج ارز برای
خرید کاالهای خارجی جلوگیری می شود ،برای تحقق این مهم باید به رویکرد اقتصاد مقاومتی ،سیاست خرید و تأمین
کاال از تولید کنندگان داخلی با جدیت از سوی مردم و مسئوالن اجرایی شود.

تبریز – فالح :رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر تبریز یکی از اولویت های اساسی
شورا و شهرداری را اتمام خط یک مترو تبریز در سال 97
دانست .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،فرج محمدقلی زاده
در جریان بازدید خود از مترو تبریز اظهار داشت :درخواست
و خواهش از دولت این است که توجه ویژه ای به پروژه مترو
تبریز داشته باشد زیرا مترو تبریز پروژه ای محلی نیست بلکه
یک پروژه ملی و منطقه ای است که اهمیت باالیی داشته و به
حمایت جدی نیاز دارد .عضو شورای اسالمی شهر تبریز با اشاره
به اینکه مجموعه های زیادی در مترو تبریز سالیان سال است
در مجموعه مترو تالش دارند گفت :باید توجه داشته باشیم که تا به امروز در مترو تبریز کارهای زیادی انجام شده است اما
چون قریب به اتفاق فعالیت ها زیر زمین و دور از چشم مردم است این فعالیت ها دیده نمی شوند .فرج محمدقلی زاده افزود:
انشااهلل بعد از راه اندازی خط مترو مردم خواهند دید که فرزندان آنها در این پروژه زیرزمینی چه کارهای بزرگی انجام داده اند.
وی گفت :مترو یک پروژه واقعا بزرگ و هزینه بر است و اگر دولت و دستگاههای دولتی به صورت جدی از این پروژه حمایت
نکنند ،زمان زیادی برای اتمام آن نیاز خواهد بود که این نیز مشکلی بر مشکالت شهر اضافه خواهد کرد .رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز اظهار داشت :طوالنی شدن مدت زمان اجرای مترو شاید شیرینی تکمیل آن
را از بین ببرد به همین منظور ما به عنوان نمایندگان مردم از دولت و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسالمی درخواست
داریم در این رابطه شهرداری و شورای شهر را تنها نگذارند .فرج محمدقلی زاده گفت :اطالع دارم استاندار محترم در این
خصوص به جد پیگیر هستند و زحمات زیادی می کشند اما انتظار ما این است که تمامی دستگاهها را با شهرداری همراه
کنند ،همراه ساختن دستگاههای خدمات ده با شهرداری در خصوص همکاری در جابجایی تاسیسات شهری سر راه مترو ،هر
اندازه بیشتر اتفاق بیفتد هم از لحاظ زمانی به نفع شهر است هم اینکه باعث کاهش هزینه ها خواهد شد .عضو شورای شهر
تبریز اظهار داشت :اتمام خط یک مترو تبریز از اولویت های اساسی مجموعه شهرداری و شورای شهر در سال  1397است تا
بتوانیم الاقل از بخشی از خدماتی که انجام شده است شهروندان بتوانند بهره مند شوند .وی افزود :در حالی که برای تکمیل
خط یک مترو تبریز  650میلیارد تومان پول نیاز است اما بودجه ای که دولت پیش بینی کرده است مبلغ  37میلیارد تومان
است .رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز در پایان سخنانش اظهار داشت :مجموعه شهرداری به
هر نحوی که شده حاضر است سهم خود را به پروژه مترو تامین کند تا خط یک به اتمام برسد در عین حال دولت نیز باید
سهم خود در مترو تبریز را تامین نماید تا پروژه سر موقع تکمیل شود.

خرید کاالی ایرانی افتخار ملی است و در ایجاد
فرصت های شغلی نقشی اساسی دارد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی :حساب  ۱۰۰امام (ره) در بنیاد مسکن باید احیا شود

بنیاد مسکن جلوه دیگری از برکات انقالب اسالمی به مستضعفان و محرومان جامعه است

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز گفت :حساب  ۱۰۰یک میراث گرانقدر و ارزشمند از امام
راحل است و مسئوالن بنیاد مسکن با همراهی مردم و خیران در جهت
احیای آن گام های موثر بردارند .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،حجت االسالم
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم به مناسبت روز بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در دیدار کارکنان بنیاد مسکن استان با بیان اینکه امام راحل با
افتتاح حساب  ۱۰۰و تاسیس نهاد ارزشمند بنیاد مسکن انقالب اسالمی
عزم نظام اسالمی را برای خدمت رسانی به مردم و ضرورت رفع مشکالت
جامعه در حوزه مسکن به همگان متذکر شد ،گفت :بعد از گذشت  ۴دهه
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی همچنان مشکالت در حوزه مسکن از
جمله دغدغه های اقشار مختلف جامعه است ،اما می توان با عزمی جدی
مسئوالن بنیاد مسکن ،مشارکت مردمی و خیران این حوزه در جهت رفع
نیازهای عمومی موثر واقع شد .امام جمعه تبریز افزود :بنیاد مسکن جلوه
دیگری از برکات انقالب اسالمی به مستضعفان و محرومان جامعه است
که توانست غبار محرومیت در حوزه مسکن به ویژه در سال های نخست
انقالب را از پیشانی بسیاری از محرومان بزداید .وی با اشاره به وظایف این

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان:

حسینقلی قوانلو در نشست خبری با بیان اینکه  35درصد از
اشتغال استان طی سال گذشته در بخش صنعت ،معدن و تجارت
ایجاد شده است ،اظهارکرد :تعهد اشتغال استان در سال گذشته 19
هزار و  400شغل و سهم بخش صنعت ،معدن و تجارت نیز  5هزار
و  700فرصت شغلی جدید بود.وی افزود :با تالشهایی که صورت
گرفت موفق شدیم در پایان سال قبل  7هزار و  31شغل در این بخش
ایجاد کنیم و تعهدات ما  124درصد محقق شده است.رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان ادامه داد 4 :هزار و  665شغل در حوزه
اصناف ،یکهزار و  919شغل در بخش صنعت و معدن و  477شغل
نیز در شرکتهای پخش ایجاد شده که همه آنها در سامانه رصد به
ثبت رسید.وی در خصوص راستی آزمایی مشاغل ثبت شده در سامانه
رصد گفت :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هیئتی را در این زمینه
تشکیل داد که براساس اعالم آنها بیش از  95درصد مشاغل بررسی
شده در حوزه صنعت ،معدن و تجارت در محل ایجاد شده است.قوانلو
با اشاره به برنامههای حوزه صنعت ،معدن و تجارت استان در راستای
اشتغالزایی بیان کرد :در برنامه ای که به استاندار ارائه دادیم ایجاد 8
هزار شغل را تعهد کردیم که امیدواریم تا پایان امسال به آن دست پیدا
کنیم.وی یادآور شد :عالوه برمشاغلی که ایجاد و در سامانه رصد به
ثبت میرسانیم حدود یکهزار و  500تا  2هزار نفر نیز در طرحهایی
که در دست ساخت قرار دارد ،مشغول به کار هستند که در این آمارها
گنجانده نشده است.

مختلف ،کاری جهادی و عبادتی است که اجر دنیوی و اخروی دارد .در
ابتدای این دیدار حافظ باباپور مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با
ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد انقالبی ،اصلی ترین رویکرد بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در استان را توجه بیش از پیش به حساب  ۱۰۰امام (ره) و
مشارکت مردم و خیران در امر احداث واحد مسکونی به نیارمندان جامعه
عنوان کرد.

در سال گذشته ،تعداد  344فقره پروانه بهره برداری با
سرمایه گذاری  37848میلیارد ریال و اشتغال 8657
نفر در استان صادر گردیده است.
وی افزود :پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادره
استان در سال  96در مقايسه با سال  95از نظر سرمايه
گذاري و اشتغال به ترتیب  190درصد و  70درصد

رشد داشته است.
علیرضایی تصریح کرد :در بین پروانه های صادره
در این مدت در استان ،بخش استخراج کانه های فلزی
با اختصاص  25017میلیارد ریال ( 66درصد از کل
سرمایه گذاری) ،بیشترین سهم را در بین صنایع داشته
است.

دکتر آرام؛مدیر کل بهزیستی مازندران در گرامیداشت روز مددکار:

لبخندی که بر لبان مددجو می نشیند بهترین لحظه کاری مددکاران است

تالش بیشتر درجهت بهبود نقاط ضعف
همزمان با تقویت نقاط مثبت

ایجاد  ۸هزار شغل تا پایان امسال در حوزه
صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان

نهاد انقالبی تصریح کرد :بر اساس نگاه بلند نظام اسالمی و صراحت قانون
اساسی ایجاد سرپناه و مسکن سازی برای محرومان از مهم ترین اهداف
تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی بوده که این کار بزرگ با همت دولت
و مشارکت خیران امکان پذیر است .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم
با تاکید بر کیفی سازی و استحکام بخشی واحدهای مسکونی ساخته شده
گفت :ساخت مسکن برای نیازمندان و محرومان و آسیب دیدگان حوادث

رئیس سازمان صنعت ,معدن و تجارت خراسان
رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی خبر داد:
رضوی گفت :طی سال  ،96استان خراسان رضوی رتبه اول
رتبه اول استان در سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور را به خود اختصاص
سرمایه گذاری صنعتی کشور داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ,معدن و
طی سال  96تجارت خراسان رضوی ,راضیه علیرضایی اظهارداشت:

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

اقدامات انجام شده در سال  96که منجر به توسعه و رضایت
مندی بیشتر شده است مرهون تالش تمام کارکنان است.مهندس
غالمعلی شهمرادی که درجمع کارکنان مدیریت ارتباطات سیار
استان سخن می گفت  :ضمن اعالم این مطلب افزود :از نقاط
برجسته و مثبت حوزه ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان
دارا بودن نیروهای متخصص  ،توانمند و دلسوز می باشد بطوریکه
بر خالف مخابرات مناطق دیگر در سطح کشور  ،بسیاری از پروژه
ها توسط کارشناسان بومی انجام شده که عالوه بر صرفه جویی
مالی ارزشهای فراوانی داشته و فرصت مغتنمی بوده که در اختیار
کارشناسان قرار گرفته است.وی پیگیری جدی امورات  ،سالمت
کاری و وجود جریان های کاری سالم را از نقاط قوت این حوزه
دانست و ادامه داد همزمان با تقویت نقاط قوت تالش بیشتری را در
بهبود نقاط ضعف باید به کار بندیم .مدیر مخابرات منطقه گلستان
با تشریح عملکرد مدیریت ارتباطات سیار در سال گذشته یکی از
نقاط قابل بهبود را کنترل  ،نظارت بر برآوردها  ،صورتجلسات و
بازدیدها دانست و گفت دقت در نظارت الزم وضروری است و در
بهبود شرایط بسیار موثر می باشد.

اتمام سریع خط یک مترو از اولویت های اساسی
شورای شهر تبریز است

ساری – جرگونی  :مراسم گرامیداشت روز مددکار اجتماعی با شعار
مددکاری اجتاعی و ارتقا پایداری اجتماعی با تمرکز بر نهاد خانواده با حضور
دکتر موسوی چلک؛ مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و ارزیابی

بهزیستی کشور و رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور ،دکتر آرام مدیر کل
بهزیستی مازندران ،مشاوران و معاونین و جمع کثیری از مددکاران اجتماعی
دستگاه های استانی در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی مازندران برگزار
شد .
دکتر آرام در ابتدا ضمن گرامیداشت این روز ،با اشاره به اقدامات و
فعالیت های بهزیستی در سال گذشته ،تدبیر و مدیریت ریاست سازمان
بهزیستی را عامل عبور از مشکالت و اقدامات ارزشمند انجام شده عنوان کرد
و گفت :همکاران بهزیستی همواره شکر گذار نعمت خدمت به ارزشمند ترین
بندگان خداوند یعنی محرومین جامعه هستند و به همین واسطه دلسوز ترین
و متعهد ترین افراد در این نهاد مشغول خدمت هستند.
مدیر کل بهزیستی مازندران عشق خدمت به انسان ها را مهمترین رکن
و پایه اساسی در مددکاری بیان کردو وبا تاکید بر حفظ ارزش های اخالقی
مبتنی بر باور های دینی تصریح کرد :لبخندی که بر لبان مددجو می نشیند
بهترین لحظه کاری مددکاران است.

آرام ضمن بیان این مطلب که شناخت درستی در گذشته از مددکاری
وجود نداشت ،ورود مددکاران را به حوزه های صنعت ،انتظامی و تعلیم و
تربیت را نشان اهمیت وافر مددکاری  ،ابراز کرد و گفت :برای قرار گرفتن در
مسیر درست توسعه نقش مددکاران حائز اهمیت بسیار است.
مدیر کل بهزیستی مازندران در توصیه ای به مددکاران گفت :توجه
داشته باشید با قشری از جامعه کار می کنید که به واسطه محرومیت ها و
محدودیت های زندگی توان حل مشکالتشان را ندارند و الزم است تا با رعایت
اصول به این افراد در جهت تصمیم گیری ها و حل مشکالتشان یاری رسانید.
آرام با اشاره به اصول مددکاری ،ارزش گذاشتن به مقام واالی انسان،
رعایت عدالت اجتماعی ،خدمت به نوع بشر،امانتداری ،شناخت روابط اجتماعی
در روابط انسانی  ،شایستگی و صالحیت مددکار را ،پایه و اساس مددکاری
برشمرد و افزود:هر جامعه ای که از وجود انسان ها بر خوردار است ،برای ارتقا
سطح کیفیت زندگی و رسیدن به نقطه مطلوب به حضور مددکاران نیازمند
است .

خبر
مديركل استاندارد استان بوشهر:

اولين آزمايشگاه پمپ روغن خودرو
در كشور افتتاح شد

شهردار ساری خبر داد :

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت :اولين آزمايشگاه
پمپ روغن خودروي كشور در بوشهر افتتاح شد.
اين آزمايشگاه براي اولين بار در كشور ،توسط شركت
همكار استاندارد چرخه طبيعت سبز ،با توان آزمون انواع
پمپ هاي خودروي سواري سبك و سنگين افتتاح شد.
مديركل استاندارد استان بوشهر در حاشيه اين مراسم،
با اشاره به فعاليت شركت هاي همكار استاندارد در اين
استان ،گفت :ورود بخش خصوصي به استاندارد و تأسيس
آزمايشگاه هاي همكار ،از جمله موفقيت هايي بود كه طي
سال هاي اخير ،حصول شده است.
محمدرحيم بهره مند ادامه داد :با تالش آزمايشگاه هاي همكار ،بوشهر به عنوان يكي از قطب هاي آزمايشگاهي،
مطرح شده است.
الزم به ذكر است ،افتتاح اين آزمايشگاه مي تواند تأثير زيادي در تسريع در پاسخگويي به آزمون هاي انواع پمپ
روغن خودرو داشته باشد.

افتتاح پروژه
آبرسانی
به روستاهای
خاوه و فردو در
سال 1397

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم از
افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای خاوه و فردو در سال 1397
خبر داد.
دکتر محمد احمدی جبلی از اجرای مراحل پایانی پروژه
آبرساني به روستاهای خاوه و فردو خبر داد و گفت :عملیات اجرائی
این پروژه در سال 1396با اعتباری بالغ بر  30میلیارد ریال از محل
اعتبارات صندوق توسعه ملی آغاز شده است.
دکتر احمدی جبلی با اشاره به پیشرفت بیش از 57
درصدی این پروژه گفت  :این پروژه در سه مرحله اجرا
شده که در مرحله اول لوله گذاری با لوله چدن داکتیل به
طول 940متر حد فاصل ایستگاه پمپاژ ویریج تا مخزن پایین
دست روستای خاوه و در مرحله ی دوم لوله گذاری با لوله

تعیین وضعیت امالک بالتکلیف آموزش و پروش
در یک هفته

ساری – جرگونی  :مهدی عبوری شهردار ساری در
جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به امالک بالتکلیف
آموزش و پرورش گفت :کمتر از یک هفته این امالک تعیین
تکلیف خواهد شد
مهدی عبوری شهردار ساری در جلسه شورای آموزش
و پرورش اظهار داشت :پیشنهاد می کنم جلسات این شورا
در اداره کل آموزش و پرورش برگزار گردد.
وی با تاکید بر عملگرایی مدیرکل آموزش و پرورش
ادامه داد :دستورالعمل ثابت همه جلسات آموزش و پرورش
باید عملیاتی گردد.
عبوری اجرای قوانین را مورد توجه قرار داد و افزود :قوانین در راستای تسهیل شرایط اجرا خواهد شد.
شهردار ساری به امالک بالتکلیف آموزش و پرورش اشاره نموده و گفت :درکمتر از یک هفته این امالک تعیین
تکلیف خواهد شد.شهردار ساری با تاکید بر استفاده دو سویه از ظرفیت مدارس فرسوده خاطر نشان کرد :سهمی از
ارزش افزوده نیز باید برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.

چدن داکتیل به طول 980متر ،لوله پلی اتیلن به طول یک
هزار و  796متر و لوله فوالدی به طول  630متر حدفاصل
مخزن پایین دست روستای خاوه تا ایستگاه پمپاژ باال دست
خاوه و همچنین در مرحله ی سوم لوله گذاری با لوله چدن
داکتیل به طول یک هزار متر و لوله پلی اتیلن به طول 755
متر حدفاصل ایستگاه پمپاژ باال دست خاوه تا روستای فردو
و ساخت یک باب مخزن  200مترمکعبی با بهترین مصالح
انجام شده است.
مدیرعامل آبفای روستایی استان قم با اعالم این که
مشاورین مجرب ،مطالعه پروژه را با دقت و سرعت مناسب انجام
داده اند افزود :در اجرای این پروژه از مصالح مرغوب و باکیفیت
داخلی استفاده شده و در طول اجرای پروژه ،طبق برنامه مدون،

آزمایشات کنترل کیفی مصالح با رعایت آخرین استانداردها
انجام می شود.

