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عضو شــورای شهر کرج :معاونت فرمانداری فردیس  :

ــی  ــت باالی ــهر از اهمی ــعه ش ــه توس ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــی  ــل و همدل ــش تعام ــا افزای ــم ب ــد داری ــت و امی ــوردار اس برخ
بیــش از پیــش شــاهد اتفاقــات خوبــی در شــهر باشــیم، “وحیــد 
بخــت آزاد” را بــه عنــوان عضــو رســمی شــورای اســامی 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــه و اعض ــات رئیس ــه هی ــس ب ــهر فردی ش
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــرد. مع ــی ک ــس معرف شــهر فردی

ــورای... ــه ش ــان اینک ــا بی ــس ب ــداری فردی فرمان

ســارا دشــت گرد در نطــق پیــش از دســتور صــد و شــصت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــه ش ــن جلس و پنجمی
ــد  ــا بای ــف ام ــان مخال ــع آوری دستفروش ــا جم ــه ب اینک
ســاماندهی آن هــا موافقــم، اظهــار داشــت: معتقــدم 
نبایــد جلــوی کســب و کار دستفروشــان گرفتــه شــود امــا 
شــرایط نیــز بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه هــرج و مــرج 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد.  وی ب و ســردرگمی شــهروندان بیانجام

ــه در کوچــه شــهروز... ــرای نمون ب
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 جناب آقای  محمد جالل سبزیبرادر ارجمند جناب آقای مهندس وحید بخت آزاد

تحریریه  نشریه نور اقتصادتحریریه  نشریه نور اقتصاد

ورود حضرتعالی به عنوان منتخب مردم به شورای اسالمی فردیس صمیمانه تبریک عرض

 می نماییم. امید است درسایه رهنمودهای مقام عظمای والیت همواره درخدمت 

به امت اسالمی ، میهن عزیزومردم شریف فردیس موفق باشید.

ــوان  ــه عن ــی را ب ــته جنابعال ــاب شایس ــیله انتخ بدینوس
ــهرداری  ــل ش ــن المل ــور بی ــی وام ــط عموم ــت رواب سرپرس
ــت در  ــد اس ــوده، امی ــرض نم ــت ع ــک و تهنی ــس تبری فردی

ــید. ــق و مویدباش ــان  موف ــزد من ــاه ای پن

الیحه تخفیف ۳۰ 
درصدی عوارض 
بعد از کمیسیون 

ماده صد 
تصویب شد
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شهردار فردیس :



و  عمــران  ســازمان  رییــس 
شــهری  فضاهــای  بازآفرینــی 
شــهرداری کــرج گفــت: عملیــات 
بازیافــت تراشــه های آســفالت 
ــهرداری  ــفالت ش ــه آس در کارخان
ــم  ــتفاده در ترمی ــدف اس ــا ه ب
و بهســازی و لکه گیــری معابــر 
ــورت  ــه ص ــتین بار ب ــرای نخس ب
ــاز  ــرز آغ ــتان الب ــوت در اس پایل
شــده اســت و در روزهای گذشــته 
از ۱9۵ تــن آســفالت ضایعاتــی، ۷۵ 

ــد. ــت ش ــن آن بازیاف ت

بــه گــزارش نــور اقتصــاد علیرضــا عاقلی  
ــای  ــی از اولویت ه ــه یک ــان اینک ــا بی ب
شــهرداری مدیریــت زائدهــای پروژه های 
عمرانــی جهــت ایجــاد شــرایط زیســت 
بهینــه در شــهر و توســعه فعالیت هــای 
ــات  ــرد: عملی ــار ک ــی اســت؛ اظه عمران
در  آســفالت  تراشــه های  بازیافــت 
ــا  ــه آســفالت شــهرداری کــرج ب کارخان

هــدف ترمیــم، بهســازی و لکــه گیــری 
ــت.  ــام اس ــال انج ــر در ح معاب

گذشــته  روزهــای  داد:  ادامــه  وی 
ــن آســفالت  ســازمان عمــران از ۱۹۵ ت
ــن  ــت ۷۵ ت ــه بازیاف ــق ب ــی موف ضایعات
ــرای بهســازی  ــدار ب ــن مق ــه ای شــد ک
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــت معاب و مرم

ــت. گرف
ــی  ــران و بازآفرین ــازمان عم ــس س ریی
فضاهــای شــهری شــهرداری کــرج 
افــزود: در ایــن عملیــات تراشــه های 
آســفالت برداشــت شــده بعــد از اختاط 
بــا مــواد قیــری و دیگــر مصالــح مــورد 
ــاز طبــق مشــخصات آســفالت گــرم  نی
ــه آســفالت  و بتــن آســفالتی در کارخان
جهــت  و  تولیــد  کــرج  شــهرداری 
ــر  ــطح معاب ــفالت در س ــری آس لکه گی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م مناطــق دهگان
ــده  ــی رود در آین ــار م ــه انتظ ــت ک گرف
ــو  ــفالت ن ــد آس ــن تولی ــک ت ــر ی ــا ه ب
بــه میــزان ۵۰ درصــد از تراشــه هــای 

ــود. ــتفاده ش ــفالتی اس آس
ــد  ــای تولی ــرد: از مزای ــه ک ــی اضاف عاقل
ــه حــذف  ــوان ب ــی می ت آســفالت بازیافت
هزینه هــای حمــل و نگهــداری، انباشــت 
تراشــه های آســفالت، صرفــه جویــی 
ــر و  ــد قی ــرای خری ــی ب ــه ریال قابل توج
مصالــح ســنگی، جلوگیــری از هــدر رفت 
ــت ۱۰۰  ــفالتی، بازیاف ــای آس ــه ه تراش
ــا  درصــد آســفالت قدیمــی، ســازگاری ب

ــا  ــط زیســت و کاهــش آالیندگی ه محی
اشــاره کــرد.

ــی  ــران و بازآفرین ــازمان عم ــس س ریی
فضاهــای شــهری شــهرداری کــرج 
یــادآور شــد: ایــن ســازمان تــاش 
ــد  ــت تولی ــش کیفی ــا افزای ــد ب می کن
ــری،  ــر از لکه گی ــه غی ــن محصــول ب ای
ــر فرعــی  از آســفالت بازیافتــی در معاب

ــد. ــتفاده کن ــز اس نی

دوهفته نامه
اقتصادی و اجتامعی استان الربز

اخبــار استـان

کــرج - رئیــس ســازمان مدیریــت 
پســماند شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه 
اهمیــت افزایــش تعامــات دانشــگاهی، 
گفــت: آزمایشــگاه مدیریت پســماند در 

کــرج ایجــاد مــی شــود.

ــط  ــای محی ــع اعض ــری در جم ــد خی ، احم
زیســت دانشــگاه از افزایــش تعامــات و بهــره 
گیــری حداکثــری از ظرفیــت هــای دانشــگاه 
بــه عنــوان یــک ضــرورت یــاد کــرد و گفــت: 
ــور  ــه منظ ــه ب ــای داوطلبان ــرای پویش ه اج
پذیــری  مســئولیت  و  مشــارکت  افزایــش 
اجتماعــی اقدامــی اثرگــذار در ترویــج و ارتقای 

ــط زیســتی اســت. ــگ محی فرهن
ــه  ــع آوری ت ــش جم ــور در پوی ــا حض وی ب
ســیگار بــا عنــوان »از خودمــان شــروع کنیــم« 
ــای  ــن ه ــارکت انجم ــش مش ــتار افزای خواس
دانشــجویی و دانــش آموختــگان و فعــاالن 
حــوزه محیــط زیســت در اجــرای پویــش های 

مشــابه در ســطح شــهر شــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ــداد دانشــجویی از  ــن روی ــرج در حاشــیه ای ک
محــل راه انــدازی آزمایشــگاه مدیریت پســماند 
و کشــاورزی  منابــع طبیعــی  پردیــس  در 
ــات  ــرد و از اقدام ــد ک ــران بازدی ــگاه ته دانش
صــورت گرفتــه در راســتای تفاهــم نامــه 

ــرد. ــی ک ــکاری قدردان هم
ــای  ــتی آق ــا سرپرس ــرد: ب ــه ک ــری اضاف خی
ــت  ــازی فعالی ــدل س ــی، م ــا رفیع ــر رض دکت
ــزات  ــش و تجهی ــا دان ــن ب ــز دف ــای مرک ه
ــری  ــال پیگی ــژه در ح ــورت وی ــه ص ــی ب بوم

ــت. اس
وی گفــت: طــی تفاهــم نامــه همــکاری و 
و  طــرح  مطالعــات  مشــترک  قراردادهــای 
توســعه کارخانــه کمپوســت، تصفیــه شــیرابه و 
ایجــاد لندفیــل مهندســی و بهداشــتی بــه این 

ــت. ــده اس ــپرده ش ــگاه س دانش
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
کــرج اظهــار امیــدواری کــرد بــا وجــود مراکــز 
علمــی معتبــر حــوزه هــای محیــط زیســتی در 
ــش تعامــات و تشــکیل  ــرز و افزای اســتان الب
ــت  ــای هیئ ــی از اعض ــای تخصص ــه ه کمیت
ــی در  ــول دانش ــاهد تح ــه زودی ش ــی ب علم

ــرت پســماند باشــیم. حــوزه مدی
ــرج  ــماند ک ــت پس ــی مدیری ــری از آمادگ خی
ــه دره  ــوآوری در حلق ــز ن ــاد مرک ــرای ایج ب
و حمایــت از پایــان نامــه هــای دکتــری و 

ــر داد. ــان خب ــش بنی ــای  دان ــرکت ه ش

مدیــر عامــل مپنــا : بــدون شــک در حوزه 
هایتــک موفــق عمــل خواهیــم کــرد چــرا 
ــود  ــی موج ــای کاف ــاخت ه ــه زیرس ک
ــای  ــه نیازه ــتیم ک ــی هس ــت و مدع اس
ــا  ــای ب ــه موتوره ــرق از جمل ــت ب صنع
ــازده  ــا ب ــی ب ــرای خودروهای ــر ب دور متغی

ــازیم. ــی س ــم م ــن فراه پائی

ــز  ــاد  مرک ــور اقتص ــزاری ن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر  ــد وزی ــیه بازدی ــادی در حاش ــی آب ــرز؛ عل الب
جمــع  در  تــوگا  مپنــا  مجموعــه  از  نفــت 
خبرنــگاران گفــت: وزیــر نفــت در حــوزه هایتــک 
کــه تنهــا در اختیــار چنــد کشــور اســت بــه مــا 
ــت  ــدام در اولوی ــن اق ــه ای ــد ک ــی دادن ماموریت

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــا ق کاری م
ــن  ــه کامپیش ــه در زمین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــردن عملکــرد چاه هــا مأمــور  ــاال ب ــا هــدف ب و ب
ــرای  ــک ب ــزات هایت ــزود: تجهی ــم، اف ــده ای ش
ــی  ــی و افق ــه پائین ــا از جمل ــه ه ــی الیح تمام
فراهــم اســت، همینطــور در حــوزه انــرژی، تولید 
ــاده  ــادرات آم ــروش و ص ــرای ف ــل گاز ب و تبدی
همــکاری و فعالیــت هســتیم و مســائل را مــورد 

ــم داد. ــرار خواهی ــه ق مطالع
علــی آبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مصــرف 
ــه  ــت رو ب ــن فرص ــود و ای ــرل ش ــن کنت بنزی
اتمــام اســت، گفــت: تولیــد خــودرو هــای 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــنهاد مپن ــی پیش برق
ــز  ــن حــوزه نی ــه در ای ــه البت مشــکل اســت ک

ــتیم. ــکاری هس ــاده کار و هم آم
ــادی  ــث اقتص ــه در بح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تغییــری در شــرایط و فــروش خودروبرقــی 
نخواهــد داشــت، گفــت: زیرســاخت هــای 
ــی در  ــای برق ــین ه ــد ماش ــرای تولی ــی ب کاف
مپنــا وجــود دارد، همچنیــن می توانیــم ارز 
مــورد نیــاز تبدیــل گاز بــه بــرق را نیــز فراهــم 

ــم. کنی
علی آبــادی ادامــه داد: در صنایــع ریلــی عــاوه 
بــر تأمیــن تجهیــزات نــاوگان ریلــی و ســاخت 
را  تولیــد  ظرفیــت  می توانیــم  لوکوموتیــو، 
از چهــار قطعــه بــه ۱۰ قطعــه لوکوموتیــو 

ــم. ــش دهی افزای
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن طــرح برقــی شــدن 
قطــار تهــران مشــهد بــوده اســت، گفــت: ایــن 
ــه  ــار ک ــدن اعتب ــن نش ــت تأمی ــه عل ــرح ب ط
ــدی  ــه کن ــد ب ــام دهن ــد انج ــا بای ــی ه چین

ــی رود. ــش م پی
وی ضمــن تاکیــد بــه تولیــد خــودرو بــا کیفیت 
ــه هــای خــودرو  و البتــه برقــی، افــزود: کارخان
ســازی از ظرفیــت هــای ملــی کشــور هســتند و 
مــا در نظــر داریــم بــا آن هــا همــکاری کنیــم و 
قصــد نداریــم جــای کســی را بگیریــم امــا اگــر 
ــی  ــه تنهای ــه باشــد ب ــن اســتقبال یــک طرف ای

وارد عمــل خودروســازی خواهیــم شــد.

ـ کیش در فرودگاه پیام البرز برقرار می شود خط پروازی کرج 

تولید آسفالت بازیافتی در کرج برای نخستین بار

و  هوانــوردی  معــاون 
امورفرودگاهــی فــرودگاه پیــام 
پــروازی   خــط  برقــراری  از 

داد. خبــر  کیــش   – کــرج 

از  اقتصــاد  نــور  گــزارش  بــه 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق کرج،ب
منوچهــر  پیــام،  ویــژه  منطقــه 
اتقیایــی، اظهــار داشــت: از ســه 
ــای  ــاری  پروازه ــه  ج ــنبه هفت ش
ــره کیــش  ــه جزی مســافری کــرج ب
راه  پیــام  فــرودگاه  از  بلعکــس  و 

می شــود. انــدازی 

وی افــزود: ایــن پــرواز  هــر هفتــه 
در    ۹ ســاعت  راس  شــنبه  ســه 
ــیند و در  ــن  می نش ــه زمی ــرج ب ک
ســاعت ۱۰ پــرواز کــرج بــه مقصــد 
جزیــره کیــش فــرودگاه پیــام را 

تــرک می کنــد.
امــور  و  هوانــوردی  معــاون 
بــا  پیــام  فــرودگاه  فرودگاهــی 
افزایــش  احتمــال  اینکــه  بیــان 
صــورت  در  پروازهــا  تعــداد 
شــهروندان  ســوی  از  اســتقبال 
ــری  ــرد: پیگی ــان ک ــود دارد،بی وج
ــام  ــرودگاه پی ــای ف ــداوم پروازه اســت.بــه مشــهد مقــدس در حــال انجــام ت

ــانی  ــازمان آتشنش ــس س ــرج - رئی ک
ــه  ــت: س ــرج گف ــی ک ــات ایمن و خدم
ــروز  ــد، ام ــانی جدی ــتگاه آتشنش ایس

ــد. ــاح ش ــرج افتت ــهر ک در کانش

 محمــد یســاولی در آئیــن تجلیــل از آتــش 
بودجــه  کــرد:  اظهــار  کرجــی،  نشــانان 
ســال جــاری ســازمان آتشنشــانی کــرج 
۷۷ میلیــارد تومــان اســت. ۴۶ میلیــارد و 
ــاری و ۳۰  ــه ج ــان بودج ــون توم ۶۰۰ میلی
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان بودجــه 

ــت. ــازمان اس ــی س عمران
ــه  ــی ب ــت: ۸۰ درصــد بودجــه عمران وی گف
از جملــه خودروهــا  عملیاتــی  تجهیــزات 

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
خدمــات  و  آتشنشــانی  ســازمان  رئیــس 
ــق  ــا تزری ــت: ب ــرج گف ــهرداری ک ــی ش ایمن
درصــد   ۱۰ بــر  بالــغ  جدیــد  تجهیــزات 
ــده در  ــازی ش ــا نوس ــاوگان م ــزات ن تجهی

عملیــات اســتفاده خواهــد شــد.
ــتگاه  ــه ایس ــروز س ــرد: ام ــان ک ــاولی بی یس
جدیــد آتــش نشــانی کــرج در محــات 
و  مهرشــهر    ۱۰۰ خیابــان  آبــاد،  حســن 
خلــج آبــاد افتتــاح و مجمــوع ایســتگاه 
هــای شــهر بــه ۲۹ ایســتگاه مــی رســد، دو 
ایســتگاه دیگــر نیــز در حــال ســاخت اســت 
ــرداری  ــره ب ــاده به ــال آم ــان س ــا پای ــه ت ک

ــود. ــی ش م
ــه نصــب ۶۲ شــیر  وی در بخــش دیگــری ب
هیدرانــت بــه بــرای برداشــت آب ویــژه 
ــاره  ــود، اش ــی ش ــتفاده م ــا اس ــت ه ماموری
کــرد و گفــت: ۳۰ دســتگاه شــیر دیگــر نیــز 
در نیمــه اول امســال افــزوده شــد و اکنــون 
۹۲ دســتگاه شــیر هیدرانــت موجــود اســت.

خدمــات  و  آتشنشــانی  ســازمان  رئیــس 
ایمنــی شــهرداری کــرج بــا تاکیــد بــر 
هیدرانــت  شــیر  دســتگاه   ۵۰ اینکــه 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــداری ش ــز خری ــر نی دیگ
ــای  ــداری شــده طــی  روزه شــیرآالت خری
ــا پایــان ســال نصــب مــی  آتــی تحویــل و ت
شــود کــه ضریــب ایمنــی شــهر را بــاال مــی 
ــان  ــا پای ــم ت ــا داری ــت: بن ــاولی گف برد.یس
ــه  ــد بودج ــش از ۹۰ درص ــاری بی ــال ج س
ــات  ــش نشــانی و خدم ــازمان آت ــی س عمران
ــم ــق کنی ــرج را محق ــهرداری ک ــی ش ایمن

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کرج: 

سه ایستگاه آتشنشانی در 
کرج افتتاح شد

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج:
آزمایشگاه مدیریت 

پسماند در کرج 
ایجاد می شود

مدیر عامل مپنا
مپنا زیرساخت های کافی 

برای ورود به هایتک 
را دارد

شهردار کرج در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان البرز:

امنیت پایدار با تعامل 
مدیریت شهری 
و نیروی انتظامی

تعمیرات و بهسازی ۶۰۰ واحد مسکونی توسط استان البرز پایان یافت
پایــان  از  البــرز  اســتاندار 
و  تعمیــرات  اجرایــی  عملیــات 
ــکونی در  ــد مس ۶00 واح ــازی  بهس
ــتان  ــط اس ــاوی توس ــتان ب شهرس

البــرز خبــر داد.

ــاد از  ــور اقتص ــزاری ن ــزارش خبرگ ــه گ ب
کــرج، عزیزالــه شــهبازی  در آییــن تجلیــل 
از دســت انــدرکاران کمــک بــه اســتان های 
ســیل زده کــه صبــح امــروز در ســالن میاد 
شــهرداری کــرج برگــزار شــد، اظهــار 
ــا دی  ــای زی ــرز کمک ه داشــت: اســتان الب
ــام  ــور انج ــیل زده کش ــتان های س ــه اس ب

ــت. داده اس
ــه  ــرز ب ــتان الب ــای اس ــزود: کمک ه وی اف
ــکین  ــبب تس ــیل زده س ــق س ــردم منط م

ــد. ــدان ش آالم دردمن

ــرز ،  ــه  الب ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتاندار الب اس
بــه  کمک رســانی  در  نخســت  اســتان 
مــردم خوزســتان بــود و توانســت بــا کمک 
مــردم و خیریــن گام هــای بلنــدی در ایــن 

ــد از  ــرد: بع ــان ک ــردارد، بی ــه گام ب زمین
ــن  ــرز معی ــتان، الب ــیل خوزس ــه س حادث
کمک هــای  و  شــد  بــاوی  شهرســتان 
مردمــی و اقــام مــورد نیــاز مــردم از البــرز 

ــد. ــز ش ــتان متمرک ــن شهرس در ای
اینکــه موکب هــای  شــهبازی بــا بیــان 
از ســیل  بعــد  البــرز  اســتان  حســینی 
و  غــذا  پخــت  بــرای  خوزســتان 
ــن  ــازم ای ــود ع ــام وج ــا تم ــی ب خدمات ده
شهرســتان شــدند، گفــت: تــاش شــد کــه 
بهتریــن خدمــات بــه مــردم شهرســتان 
ــن  ــدا ای ــل خ ــه فض ــود و ب ــاوی داده ش ب
حضــور اســتان البــرز در بــاوی دارای آثــار 
ــا  ــرز ب ــتاندار الب ــی بود.اس ــرکات فراوان و ب
بیــان اینکــه کار تعمیــرات و بهســازی ۶۰۰ 
ــه  ــاوی ب واحــد مســکونی در شهرســتان ب
ــرات  ــازی و تعمی ــید،گفت: بهس ــان رس پای
ایــن ۶۰۰ واحــد مســکونی بــه عهــده 
اســتان البــرز بــود کــه انجــام شــد، اســتان 
ــه  ــود ک ــتان هایی ب ــی اس ــزو اول ــرز ج الب

ــد. ــن کار ش ــه ای ــق ب موف

استاندار البرز :

بازدید وزیر نفت از شرکت های گروه صنعتی مپنا
خبر: خبر
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مجموعــه مدیریــت شــهری بــا همراهــی 
کاهــش  بــرای  انتظامــی  نیــروی 
ــی  ــت اجتماع ــش امنی ــکات و افزای مش

ــد. ــی کن ــاش م ت

ــی  ــروز؛ عل ــرج ام ــاد ک ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
کمالــی زاده بــا حضــور در مقــر فرماندهــی 
انتظامــی اســتان البــرز بــا تبریــک هفتــه نیــروی 
انتظامــی بــه ســردار محمدیــان، اظهــار داشــت: 
ــر تعهــد، اخــاص و اعتمــاِد  ــه ب ــا تکی پلیــس ب
ــرای شــهروندان  ــت را ب ــی آرامــش و امنی عموم

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ب
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهری بــا 
همراهــی نیــروی انتظامــی بــرای کاهــش 
اجتماعــی  امنیــت  افزایــش  و  مشــکات 
از  یکــی  گفــت:  کنــد،  مــی  تــاش 
ــه  ــرای ارای ــهری ب ــت ش ــای مدیری اولویت ه
ــی  ــهروندان هماهنگ ــه ش ــب ب ــاِت مناس خدم
اســت.  انتظامــی  نیــروی  بــا  همــکاری  و 

ــن  ــن ای ــع یقی ــه داد: قط ــرج ادام ــهردار ک ش
ــره  ــل، به ــا تعام ــد ب ــی توانن ــتگاه م دو دس
ــا  ــویه ب ــاط دوس ــش روز و ارتب ــدی از دان من
رســانه در جهــت حفــظ و توســعه امنیــت 

بردارنــد. قدم هــای موثــری 
ــای  ــت  ه ــی از حمای ــا قدردان ــی زاده ب کمال
ــروی  ــرد: نی ــان ک ــی، خاطرنش ــروی انتظام نی
ــای  ــداف و برنامه ه ــق اه ــرای تحق ــی ب انتظام
مشــارکت  و  همراهــی  نیازمنــد  خــود 
بــه  فراینــد  ایــن  کــه  اســت  شــهروندان 

وضــوح قابــل مشــاهده اســت.
شــهردای  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  ایــن 
نیــروی  بــا  همــکاری  نــوع  هــر  آمــاده 
نیــروی  شــد:  یــادآور  اســت،  انتظامــی 
انتظامــی و مجموعــه مدیریــت شــهری در 
ــش  ــد بی ــری می توانن ــل و همفک ــایه تعام س
ــه  ــعه را ب ــش و توس ــت، آرام ــته امنی از گذش

کننــد. هدیــه  شــهروندان  و  شــهر 

وزیــر نفــت گفت:نیــاز داریــم 
ــا در بخــش هــای "هایتــک"  مپن
ــه  ــود ک ــی وارد ش ــات نفت خدم
امــروز در انحصــار دو شــرکت 

ــت. ــی اس ــن الملل بی

ــاد  ــور اقتص ــزاری ن ــزارش خبرگ ــه گ ب
مرکــز البــرز، بیــژن نامــدار زنگنــه 
ــا  ــه مپن ــد از مجموع ــیه بازدی در حاش
هایتــک  بخــش  در  افزود:متاســفانه 
ــرده  ــل ک ــف عم ــی ضعی ــات نفت خدم
ایــم وهروقــت تحلیــل انجــام می دهیــم 
مشــکاتی وجــود دارد و در صــدد رفــع 

ــتیم ــا هس آن ه
ــین  ــد ماش ــه تولی ــزود در زمین  وی اف
هــای دوار کــه قلــب صنعــت نفــت 
اســت، مپنــا وارد عمــل شــد و مــا 
هــم یــک ســری از تقاضاهــای خــود را 
اعــام کردیــم تــا در تولیــد و تعمیــرات 
ماشــین هــای دوار، بــدون مشــکل ایــن 

ــم. ــه دهی ــد را ادام فراین
وی بــا بیــان اینکــه آینــده مپنــا 
امیدواریــم  و  میبینــم  روشــن  را 
ــش  ــدی در بخ ــای جدی ــه ه ــه قل ک
توســعه فنــاوری ملــی بــه دســت 
ــث  ــت باع ــن موفقی ــت: ای ــد ، گف آی
ــرای جمهــوری  افتخــارات بیشــتری ب
و  کارگــران  مهندســان  و  اســامی 

متخصصــان مــا مــی شــود .
خوشــبختانه  افــزود:  نفــت  وزیــر 
پیشــرفت هــای بزرگــی در مپنــا اتفــاق 
ــه کارگاه  ــن شــرایط هم ــاده و در ای افت
ــت  ــا ظرفی ــت و ب ــال اس ــای آن فع ه
خوبــی کار مــی کننــد، موضــوع مهمتــر 
ــدار  ــر مق ــاوه ب ــا ع ــه مپن در مجموع

تولیــد ، ایــن اســت کــه یکــی از نمــاد 
هــای شــاخص فنــاوری ملــی جمهــوری 
اســامی ایــران اســت و اگــر بخواهیــم 
ــود را  ــی خ ــتاورهای مل ــی از دس یک
ــم از  ــی توانی ــا نم ــم قطع ــان کنی بی
ایــن مجموعــه صرفنظــر کنیــم. مپنــا 
ــود را  ــت خ ــه ۶۰ فعالی ــر ده از اواخ
ــاز کــرد  ــان آغ ــش بنی ــا مفهــوم دان ب
ــود  ــت خ ــه فعالی ــروز ب ــه ام ــا ب و ت

ــد. ــی ده ــه م ادام
ــون و در  ــا اکن ــه داد : مپن ــه ادام زنگن
ــه حــوزه فعالیــت هــای  ــه ب ایــن مرحل
ــن  ــت و از ای ــده اس ــز وارد ش ــی نی نفت

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــور اس حض
ــد امــروز انتظــارات  وی گفــت: در بازدی
مپنــا از وزارت نفــت و انتظــارات متقابل 
ــا  ــن ه ــی از ای ــه در برخ ــد ک ــان ش بی
تفاهــم داشــتیم ودر برخــی دیگــر نیــاز 

بــه مذاکــره بیشــتر داریــم.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد: در نظــر 
داریــم مپنــا و شــرکت نفــت و گاز 
ــا  ــز در بخــش کمپروســور ه ــارس نی پ
و توربیــن هــا بــا هــم همــکاری کننــد.

وی در بخــش دیگــری یــادآور شــد: در 
اواخــر ســال ۶۷ مپنــا نهالــی بــود کــه 
بــه دشــواری غــرس شــد و االن درخــت 
تنومنــد اســت ، مدیریــت و نیــروی 
ــی  ــه م ــرادی هســتند ک انســانی آن اف
ــد و  ــی دهن ــد چــه کاری انجــام م دانن
ایــن حرفــه ای گــری موجــب شــد تــا 
در ایــن برهــه مهــم تاریخــی و شــرایط 

ــق شــوند. دشــوار اقتصــادی ، موف
نفــت  اگــر  کــرد:  تصریــح  زنگنــه 
ــود  ــرد خ ــم عملک ــی توانی ــیم م بفروش
را توســعه دهیــم و تقویــت کنیــم ، 

وزارت نفــت ســازمانی برونگراســت امــا 
الزم اســت دورن زا هــم باشــیم یعنــی 
بیشــترین کار را بــه داخلــی هــا دهیــم  
و  از ایــن فرصــت بــرای توســعه صنایــع 
ــش  ــاوری "دان ــای فن ــی و واحده داخل

ــم. ــتفاده کنی ــم اس ــان" ه بنی
ــا بیــان اینکــه حداقــل دوســوم  وی ب
می تــوان  نفــت  در  کــه  کاری 
واحدهــای  بــه  بایــد  داد  انجــام 
ــزود:  ــود ، اف ــاع داده ش ــی ارج داخل
همــه  بــا  درمنطقــه  می خواهیــم 
ــا  ــه م ــمن هم ــیم و دش ــت باش دوس

بیــرون منطقــه اســت.
ــوالی  ــه س ــخ ب ــپس در پاس ــه س زنگن
نفــت  وزارت  موضــع  خصــوص  در 
ــده در  ــته ش ــون نوش ــون " قان پیرام
بودجــه ۹۸ مبنــی بــر تبصــره ای 
ــی بخــش  ــا بده ــت ب ــر نف ــرای تهات ب
خصوصــی " گفــت: ایــن موضــوع 
ــد  ــون بای ــدارد چ ــی ن ــت اجرای قابلی
ــن  ــه ای ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــج ه پن
موضــوع تخصیــص یابــد در حالــی کــه 
درآمدهــای ذکــر شــده هنــوز تامیــن 

ــن  ــی در ای ــر اقدام ــت و ه ــده اس نش
زمینــه بایــد بــا هماهنگــی برنامــه 
و بودجــه اجرایــی شــود و بــه مــا 
مشــتری معرفــی شــود تــا پــول را بــه 

ــم. ــز کنی ــه واری خزان
ــن  ــت بنزی ــاح قیم ــه اص وی در زمین
افــزود: هنــوز تصمیــم نهایــی ایــن 

ــت. ــده اس ــاغ نش ــوع اب موض
وزیــر نفــت همچنیــن در خصــوص 
حــال  در   : گفــت  نفــت  صــادرات 
ــت  ــا کیفی ــن ب ــادرات بنزی ــر ص حاض
مناســب انجــام مــی شــود ، نمــی دانــم 
ــش را  ــد آرام ــی خواهن ــرا برخــی م چ
از زندگــی مــردم بگیرنــد و شــایعه 
ــد. ــی کنن ــد م ــی اســاس تولی ــای ب ه

ــن در  ــت بنزی ــه کیفی ــن ب وی همچنی
شــهرهای مختلــف کشــور اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: کیفیــت بنزیــن در تهــران 
ــم و مصــرف  ــن تراک ــر گرفت ــا در نظ ب
دیگــر  بــا شــهرهای  بنزیــن  زیــاد 
یکســان نیســت چــون کیفیــت بنزیــن 
در  تغییــری  کوچــک  شــهرهای  در 
ــدارد. ــی ن ــرایط آب وهوای ــی ش آلودگ

ورود مجموعه مپنا به بخشهای هایتک خدمات نفتی، نیاز جدی کشور
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ــن  ــه ایم ــهری ب ــت ش ــه مدیری مجموع
ــژه  ــه وی ــدارس توج ــراف م ــازی اط س

ــد. ــته باش داش

ــن  ــصت و پنجمی ــد و ش ــتو در ص ــم خس رحی
ــه  ــاره ب ــا اش ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــه ش جلس
درخواســت ســاکنین منطقــه ۲ بــرای افزایــش 
ایمنــی محــدوده بیــن چهــارراه کارخانــه قنــد 
و میــدان شــهید فهمیــده، اظهــار داشــت: بــه 
ــدوده  ــن مح ــه در ای ــود دو مدرس ــل وج دلی
ــن مســیر در  ضــروری اســت ایمــن ســازی ای

ــرد. ــرار بگی ــتور کار ق دس
ــاد  ــرض زی ــل ع ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن مســیر عبــور و مــرور وســایل نقلیــه مــی 
ــن  ــر آفری ــوزان خط ــش آم ــرای دان ــد ب توان
باشــد، گفــت: امیــدوارم بــا پیگیــری ایــن 
ــردد  ــرای ت ــوزان ب ــش آم ــی دان ــوع ایمن موض

ــود. ــن ش ــیر تامی ــن مس از ای
ایــن عضــو شــورا در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــاغل  ــت:  مش ــم گف ــاغل مزاح ــاماندهی مش س
ــه ویــژه مکانیکــی هــا دلیــل بخــش  مزاحــم ب
ترافیــک شــهر هســتند کــه  از  ای  عمــده 
زمینــه پــارک دوبــل را نیــز فراهــم مــی کننــد.

ــتار  ــرج خواس ــهر ک ــورای ش ــس ش ــب ریی نای
تشــکیل  بــرای  شــهردار  ویــژه  دســتور 
کارگروهــی در ایــن خصــوص و بررســی ویــژه 

ــد. ــوع ش ــن موض ای

بــه گــزارش خبرنــگار نــور اقتصــاد؛ ســاالر قاســمی 
ــرز در  ــتان الب ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــس  ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــمی ش ــه رس جلس
ــی  ــدر دان ــر وق ــن تقدی ــرد و ضم ــدا ک ــور پی حض
ــی  ــاد راهکارهای ــورا وایج ــتمر ش ــری مس ازپیگی
بــرای حــل مشــکات  در حــوزه آمــوزش و پــرورش 
ــورا  ــه ش ــت مجموع ــگاه مثب ــت: ن ــار داش اظه
ومدیریــت شــهری  بــه مشــکات  مــدارس بســیار 
حائــز اهمیــت اســت و ایــن امیــد راداریــم شــاهد 
تحــوالت مثبــت  وســازنده ای در حــوزه فرهنگــی 

ــیم. ــس باش ــتان فردی شهرس

وی افــزود: آمــوزش و پــرورش اســتان  بــا توجه بــه کمبود 
ــی  ــای  فیزیک ــفانه  فض ــا متاس ــاخت ه ــارات و زیرس اعتب
مــدارس بــرای دانــش آمــوزان و معلمــان نامناســب اســت 
امــا آمــوزش وپــرورش اولویــت کاری خــود را بــرای 
ــه کاری  ــدارس را در برنام ــوآوری م ــز ون بازســازی ، تجهی

ــود دارد. خ
 ســاالر قاســمی بــا بیــان اینکــه ســرانه آموزشــی در البــرز 
۱۲ســانتی متــر مــی باشــد گفــت : بــرای رفــع کمبودهــا 
وایجــاد فضاهــای مناســب  مــی بایســتی بــه دنبــال 
ــردن ســهم ســرانه اســتانی باشــیم . ــرای باالب ــکاری ب ره
 وی کمبــود منابــع انســانی در آمــوزش و پــرورش را 
ــت:  ــار داش ــت و واظه ــی   دانس ــکل آموزش ــن مش دومی
ــش  ــت دان ــری   جمعی ــر پذی ــل مهاج ــرز بدلی ــتان الب اس
آمــوزی هــم رشــد پیــدا کــرده ولــی جــذب معلــم نســبت 
ــوع  ــن موض ــه همی ــرده ک ــر نک ــت تعقی ــد جمعی ــه رش ب
موجبــات کــم بــودن  ۳۰۰۰معلــم در اســتان البــرزرا 
ــه  ــم ب ــان ه ــمی درپای ــاالر قاس ــت .س ــاخته اس ــم س فراه
ــاره  ــس اش ــتان فردی ــرورش شهرس ــوزش و پ ــتقال آم اس
کــرد و افــزود: بنــده وهمکارنــم در حــوزه آمــوزش وپرورش 
بــرای  و رفــع مشــکات از هیــچ گونــه تاشــی فــرو گــذار 
ــرورش  ــرای اســتقال کامــل آمــوزش وپ ــود وب نخواهیــم ب
فردیــس و حــل مشــکات ایــن حــوزه را بــا جدیــت 
ــارت  ــا نظ ــم ت ــی کنی ــاش م ــرد وت ــم ک ــری خواهی پیگی
ــیم . ــرورش را ارتقاءبخش ــوزش و پ ــازمانی آم ــت س و هوی

ــدی  ــی اهلل احم ــاد؛ ول ــور اقتص ــگار ن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــتان  ــرج و شهرس ــه 2 ک ــرورش ناحی ــوزش و پ ــر آم مدی
فردیــس در مراســم پویــش عاطفــه هــا  کــه بــه منظــور 
ــا  ــوکاری و ب ــان و نیک ــگ احس ــردن فرهن ــه ک نهادین
ــرم  ــتان گ ــد دس ــه نیازمن ــانی ک ــه کس ــک ب ــدف کم ه
هــم نوعــان خــود بــرای حضــور بــی دغدغــه در مدرســه 
ــور  ــتند در حض ــش هس ــم و دان ــری عل ــرای فراگی ب
ســرهنگ جنتــی فرمانــده نیــروی انتطامــی شهرســتان و 
هیئــت همــراه و جمــع پرشــور دانش آمــوزان دبیرســتان 
دوره اول منتظــر قائــم گفــت: برخــورداری نســبی دانــش 

ــت. ــات اس ــی از الزام ــات تحصیل ــوزان از امکان آم
وی بــا بیــان اینکــه خیریــن نقــاط بــارز بــرای نیــل بــه اهــداف 

ــه برخــورداری نســبی  ــت آموزشــی و اجتماعــی هســتند ک عدال
دانــش آمــوزان  را در امــر تحصیــل فراهــم مــی نماینــد، گفــت: 
خیریــن کســانی نیســتند  کــه تنهــا مدرســه مــی ســازند 
ــود در  ــخصی خ ــای ش ــه ه ــه از اندوخت ــانی ک ــام کس ــه تم بلک
ــر  ــن ام ــد و درای ــی کنن ــتفاده م ــدارس اس ــه م ــک ب ــر کم ام
خداپســندانه شــرکت مــی نماینــد  بــه نوعــی خیــر بــه حســاب 

ــد. ــی آین م
ــت اخــاق اســامی  ــان کرد:حــول محوری ــه بی احمــدی در ادام
ــگ و  ــتگاه در فرهن ــه خاس ــمندی ک ــای ارزش ــش ه ــا پوی و ب
ــم  و در  ــئول بدانی ــه مس ــودرا در جامع ــا دارد خ ــادات م اعتق
رفــع ناهماهنگــی هــا ی جامعــه در حــد تــوان، خــودرا مســئول 

ــم. ــع آن برآیی ــت رف ــته و درجه دانس
ــوزش و  ــه آم ــت: جامع ــار داش ــرورش اظه ــوزش و پ ــر آم  مدی
پــرورش بــا آمــار ۱۳ میلیــون دانــش آمــوز بــه عنــوان ظرفیــت  
ارزشــمندی محســوب مــی شــود کــه بــا برنامــه ریــزی و جهــت 
دهــی بــه دانــش آمــوزان مــی تــوان بــه عنــوان ظرفیــت هــای 
ــه  ــا بلک ــه ه ــش عاطف ــا در پوی ــه تنه ــذار ن ــر گ ــا ارزش و تاثی ب
ــش رشــد و توســعه آموزشــی، رشــد و توســعه پرورشــی  در پوی

ــرد. از آن اســتفاده ک
احمــدی درپایــان گفــت: بــا تاســی بــه ظرفیــت هــای ارزشــمند 
در جامعــه اســامی مــی بایســت پویــش توســعه نمــاز در 
مــدارس بــه عنــوان ارزش و اعتبــار برگــزار شــود  و مــورد قبــول 
دانــش آمــوزان قرارگیــرد چــرا کــه اگــر ایــن پویــش هــا مــورد 
قبــول دانــش آمــوزان نباشــد هیــچ هدفــی محقــق نمــی گــردد 
ــود  ــرده ش ــی ب ــگاه و تفکرات ــمت ن ــه س ــزوا  ب ــن  ان و همچنی
ــت و از  ــا نیس ــامی م ــی و اس ــگ ایران ــال فرهن ــورد اقب ــه م ک
ــوزان  ــش آم ــت اندیشــی دان ــا در راســتای مثب ــام فرصــت ه تم

ــردد. ــتفاده گ ــا اس ــش ه ــورد پوی در م

ــت  ــروری اس ــرج: ض ــهر ک ــورای ش ــو ش عض
بــرای رفــاه بیشــتر شــهروندان محل اســتقرار 
ــه  ــردد ب ــر ت ــای پ ــان از مکان ه دست فروش

ــد. ــر یاب ــر تغیی ــای دیگ محل ه

ــد  ــتور ص ــش از دس ــق پی ــت گرد در نط ــارا دش س
و شــصت و پنجمیــن جلســه شــورای شــهر کــرج 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا جمــع آوری دستفروشــان 
ــم،  ــا موافق ــاماندهی آن ه ــد س ــا بای ــف ام مخال
ــب و  ــوی کس ــد جل ــدم نبای ــت: معتق ــار داش اظه
ــز  ــرایط نی ــا ش ــود ام ــه ش ــان گرفت کار دستفروش
ــه هــرج و مــرج و  ــه ای باشــد کــه ب ــه گون بایــد ب

ــد.  ــهروندان بیانجام ــردرگمی ش س
وی بــا بیــان اینکــه بــرای نمونــه در کوچــه شــهروز 
ــه و  ــود مدرس ــل وج ــه دلی ــی( ب ــارراه طالقان )چه
ــا بســیار باالســت،  باشــگاه ورزشــی حجــم تردده
ــدای  ــه ابت ــت ک ــی اس ــن در حال ــا ای ــت: ام گف
همیــن کوچــه حضــور دستفروشــان عبــور و مــرور 

ــت. ــرده اس ــرو ک ــکل روب ــا مش ــهروندان را ب ش
ایــن عضــو شــورا ادامــه داد: ضــروری اســت 
بــرای رفــاه حــال شــهروندان محــل اســتقرار 
ــر  ــه دیگ ــردد ب ــر ت ــای پ ــان از مکان ه دست فروش

محل هــا تغییــر کنــد.
دشــت گرد در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه 
ــان  ــدارس، خاطرنش ــی م ــای عمران ــه ه ــه بودج ب
ــرد: ضــروری اســت مناطــق بودجــه اختصــاص  ک
ــدارس  ــود م ــدارس را در خ ــراِن م ــه عم ــه ب یافت

ــد. ــه کنن هزین
ــد  ــی را نیازمن ــه دولت ــی و نمون ــدارس دولت وی م
توجــه بیشــتر دانســت و ادامــه داد: تمیــزی و 
زیبایــی مــدارس نقــش زیــادی در افزایــِش انگیــزه 
دانــش آمــوزان و آینــده ســازان کشــور دارد. 
ــه مــدارس دولتــی و  ــران مناطــق ب امیــدوارم مدی

ــند. ــته باش ــتری داش ــه بیش ــی توج ــه دولت نمون

اســتاندار البــرز گفــت: پــس از گذشــت هشــت 
ــا  ــاد ب ســال از مطالبــه مــردم منطقــه پلنــگ آب
موافقــت وزیــر کشــور و پیگیــری هــای صــورت 
گرفتــه از ســوی اســتانداری البــرز ایــن بخــش به 

شــهر تبدیــل شــد.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــرز ب ــتاندار الب ــهبازی، اس ــزاهلل ش ، عزی
اهمیــت اتمــام کارهــای نیمــه تمــام در ســطح اســتان 
البــرز گفــت: پــس از گذشــت هشــت ســال از مطالبــه 
ــر کشــور  ــا موافقــت وزی ــاد ب ــه پلنــگ آب ــردم منطق م
و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه از ســوی اســتانداری 

البــرز ایــن بخــش بــه شــهر تبدیــل شــد.
ــل  ــدام و تبدی ــن اق ــا ای ــرد: ب ــان ک ــرز بی اســتاندار الب
ــرایط  ــات و ش ــهر امکان ــه ش ــاد ب ــگ آب ــه پلن منطق
ــی و  ــارات مال ــص اعتب ــر تخصی ــه از نظ ــردم منطق م
ــده  ــم در آین ــد و امیدواری ــی یاب ــر م ــی تغیی تخصیص
ای نزدیــک شــاهد رشــد و پویایــی مــردم ایــن منطقــه 

ــیم.  باش
شــایان ذکــر اســت پلنــگ آبــاد در اســتان البــرز یکــی 
ــی  ــای اجتماع ــه شــاخص ه ــی اســت ک از بخــش های
از نظــر جمعیتــی و ســاختاری را بــرای تبدیــل شــدن 

بــه شــهر دارد.

ــس  ــداری فردی ــی فرمان ــپ بازرس ــد اکی  بازدی
ــب  ــه پلم ــتان، ب ــطح شهرس ــای س ــی ه از نانوای
ــون  ــه ۱20 میلی ــی و جریم ــد نانوای ــک واح ی
ــد. ــر ش ــر منج ــی دیگ ــد نانوای ــی 3 واح تومان

فردیــس  شهرســتان  فرمانــداری  بازرســی  اکیــپ 
ــرات  ــوران تعزی ــت، مام ــس اداره صم ــکل از رئی متش
رئیــس  بهداشــت،  شــبکه  مامــوران  حکومتــی، 
بازرســان  و  اجتماعــی  و  سیاســی،انتظامی  اداره 
ســطح  نانوایــی  تعــدادی  از  امــروز  فرمانــداری، 

کردنــد. بازرســی  شهرســتان 
ــران  ــت گ ــه عل ــی ب ــک نانوای ــد، ی ــن بازدی ــی ای ط
 ۳ و  بهداشــتی  موازیــن  رعایــت  عــدم  و  فروشــی 
ــدند. ــه ش ــال جریم ــون ری ــر ۱۲۰ میلی ــی دیگ نانوای
در ایــن راســتا اینانلوفرمانــدار فردیــس گفــت: بــا 
ــان بــه صــورت  هرگونــه گرانفروشــی و کــم فروشــی ن

ــم. ــورد میکنی ــه برخ ــرانه، قاطعان ــود س خ
وی بــا بیــان اینکــه هیچگونــه افزایــش قیمــت در 
ــزود: در صــورت  ــی نیســت؛ اف ســطح شهرســتان قانون
ــا،  ــی ه ــات نانوای ــهروندان از تخلف ــزارش ش ــول گ وص

ــم. ــی کنی ــورد م ــان برخ ــا متخلف ب

نایب رییس شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد:
ضرورت ساماندهی مشاغل مزاحم با 

هدف کاهش ترافیک شهر

سارا دشت گرد :
ــرف  ــدارس ص ــی م ــای عمران ــه ه ــو دج ب

ــود ــدارس ش م
 

پلنگ آباد البرز پس از 
8 سال شهر شد

پلمپ و جریمه ۱۲۰ میلیونی برای ۴ 
نانوایی متخلف در فردیس

فرمانده سپاه البرز: 

طرح دوازده گانه دشمن برای براندازی ایران شکست خورده است

فرمانده انتظامی البرز: 

۱۰۰ نقطه حادثه خیز البرز رفع مشکل شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز:

متکدیان ودستفروشان آزاد راه کرج جمع آوری می شوند 

ــا  ــرز ب ــتان الب ــپاه اس ــده س فرمان
ــیطنت  ــمن از ش ــه دش ــان اینک بی
نمــی دارد،  بــر  ایــران   علیــه 
گفــت: طــرح ۱2 گانــه دشــمن 
ــت  ــران شکس ــدازی ای ــرای بران ب

ــت. ــورده اس خ

ســردار ســید یوســف موالیــی در مراســم 
افتتــاح کلینیــک صنعــت اتــاق بازرگانــی 
اســتان البــرز کــه پیــش از ظهــر امــروز 
در ســالن اجتماعــات اتــاق بازرگانــی 
ــک  ــت: کلینی ــار داش ــد، اظه ــزار ش برگ
ــوزه  ــائل ح ــام مس ــه تم ــد ب ــت بای صنع
صنعــت نــگاه کارشناســانه داشــته باشــد.

ــم  ــط تحری ــا فق ــزود:  مشــکات م وی اف
نیســت و مشــکات چنــد مجهولی اســت 
ــزی و  ــع آن برنامه ری ــرای رف ــد ب ــه بای ک

عملیــات انجــام شــود.

ــان  ــا بی ــرز ب ــتان الب ــپاه اس ــده س فرمان
ــر  ــه ب ــال توطئ ــه دنب ــمن ب ــه دش اینک
ــد دارد ارکان  ــت و قص ــران اس ــه ای علی
ــان  ــد ،بی ــران را سســت کن ــدرت در ای ق
کــرد: طــرح ۱۲ گانــه دشــمن بــرای 
ــت،  ــده اس ــی ش ــران طراح ــدازی ای بران
ــه دشــمن  ــوارد طــرح ۱۲ گان یکــی از م
ــال ۸۵  ــه س ــت ک ــی اس ــوع نظام موض
ــام آن  ــی انج ــی توانای ــرد ول ــان ک امتح

را نداشــت.
اینکــه   بیــان  بــا  موالیــی  ســردار 
ایــران   در  اصلــی  چهارســتون 
اقتصــادی  موضوعــات  شــامل 
دو  و  ،سیاســی،فرهنگی،اجتماعی 
نظامــی  شــامل  کــه  فرعــی  ســتون 
ودفاعــی اســت،گفت: ایــران اســامی 
حوزه هــای  در  بســیاری  ظرفیت هــای 
جــوان  ،دانشــمندان  دارد  مختلــف  

و بــا انگیــزه داخلــی بــا تکیــه بــر 
ــتند در  ــود توانس ــت موج ــوان و ظرفی ت
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بخــش 
اعظمــی از بنزیــن مــورد نیــاز داخلــی را 
تولیــد کننــد و کشــور را از واردات ایــن 

کننــد. نیــاز  بــی  محصــول 

ــه  ــان اینک ــا بی ــرز ب ــپاه الب ــده س فرمان
دفاعــی  زمینــه  در  اســامی  ایــران 
داشــته  زیــادی  پیشــرفت های 
ــی  ــگ تحمیل ــان جن ــت،گفت: در زم اس
ــن  ــود کمتری ــاع از خ ــرای دف ــران ب ای

داشــت. اختیــار  در  را  امکانــات 

ــرز  ــتان الب ــی اس ــده انتظام فرمان
از رفــع مشــکات مربــوط بــه 
ــتان  ــز در اس ــه حادثه خی ۱00 نقط

ــر داد. ــرز خب الب

در  محمدیــان  عباســعلی  ســردار   
همایــش تجلیــل از راهــوران نمونــه 
امــروز در  البــرز کــه ظهــر  اســتان 
اظهــار  شــد،  برگــزار  ســاوجباغ 
ــع نقــاط  ــرای شناســایی و رف داشــت: ب
ــات  ــرز اقدام ــتان الب ــز اس ــه خی حادث

خوبــی انجــام شــده اســت.
وی افــزود: کاهــش آمــار مــرگ و میــر 
در محورهــای مواصاتــی اســتان البــرز 
بــه دلیــل اقدامــات زیربنایــی در حــوزه 

راه بــوده اســت.

فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز بــا 
بیــان اینکــه اقدامــات انجــام شــده 
ــه  ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــده بای بازدان
مانــع از وقــوع هــر نــوع حادثــه باشــد، 
ــت اندرکاران و  ــی دس ــرد: تمام ــان ک بی
عوامــل پیشــگیری از کاهــش تصادفــات 
و خســارات بایــد دســت بــه دســت هــم 
ــن  ــی در ای ــه مطلوب ــا نتیج ــد ت بدهن

ــود. ــوزه حاصــل ش ح
ســردار محمدیــان بــا بیــان اینکــه 
۲۰۰ نقطــه حادثه خیــز در  بیــش از 
ــرز   ــتان الب ــی اس ــای مواصات محوره
ــرد:  ــوان ک شناســایی شــده اســت، عن
ــف  ــه  نص ــک ب ــر نزدی ــال حاض در ح
مشــکل  رفــع  حادثه خیــز  نقــاط 

ــت. ــده اس ش

تــاش  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــرد کــه بــا بــه کارگیــری ســایر 
ــات  ــوع تصادف ــده از وق ــل بازدارن عوام
ــیاری  ــت: در بس ــم، گف ــری کنی جلوگی

وجــود   شــهری  درون  مســیرهای 
بــه  ســرعت گیرها  و  دســت اندازها 
عنــوان عامــل بازدارنــده ســرعت بــاالی 

خودروهــا اســتفاده شــده اســت.

ــداری و  ــرکل راه ــرج - مدی ک
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
و  متکدیــان  گفــت:  البــرز 
ــران  ــان در آزادراه ته دستفروش
- کــرج - قزویــن حدفاصــل پــل 
ــع  ــس جم ــل فردی ــا پ کاک ت

آوری مــی شــوند.

مهــرداد جهانــی بــا اعــام اینکــه 
و  دستفروشــان  متکدیــان،  حضــور 
ویــژه  بــه  آزادراه  در  کار  کــودکان 
ــر  ــاوه ب ــک ع ــاعات اوج ترافی در س
ــن  ــراد خطرآفری ــن اف ــرای ای ــه ب اینک
بــار  ایجــاد  بــه  منجــر  و  اســت 
ــی  ــکات ایمن ــتر و مش ــی بیش ترافیک
تهــران  آزادراه  افــزود:  مــی شــود، 
– کــرج - قزویــن یکــی از شــریان 
هــای اصلــی و ترانزیتــی کشــور و 

ــادی اســت  ــردد مســافران زی ــر ت معب
و حضــور متکدیــان و دستفروشــان 
در ایــن آزادراه، زیبنــده و شایســته 

اســتان البــرز نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن 
طــرح بــه تنهایــی توســط یــک ارگان 
یــا ســازمان امــکان پذیــر نیســت، 
گفــت: پــس از بررســی ابعــاد مختلــف 
ــات  ــی در جلس ــل اجتماع ــن معض ای
ــه  ــه ب ــا توج ــتان و ب ــط در اس مرتب
اینکــه متکدیــان ایــن منطقــه بیشــتر 
از مهاجریــن غیرقانونی و دستفروشــان 
از اقشــار آســیب پذیــر و کــودکان کار 
ــرح  ــن ط ــد ای ــرر ش ــند، مق ــی باش م
ــط از  ــای ذی رب ــارکت نهاده ــا مش ب
ــداری  ــروی انتظامــی، فرمان ــه، نی جمل
کــرج، اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی 
ــرج،  ــهرداری ک ــرز، ش ــتانداری الب اس

و  اتبــاع  امــور  اداره  بهزیســتی، 
ــذ  ــس از اخ ــی و پ ــن خارج مهاجری
احــکام قضایــی اجرایــی شــود و افــراد 
بــه صــورت قانونــی ســاماندهی شــوند.
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــافرین  ــرز از مس ــتان الب ــاده ای اس ج
ایــن محــدوده درخواســت کــرد ضمــن 

ــان اجــرای طــرح، از  همــکاری در زم
و  آزادراه، خریــد کــردن  توقــف در 
تعامــل بــا ایــن افــراد خــودداری 
ســاماندهی  امــکان  تــا  نماینــد 
ــی و از  ــرق قانون ــه ط ــراد ب ــن اف ای
ــکان  ــی ام ــای حمایت ــق نهاده طری

ــردد. ــر گ پذی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرســتان فردیس خبر داد؛

پویش توسعه نماز در مدارس به عنوان ارزش
 و اعتبار برگزار می شود

ساالر قاسمی مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز:

استقالل آموزش و پرورش فردیس
 با جدیت پیگیری می شود
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��بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه ی 
اعضــای  و  رئیــس  انتظامــی  نیــروی 
ــاب  ــا جن ــتگرد ب ــامی هش ــورای اس ش
ســرهنگ عبــدی جانشــین محتــرم 
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــی نی فرمانده

ســاوجباغ دیــدار کردنــد .

��رئیــس شــورای شــهر هشــتگرد: ارائــه خدمــات 
ــترک  ــداف مش ــهروندان از اه ــه ش ــوب ب مطل
ــروی  ــهر و نی ــامی ش ــورای اس ــهرداری ، ش ش

ــی اســت انتظام
��رئیــس شــورای اســامی شــهر هشــتگرد گفــت: 
ــی  ــروی انتظام ــهر و نی ــورای ش ــهرداری ، ش ش
اهــداف مشــترک زیــادی دارنــد کــه یکــی از ایــن 
ــهروندان  ــه ش ــوب ب ــات مطل ــه خدم ــا ارائ هدفه

مــی باشــد.
ــت  ــا گرامیداش ــدار ب ــن دی ــوادی در ای ــی ج ��عل
ــزن  ــام ح ــلیت ای ــی وتس ــروی انتظام ــه نی هفت
انگیــز مــاه صفــر و شــهادت حضــرت امــام حســن 
ــی  ــاش ب ــت و ت ــر درای ــت: اگ ــار داش )ع( اظه
ــی  ــب امنیت ــود، ضری ــی نب ــروی انتظام ــه نی وقف
لمــس  شهرســتان  و  درکشــور  اکنــون  کــه 

می کنیــم وجــود نداشــت.
��وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع امنیــت داخلــی 
بــه زحمــات مجموعــه ناجــا بســتگی دارد، افــزود: 
ــم  ــا علیرغ ــرفته دنی ــورهای پیش ــیاری از کش بس
ــرفته،  ــزات پیش ــات و تجهی ــدی از امکان بهره من
ــار  ــود دچ ــی خ ــت داخل ــور امنی ــرل ام در کنت

مشــکل هســتند.
��جــوادی گفــت : جــا دارد ابتــدا بــه عنــوان یــک 
ــردم  ــده م ــوان نماین ــه عن ــپس ب ــهروند و س ش

در شــورا و از طــرف تمامــی اعضــای زحمتکــش 
شــورای شهرهشــتگرد از اقدامــات صــورت گرفتــه 
توســط مجموعــه انتظامــی شهرســتان ســاوجباغ 

ــم. ــی نمای و شــهر هشــتگرد تشــکر و قدردان
��وی عنــوان کــرد: خوشــبختانه کســب رتبــه اول 
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــط مجموع ــتان توس در اس
شهرســتان ســاوجباغ  نشــان از بــه خوبــی انجام 
شــدن وظایــف محولــه دارد کــه مــا نیــز وظیفــه 
ــوان حمایت هــای الزم  خــود می دانیــم در حــد ت
ــچ کوششــی در راســتای  ــم واز هی را انجــام دهی

امنیــت شــهروندان دریــغ نخواهیــم نمــود.
��ســرهنگ عبــدی جانشــین فرماندهــی انتظامــی 
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــاوجباغ ضم ــتان س شهرس
حاضریــن از حمایــت هــای اعضــای شــورای 

ــرد  ــکرد ک ــر و تش ــهر تقدی ــامی ش اس
��وی گفــت مــا نیــز نســبت بــه تعامــل بــا 
مجموعــه مدیریــت شــهری اعتقــاد ویــژه داریــم 
و خاطرنشــان کــرد ایجــاد امنیــت در خــور 
شــان مــردم یکــی از اصلــی تریــن اهــداف 
ــچ  ــرا هی ــت زی ــی اس ــروی انتظام ــه نی مجموع
چیــز بــه انــدازه آســایش و امنیــت بــرای مــردم 

ــدارد. ــت ن اهمی

در پــی انتصــاب دکتــر شــهبازی اســتاندار 
البــرز  بــه عنــوان اســتاندار معیــن 
خوزســتان ، شــهرداری هشــتگرد آمادگــی 
ــین آالت و  ــزام ماش ــه اع ــود را در زمین خ
ــام  ــیل زده اع ــق س ــه مناط ــات ب امکان
ــیج ۶۱۱  ــوزه بس ــکاری ح ــا هم ــود و ب نم
مالــک اشــتر ، 3 محمولــه بــا ارزش ریالــی 
ــتان  ــه اس ــال ب ــارد ری ــر 3 میلی ــغ ب بال

ــود. ــزام نم ــتان اع خوزس

کارکنــان شــهرداری و اعضــای شــورانیز در ایــن 
امــر خداپســندانه مشــارکت داشــته انــد و مبلــغ 
تخصیــص یافتــه در قالــب خریــد کاالهــای 

ــد. ــال گردی ــق ارس ــن مناط ــه ای ــی ب اساس

،مشــارکت  ســازی  راه  آالت  ماشــین  اعــزام 
درفراخــوان عمومــی وجمــع آوری کمکهــای 
مردمــی ، همــکاری در ارســال محولــه هــای 
جمــع آوری شــده بــه مناطــق ســیل زده شــمال 
ــیل زده  ــق س ــه مناط ــژه ب ــورت وی ــور و بص کش
ــات شــهرداری  ــه اقدام اســتان خوزســتان ازجمل
هشــتگرد در ســیاب گســترده امســال بــوده 

ــت . اس
در ایــن مراســم کــه باحضــور فرمانــده ســپاه امــام 
ــده نیــروی انتظامــی  حســن مجتبــی)ع( ،  فرمان
اســتان البــرز  ، مدیــران کل اســتان ، فرمانــداران 
ــوح  ــداء ل ــا اه ــد ب ــزار ش ــایر مســئولین برگ و س
ــه  ــرز ب ــتاندار الب ــوی اس ــس از س ــر و تندی تقدی
شــهردار هشــتگرد از خدمــات وی تجلیــل شــد .

تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار البرز  آب لوله کشی دارند

در دویست و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر فردیس؛

الیحه تخفیف ۳۰ درصدی عوارض بعد از کمیسیون ماده صد تصویب شد

مریم  قهرمانی صارم گفت :

با افزایش تعامل و همدلی شاهد اتفاقات خوبی در شهر خواهیم بود 

رسپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری فردیس:

خیابان گلستان یکم فردیس آسفالت شد

ــرز  ــتایی الب ــای روس ــرکت آبف ــعه ش ــاون توس مع
ــتر  ــر بیش ــرز ۶0 لیت ــرف آب در الب ــرانه مص ــت: س گف

ــت. ــوری اس ــن کش از میانگی

رضــا صادقــی گفــت : در حــال حاضــر ۹۹ درصــد از روســتاهای 
ــوار از  ــاالی ۲۰ خان ــتاهای ب ــام روس ــی تم ــرز یعن ــتان الب اس

ــه کشــی برخــوردار هســتند. نعمــت آب لول
ــتان  ــتایی اس ــترکین آب روس ــداد مش ــه تع ــاره ب ــا اش وی ب
ادامــه داد: در حــال حاضــر ۴۶ هــزار مشــترک روســتایی 
ــترکان در  ــن مش ــیاری از ای ــه بس ــود دارد ک ــتان وج در اس

می کننــد. زندگــی  گردشــگرپذیر  روســتاهای 
ــرف آب  ــرانه مص ــودن س ــاال ب ــه ب ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس ای
البــرز افــزود: ســرانه مصــرف آب در البــرز  بیــش از ۲۰۰ لیتــر 
ــر( اســت. در شــبانه روز و بیــش از ســرانه کشــوری )۱۴۰ لیت

ــتان  ــر اس ــگر پذی ــتاهای گردش ــه روس ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
در فصــل ســفر بــا مشــکل کــم آبــی مواجــه می شــوند، ادامــه 
و  طالقــان  کــرج،  روســتایی شهرســتان های  مناطــق  داد:  
ــه خاطــر افزایــش گردشــگران  ســاوجباغ هنــگام تعطیــات ب

ــتیم. ــع آن هس ــال رف ــه دنب ــه ب ــد ک ــی دارن ــکل کم آب مش
وی ادامــه داد: اکنــون طرح هــای متعــددی بــرای تامیــن 
آب و پایــداری منابــع آبــی البــرز در دســت اجــرا داریــم کــه 
طــرح آب رســانی شــهدای مدافــع حــرم بــه طــول ۱۰ کیلومتــر 
در روســتاهای آتشــگاه، نوجــان و خــوارس شهرســتان کــرج از 
ــت  ــه ظرفی ــزن ب ــک مخ ــه ی ــتند ک ــا هس ــن طرح ه ــه ای جمل
۱۳۰۰ مترمکعــب در همــان محــدوده در دســت ســاخت 
اســت. وی افــزود:  همچنیــن ســاخت چهــار تصفیه خانــه 
ــکا و  ــد در خوزن ــه جدی ــتایی و دو تصفیه خان ــاب روس فاض

ــاز شــده اســت. ــار آغ ــان  اعتب ــارد توم ــا شــش میلی ــه ب وین

 صادقــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر آبرســانی بــه 
ــام  ــال انج ــی در ح ــکل خاص ــدون مش ــتان ب ــتاهای اس روس
اســت، گفــت: از لحــاظ تأمیــن آب در روســتاها شــرایط 
پایــداری داریــم و مشــکل حــادی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد.

سرپرســت شــهرداری فردیــس از تصویــب الیحــه تخفیــف 
ــد در  ــاده ص ــیون م ــد از کمیس ــوارض بع ــدی ع 30 درص
صحــن علنــی شــورای اســامی شــهر فردیــس خبــر داد و 
گفــت: ایــن اقــدام بــه مناســبت اعیــاد مــاه رببــع و والدت 

حضــرت محمــد )ص( انجــام مــی شــود

مســعود نجفــی، از تصویــب الیحــه تخفیــف ۳۰ درصــدی عــوارض 
بعــد از کمیســیون مــاده صــد خبــر داد و اظهــار کــرد: ایــن میــزان 
تخفیــف بــرای مودیانــی اعمــال مــی شــود کــه بخواهنــد بدهــی 

ملکشــان را بــه صــورت یکجــا پرداخــت کننــد.
ــت  ــدی پرداخ ــف ۳۰ درص ــه تخفی ــه الیح ــام اینک ــا اع وی ب

عــوارض بعــداز کمیســیون مــاده صــد بــه مناســبت اعیــاد ربیــع 
ــه  ــه شــده اســت، از شــهروندان ب ــه شــورای اســامی شــهر ارائ ب
ویــژه مالکانــی کــه در ســالهای گذشــته جرایــم کمیســیون مــاده 
ــد خواســت  ــرده ان ــف نک ــن تکلی ــط را تعیی ــوارض مرتب صــد و ع
ــازه زمانــی، از ایــن فرصــت اســتفاده و بدهیشــان را  تــا در ایــن ب

ــد پرداخــت کنن
سرپرســت شــهرداری فردیــس خاطرنشــان کــرد: طــرح تخفیــف 
ــد  ــاده ص ــیون م ــد از کمیس ــوارض بع ــت ع ــدی پرداخ ۳۰ درص
ــا اتفــاق آراء در صحــن علنــی شــورای اســامی شــهر فردیــس  ب
ــی و درصــورت  ــه تصویــب رســید و پــس از ســیر مراحــل قانون ب

ــات تطبیــق اجــراء مــی شــود. ــب در هی تصوی

ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــارم مع ــی ص ــم قهرمان  مری
ــه  ــیزدهمین جلس ــت و س ــس در دویس ــداری فردی فرمان
علنــی شــورای اســامی شــهر فردیــس کــه برگــزار شــد، 
ــار  ــت، اظه ــی اس ــرد جمع ــورا خ ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــردم اس ــاب م ــهر رای و انتخ ــورای ش ــا ش ــرد: منش ک
ــهر  ــاح ش ــتای ص ــت در راس ــزوم حرک ــر ل ــم ب ــن مه و ای

ــد دارد.  تاکی

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه توســعه شــهر از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و امیــد داریــم بــا افزایــش تعامــل و همدلــی بیــش 

ــت  ــد بخ ــیم، “وحی ــهر باش ــی در ش ــات خوب ــاهد اتفاق ــش ش از پی
ــس  ــهر فردی ــورای اســامی ش ــوان عضــو رســمی ش ــه عن آزاد” را ب
بــه هیــات رئیســه و اعضــای شــورای اســامی شــهر فردیــس معرفــی 
کــرد. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری فردیــس بــا بیــان 
اینکــه شــورای اســامی شــهر دارای ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای 
باالیــی اســت، خاطرنشــان کــرد: از شــورای اســامی شــهر فردیــس 
ــی در  ــای حاکمیت ــتگاه ه ــا دس ــتر ب ــل بیش ــا تعام ــم ب ــار داری انتظ

ــد.  ــاش کن ــردم ت ــور م راســتای روان ســازی ام
در ایــن جلســه نیــز وحیــد بخــت آزاد عضــو علــی البدل شــورای اســامی 

شــهر فردیــس بــه عنــوان عضــو رســمی ایــن شــورا معرفی شــد.

ــل  ــل و نق ــی و حم ــور زیربنای ــت ام ــت معاون سرپرس
انجــام عملیــات  از  ترافیــک شــهرداری فردیــس  و 
آســفالت ریــزی گلســتان یــک خبــر داد و گفــت: بــرای 
عملیــات آســفالت ریــزی ایــن خیابــان حــدودا 2 هــزار 

ــت. ــه اس ــکار رفت ــفالت ب ــن آس ت

ــان  ــزی خیاب ــفالت ری ــات آس ــام عملی ــی از انج ــرداد حقیق مه
ــزی  ــرای آســفالت ری گلســتان یــک خبــر داد و اظهــار کــرد: ب
ــتفاده  ــفالت اس ــن آس ۲۱ ت ــزار و  ۲ ه ــدودا  ــان ح ــن خیاب ای

شــده اســت.
ــان از تقاطــع آبرســانی  ــن خیاب ــه طــول و عــرض ای وی در ادام

ــه ترتیــب ۴۰۴ متــر طــول و ۱۱ متــر طــول  ــوار ارم را ب ــا بل ت
ــتای  ــس در راس ــهری فردی ــت ش ــزود: مدیری ــرد و اف ــام ک اع
ــده  ــب ش ــا تخری ــفالت آنه ــه آس ــری ک ــزی معاب ــفالت ری آس

ــد. ــی کن ــدام م ــدی اق ــت بن ــه صــورت اولی اســت ب
سرپرســت معاونــت امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل و ترافیــک 
خیابــان  عــرض  و  طــول  همچنیــن  فردیــس  شــهرداری 
ــب  ــه ترتی ــر را ب ــه کوث ــا کوچ ــوار ارم ت ــک از بل ــتان ی گلس
ــرد:  ــان ک ــد و خاطرنش ــول خوان ــر ط ــول و ۹ مت ــر ط ۷۴۸ مت
ــزی  ــفالت ری ــات آس ــام عملی ــس از انج ــتیم پ ــدد هس در ص

ــم  ــری و ترمی ــه گی ــتان ۵۶ را لک ــان گلس ــان، خیاب ــن خیاب ای
آســفالت کنیــم.

و  متــری خوانــد   ۸۰۰ معبــری  را   ۵۶ گلســتان  خیابــان  وی 
ــان  ــن خیاب ــزی ای ــفالت ری ــات آس ــام عملی ــرای انج ــت: ب گف

ــت. ــاز اس ــفالت نی ــن آس ــدودا ۴۸۰ ت ح

قاسمی خرب داد:

تصویب الیحه ۲۰۰ میلیون تومانی حمایت از رسانه ها در صحن علنی شورای اسالمی شهر فردیس
ــون  ــه 200 میلی ــب الیح ــمی  از تصوی ــی قاس مجتب
و  دویســت  در  هــا  رســانه  از  حمایــت  تومانــی 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــی ش ــه علن ــیزدهمین جلس س
ــا در  ــانه ه ــرد: رس ــار ک ــر داد و اظه ــس خب فردی
ــا مدیریــت شــهری همراهــی  زمــان هــای مختلــف ب
ــری  ــزوم پیگی ــر ل ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک ــی کنن م

ــد دارد. ــر تاکی ــن قش ــات ای مطالب

ــا  ــانه ه ــه رس ــات معوق ــه مطالب ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

در ســال گذشــته، عنــوان کــرد: از شــهرداری فردیــس 
خواســتار پرداخــت ایــن مطالبــات هســتیم.

ــال  ــرد: س ــد ک ــس تاکی ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
گذشــته بــه دالیــل مختلــف اصحــاب رســانه متضــرر شــدند 

ــم. ــت کنی ــا را حمای ــران آنه ــرای جب و الزم اســت ب
وی بیــان کــرد: از سرپرســت شــهرداری فردیــس مــی خواهیــم 
تــا از ردیــف هــای مربــوط بــه حــوزه هــای فرهنگــی و روابــط 
عمومــی، پرداخــت دیــون روزنامــه نــگاران را بــا اولویــت 

ــد. ــرار ده ــه ق ــورد توج ــس، م ــگاران فردی ــه ن روزنام

مدیر اجرایی: پروانه عزیزی       


