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خبر

شهردار فردوسیه خبر داد

نیروهای گزینش باید نقائص قوانین

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

افتتاح شش پروژه عمرانی در دهه فجر

را شناسایی و نسبت به رفع و اصالح
آنها تالش کنند

شهرکرد  -خبرنگار ابتکار  :نماینده ولی فقیه
در استان چهارمحال و بختیاری گفت :نیروهای
گزینش در دستگاه ها و نهادها باید ضمن اجرای
دقیق قوانین ،نقایصی را که ممکن است در این
قوانین وجود داشته باشند شناسایی ،و نسبت به
رفع و اصالح آنها به عنوان یکی از مطالبات مهم
مردمی تالش کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل
استان حجت االسالم و المسلمین نکونام روز
گذشته در جمع مسئوالن و گزینشگران هسته
های گزینش ادارات استان ضمن تاکید بر انجام
تحقیقات دقیق و موثر در امر گزینش افراد و
دوری از هرگونه مسامحه کاری اظهار کرد:
توجه به امر گزینش و انتخاب و استخدام افراد
شایسته و با ایمان موجب تعالی نظام اداری در
جمهوری اسالمی به عنوان یک حکومت مردم
ساالر خواهد بود .وی افزود :هیئتهای گزینش
باید با انتخاب افراد سالم و کارآمد شایسته
ساالری را در نظام مدیریتی جامعه حاکم کنند
و هیچ گاه اجازه ندهند فرد یا افرادی که دارای
خصائص نامطلوب هستند از مجرای گزینش
عبور کنند.حجت االسالم والمسلمین نکونام
تصریح کرد :امروز مساله گزینش افراد به ویژه
در سطوح مدیریتی به یکی از دغدغه های مهم
مردم تبدیل شده است.
نماینده ولی فقیه در ادامه بیانات خود با اشاره
به سفارشات و تاکیدات حضرت امام خمینی(ره)
در خصوص به کارگیری افراد با ایمان و متعهد
در بدنه دولت و نظام خاطرنشان کرد :امام
راحل به عنوان بزرگترین مدافع حق مردم پس
از انحالل هسته های گزینش در سال  61دستور
تشکیل هیأت های گزینشی دارای صالحیت
را به منظور جلوگیری از انتخاب افراد فاسق و
ناالیق و نیز استیفای حقوق تضییع شده افراد
در گزینشهای قبلی ،در قالب فرمانی  8ماده
ای صادر فرمود .وی افزود :امام خمینی( قدس
السره الشریف) در منشور گزینشی خود بر
حضور افراد صالح و فاضل در هیئتها و هسته
های گزینش و پرهیز از هرگونه سهل انگاری و
مسامحه کاری تأکید کردند.
پیش از سخنان نماینده محترم ولی فقیه
احمدرضا بهرامی سامانی رئیس کل دادگستری
و مدیر هسته گزینش قوه قضائیه در استان با
اشاره به اهمیت کار گزینش در جامعه اسالمی
گفت :بر اساس حدیثی گوهربار از پیامبر
اکرم(ص) اگر کسی شخصی را برای کاری
گزینش کند و بعد مشخص شود که فردی
بهتر از او برای آن کار وجود داشته به اسالم و
مسلمین خیانت کرده است .ایشان دو شاخصه
تخصص و بهره مندی از فضائل اخالقی را مالک
گزینش اشخاص برشمرد و افزود :اگر در سطوح
مختلف این دو شاخصه مبنای انتخاب و به
کارگیری افراد قرار گیرد قطعا ً سطح بهره وری و
پیشرفت جامعه رشد چشمگیری خواهد داشت.
بهرامی با برشمردن ویژگیهای افراد گزینشگر از
دیدگاه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد :اعضاء
هیئت های گزینش باید افرادی صالح ،متعهد
و آشنا به مسائل روز باشند و در گزینش افراد
بدون مالحظه روابط و به دور از هرگونه تنگ
نظری و سهل انگاری فعالیت کنند.
الزم به ذکر است اعضاء هسته های گزینش
استان پیش از دیدار با نماینده محترم ولی
فقیه به منظور تجدید میثاق با آرمانهای واالی
شهیدان در محل گلزار شهداء شهرکرد حضور
یافتند و با اهداء شاخه های گل و قرائت فاتحه به
مقام شامخ شهداء گرانقدر ادای احترام کردند.

خبر

قزاده (مدیر
درایننشست ،اسماعیل صاد 
روابطعمومی فرمانداری شهرستان شهریار)
با تقدیر از مسئولین شهر فردوسیه بهمنظور
فراهمکردن زمینه برگزاری این نشست
نرا فراهمکردن
مطبوعاتی ،هدف از برگزاری آ 
بستری مناسب برای بازگو کردن اقدامات و
فعالیتهای دستگاهها و ادارات و ایجاد امید
بین مردم و ایجاد فضایی بهمنظور گفتوشنود
بین مسئولین و خبرنگاران دانست که از این
طریق زمینه حل مشکالت را فراهم و شرایط را
بهبود بخشند.
درادامه ایننشست ،علیرضا اسدی (شهردار
فردوسیه) ضمن خیرمقدم به حضور خبرنگاران
گفت« :تالش کردیم در ابتدای شروعبهکار
در مسند شهرداری ،مشکالت حوزه خدمات
شهری را ساماندهی و با وجود شرایط نابسامان
اقتصادی ،پروژههای شاخصی را در سطح شهر
شروع کردیم».
او درادامه افزود« :این پروژهها شامل ساختمان
جدید آتشنشانی ،سالن ورزشی یوسفآباد و
سالن چندمنظوره در خاوه ،مدرسه ۱۵کالسه
مسکن مهر و پارک مسکن مهر که با همکاری
فرماندار درحال ِ اجرا بوده که امیدواریم در ایام
مبارک دهه فجر افتتاح شود».
شهردار فردوسیه درخصوص پیگیری مشکالت
مرتبط سطح شهر و روستاهای حریم فردوسیه
نراستا اولویت کاری
خاطرنشان کرد« :درای 
اعضای شورای اسالمی و مجموعه شهرداری
فردوسیه ،توزیع متوازن امکانات در مناطق
کمبرخوردار است».
اسدی بااشارهبه اقدامات و عملکرد شهرداری
در حوزههای مختلف شهری ،اجتماعی و فرهنگی
اظهار کرد« :پرسنل خدوم شهرداری درجهت
ایجاد امکانات و ابنیهسازی پساز سالها در شهر
فردوسیه حرکت کرده و در این مدت توانستهایم،
پروژههای مطلوبی را به مرحله اجرا درآوریم که
تعداد شش پروژه عمرانی شاخص در دهه مبارک
حضور مسئوالن شهرستانی افتتاح و وارد
فجر با
ِ
فاز بهرهبرداری میشود».
این مسئول درادامه ایننشست بااعالماینکه
شهرداری فردوسیه توانسته در سال جاری بیشاز
١٣٠میلیاردریال در حوزه عمرانی ،پروژه تعریف
کند ،تصریح کرد« :تعامل و حمایت در مجموعه

عدد  ۴۰در
آموزه های
دینی نشانه
عقالنیت است
لذا برگزاری
جشن چهلمین
سالگرد
پیروزی به
معنای رسیدن
انقالب به
مرحله پختگی
است
فرمانداری شهرستان شهریار و مسئولین ذیربط
بههمراه پرسنل شهرداری فردوسیه و همیاری
اعضای شورای اسالمی ،توانستیم خدمات شایان
ذکر خوبی درحوزه عمران انجام داده که بیشاز
١٣٠میلیاردریال اعتبار برای آن درنظر گرفته شد
که خوشبختانه این میزان از پیشبینیهای بودجه
سال  ٩٧نیز فراتر رفت».
مدیریت شهری فردوسیه خاطرنشان
کرد« :یکیاز عمده مشکالت شهر فردوسیه،
دیوارکشیهای غیرمجاز در سطح باغات و اراضی
شهر بود که این تخلفات در ایام انتخابات سال
گذشته بیشترین نمود را داشت و خسارات جدی
به بافت شهری و منابع موجود زد که در این بین،
ت مقابله با آن و پیگیری
تالش کردیم تا درجه ِ
تخلفات اقدامات الزم را لحاظ کنیم».

مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت
نصب ،تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از
بازدید مدیر مرکز مدیریت نیروگاههای برق آبی شرکت مدیریت

تجلیل از مسئول گزینش جمعیت هالل احمر استان

تبریز – فالح  :طی مراسمی از مسئول گزینش
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی
تجلیل به عمل آمد.
مهدی پوراسماعیل نیازی مسئول
گزینش جمعیت هالل احمر استان
آذربایجان شرقی با اهدای لوح تقدیر و به
مناسبت  ۱۵دی ماه سالروز تشکیل گزینش
به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) ،مورد

تجلیل قرار گرفت.
در این مراسم سعید کنعانی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت و حساسیت گزینش در دستگاه
های اجرایی گفت :گزینش ها در دستگاههای اجرایی حساسیت
خاصی داشته و در سالم سازی محیط اداری نقش به سزایی دارند.
کنعانی به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص پرداخت و
افزود :برابر تاکیدات مقام معظم رهبری باید از افراط و تفریط در امر
گزینش پرهیز کرد تا راه برای خدمت افراد متعهد و سالم هموار و از
سپردن امور به افراد ناصالح و ناالیق خودداری به عمل آید.

در گیالن

حضور علیرضا اسدی (شهردار فردوسیه) ،مرتضی رسولی (رئیس
سپیده حاصلیپناه  :دهمین نشست مطبوعاتی «تدبیر دولت ،امید ملت» با
ِ
قزاده (مدیر امور بینالملل و روابطعمومیفرمانداری شهرستان شهریار) ،معاونتهای خدمات
شورای اسالمیشهر فردوسیه) ،اسماعیل صاد 
شهری ،شهرسازی و فرهنگی شهرداری فردوسیه و اصحاب رسانه برگزار شد.

توسط مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشورانجام شد

با حضور مدیرعامل هالل احمر آذربایجان شرقی انجام گرفت؛

وجود  ۲۶۰۰شرکت تعاونی فعال

درایننشست ،رسولی (رئیس شورای اسالم 
ی
شهر فردوسیه) با ابراز خرسندی از برگزاری این
نشستها با خاطرنشانکردن این موضوع که
ت پیگیری و حل
ما همواره سعی کردیم درجه ِ
مشکالت شهروندان گام برداریم و از قانونشکنی
در حوزههای مختلف جلوگیری کنیم و همینطور
د رراستای ارتقای سطح کیفی فرهنگی ،عمرانی و
اجتماعی شهر فردوسیه با برنامهها و اقداماتی که
در دستورکار داریم درصدد آن هستیم که در این
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بهطور مثبت و
مؤثر عمل کنیم».
الزم بهذکر است؛ هریک از خبرنگاران و اهالی
رسانه شهرستان شهریار موضوعات و مسائل
مدنظر خود را د ررابطهبا مشکالت این شهر و موارد
مورد مطالبه شهروندان مطرح کردند که مسئولین

شهر فردوسیه پاسخهای مرتبط و توضیحات الزم
را ارائه کردند.
درادامه اینجلسه به سؤاالت خبرنگاران در
حوزههای حریم رودخانه ،بحث سنددارکردن
زمینهای قولنامهای ،اقدامات عمرانی در
حوزههای ابنیه و معابر ،فاضالب شهری ،بودجه
سال  ٩٧و  ،٩٨مسکن مهر ،حوزه سرمایهگذاری،
اقدامات فرهنگی ،تعریض خیابانها و معابر
و بحث خدمات شهری توسط شهردار ،رئیس
ی و معاونین و مشاورین شهردار
شورای اسالم 
فردوسیه پاسخ داده شد.
گفتنیاست؛ درادامه این جلسه معاونتهای
خدمات شهرداری و شهرسازی و فرهنگی و حوزه
سرمایهگذاری به ارائه عملکردی از اقدامات خود
پرداختند.

بازدید از آزمایشگاه سد و نیروگاه مسجد سلیمان

منابع آب ایران از آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک این
نیروگاه خبر داد .
«ابراهیم شجاعی» اظهار کرد« :فرید استیری» مدیر مرکز

با حضور دستیار ویژه استاندار خوزستان صورت گرفت

مدیریت نیروگاههای برق آبی کشور در شرکت مدیریت منابع
آب ایران ،به همراه «محمودرضا توکلی» معاونت توسعه و بهره
برداری نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان ،و هیئت همراه
از دستگاه های الکترونیکی نصب شده و همچنین توانمندی ها و
کارهای انجام شده در این مرکز تخصصی بازدید کردند.
ابراهیم شجاعی در طی این بازدیدگفت :وجود چنین مجموعه
تخصصی و توانمند در این نیروگاه با توجه به شرایط اقتصادی و
تورم موجود و عدم دسترسی به قطعات یدکی مناسب می تواند
کمک بزرگی در تعمیرات بردهای الکترونیکی نیروگاه ها و راه
اندازی مجدد آنها داشته باشد.
وی افزود :با اطالع رسانی به نیروگاه های سراسر کشور می
توان به درخواست های فرستاده شده در خصوص تعمیرات
قطعات الکترونیکی به این مرکز تخصصی ،عالوه بر مشاوره با
متخصصان این حوزه ،بتوانیم کارایی و کیفیت مجموعه فوق را
بهبود بخشیم.
استیری ،از مدیریت مجموعه این ناحیه خواست با اطالع
رسانی از فعالیت های این آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک
 ،تمامی نیروگاه های حرارتی و برق آبی را در عیب یابی و
تعمیرات بردهای الکترونیکی و رفع اشکال از دستگاه ها و قطعات
نیروگاهی یاری دهند .
مدیر تعمیرات سد و نیروگاه مسجد سلیمان از حضور «فرهاد
علیدوستی» مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان و «فرشاد
طاهری» مدیر عامل سد و نیروگاه کارون  3و سایر مدیران فنی
در این بازدید خبر داد.

با حضور تعدادی از پیمانکاران صورت گرفت

عباس علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در
جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به اینکه در
سال گذشته بیش از  ۱۸میلیون دالر صادارت
از سوی شرکتهای تعاونی استان گیالن انجام
شده است ،اظهارکرد :این صادرات بیشتر در
زمینه چای ،محصوالت کشاورزی و مصنوعات
پالستیکی و خاویار بوده است.
صادرات  ۲۷میلیون دالری تعاونیهای گیالن
به خارج از کشور
علیزاده با بیان اینکه این کاالها به کشورهای
سوئد ،ترکیه ،عراق ،آلمان ،دانمارک صادر
شد ،افزود :براساس هدفگذاری صورت گرفته
برای امسال شاهد صادرات  ۲۷میلیون دالری
شرکتهای تعاونی گیالن به خارج از کشور
بودهایم.
وی با اشاره به اینکه بیش از  ۸هزار شرکت
تعاونی در استان گیالن وجود دارد ،گفت :از
این تعداد  ۲هزار و  ۶۰۰شرکت تعاونی فعال
بوده که  ۳۴هزار و  ۵۰۰نفر به صورت مستقیم
در این تعاونیها شاغل هستند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن در
ادامه با بیان اینکه  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در
این تعاونیهای عضویت دارند ،بیانکرد :از این
تعداد یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر جز تعاونی
سهام عدالت هستند.
وی با اشاره به روند توسعه تعاونی ها بعداز
پیروزی انقالب اسالمی در استان گیالن ،ادامه
داد :تا سال  ۵۷تنها  ۱۱۸شرکت تعاونی در
سطح استان گیالن وجود داشت که عمده این
تعاونیها در حوزه مسکن ،اعتبار و مصرف و
بیشتر در مورد دستگاههای اجرایی بوده است.
راهاندازی  ۲۳شرکت روستا تعاون در گیالن
علیزاده با بیان اینکه  ۷۰درصد حمل و نقل
درون و برون شهری استان گیالن توسط
تعاونیها انجام می شود ،افزود :بیش از ۴۰
درصد تولید گوشت سفید استان نیز توسط
تعاونگران گیالنی و ۱۰۰در صد صید دریا در
گیالن نیز توسط تعاونیهای صید پره انجام
می شود.
وی با اشاره به اینکه براساس سند توسعه
تعاونی کشور مقرر شده که دولت  ۵۰درصد از
اراضی قابل کشت و احیا را به تعاونیها واگذار
کند ،گفت :متاسفانه در این حوزه فعالیتها
و اقدامات ضعیف بوده است .نبود زمین در
اختیار دولت در استان گیالن یکی از دالیل
است .در حال حاضر با محدودیت واگذاری
زمین مواجه هستیم.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن
یکی از سیاستهای این وزارتخانه را احیای
شرکتهای تعاونی در قالب روستا تعاون
است ،افزود :هدف از اجرای این طرح ایجاد
اشتغال پایدار در سطح روستاها است .در
این زمینه اداره کل تعاون و جهاد کشاورزی
فعالیت های مشارکتی خوبی انجام داده اند.
وی ادامه داد ۲۳ :روستا تعاون در سطح
روستاهای استان گیالن براساس مزیتهای
موجود در این روستاها تشکیل و راه اندازی
شده است.
علیزاده به بهرهگیری از شرکتهای دانش
بنیان نیز اشاره و تصریح کرد :در زمینه
راه اندازی تعاونی شرکتهای دانش بنیان
در حال حاضر در ابتدای راه هستیم .در
ه با دانشگاه
این راستا براساس تفاهم نام 
گیالن به دنبال راه اندازی کرسی تعاون و
همچنین اتاق تعاون و کارآفرینی در این
دانشگاه هستیم.

در انبار نفت اردبیل برگزار شد

آغاز به کار بتن ریزی عرشه پل روگذر جانباز (زردشت)

مالقات با مدیریت شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

کالس ارگونومی و حرکات اصالحی ویژه کارکنان

با حضور دستیار ویژه استاندار خوزستان کاظمی نژاد
و معاون فنی وعمرانی شهرداری اهواز مرحله اول
بتن ریزی عرشه پل رو گذر جانباز (زردشت)
آغاز شد.محمد صفری در تشریح این پروژه
افزود :گلنگ آغازین این روگذردر اسفند ماه
سال  1395با اعتبار 10میلیارد تومان از تملک
دارایی های شهرداری اهواز با حضور جمعی از
مسوالن شهری به زمین زده شد.وی خاطر نشان کرد:
بروزمشکالتی که توسط افراد حقیقی وحقوقی پیش آمد ،درروند پیشرفت
فیزیکی این پروژه تاثیر گذار بود و مارا از برنامه ای که برای تکمیل وبهره
برداری آن مشخص کرده بودیم عقب انداخت .ولی با جدیت وتالشهای بی
وقفه ای که صورت گرفت تمام مشکالت سر راه احداث این پروژه برطرف
شد.معاون فنی وعمرانی شهرداری اهواز اشاره کرد :بتن ریزی مرحله اول
عرشه پل روگذر امروز آغاز شد وطی ماههای آینده فاز اول روگذر این پروژه
افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.صفری درپایان گفت :از صبر وشکیبایی
همشهریان گرامی و محترم کمال تشکر وقدردانی را دارم و بی شک بدون
همکاری وصبوری این عزیزان اجرای این طرح ها امکان پذیر نیست.

تبریز – فالح :تعدادی از پیمانکاران که با
شرکت آبفا استان همکاری می کنند با
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب آذربایجان شرقی مالقات
حضوری داشته و مسائل و مشکالتشان
را با وی در میان گذاشتند.
تعدادی از پیمانکاران که مستقیما با
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
با اجرای پروژه های آبفا همکاری می کنند با حضور در دفتر کار
علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت با وی
مالقات حضوری و چهره به چهره داشته و مسائل و مشکالت خود
را در میان گذاشتند .
شایان ذکر است رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی در طول هفته روزهای یکشنبه
با حضور در دفتر کار از نزدیک به مشکالت و مسائل مشترکان و
همه روزه بعد از وقت اداری به مشکالت همکاران گرامی رسیدگی
می کند.

اردبیل  -خبرنگار ابتکار :دوره آموزشی
ارگونومی با حضور کارکنان ستادی
،سوختگیری هواپیمایی و انبار نفت شهید
بهفر در سالن آموزشی شهید تند گویان
انبار اردبیل برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی منطقه اردبیل ،
با همکاری واحد های روابط عمومی ،HSE،
امور ادای و تاسیسات عملیات انبار اردبیل یک
دوره آموزشی ارگونومی و حرکات اصالحی وِزه کارکنان با حضور
کارکنان ستادی ،سوختگیری هواپیمایی و انبار نفت شهید بهفر
اردبیل در سالن آموزش شهید تندگویان انبار نفت اردبیل توسط
استاد مجرب این رشته مهندس فیضی تشکیل شد .
در این کالس آموزشی نحوه نشستن در پشت میز اداری
،حراکات عادی روزانه و نرمشهای رفع خستگی و ...توسط کارشناس
متخصص کاردرمانی مورد بررسی و آموزش قرار گرفت و در حاشیه
این نشست حضار سواالت مورد نظر مطرح و پاسخهای الزم را
دریافت کردند .

