دریچه
با حضور فرماندار الهیجان:

بهرهبرداری از پنج پروژه
عمرانی بخش مرکزی

اجرای عملیات ساخت تونل دوم آزادی در مسیر ایالم -سرابله
ایالم-کوثرموسوی :معاونامورعمرانیاستانداری ایالم،ازاجرایعملیاتساخت تونلدومآزادیدرمسیرایالم-سرابلهخبرداد.احمدکرمی
در حاشیه افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان چرداول اظهار داشت :تردد راحت و روان در مسیر ایالم به سرابله ،پیشگیری از تصادفات و برطرف
کردننقاطحادثهسازاینمسیرایجابمیکندکهبرایآن چارهایاندیشیدهشود .معاونعمرانیاستانداریایالمگفت:برایچارهاندیشی موارد
عنوانی تصمیم بر اجرای تونل دوم آزادی در مسیر ایالم -سرابله بوده است .وی در ادامه افزود :پروژه جدید تونل شماره دو آزادی 500متر پایینتر
از تونل شماره یک آزادی اجرا و سهولت تردد ،کاهش تصادفات و حذف نقاط حادثه خیز از اهداف و نتایج اجرای آن است .کرمی به سایر پروژههای
افتتاحی در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اشاره و خاطر نشان کرد :در استان ایالم 330پروژه عمرانی ،خدماتی ،بهداشتی و درمانی
به بهره برداری و افتتاح و کلنگزنی رسیده است.

گیالن -دانیال نظریراد
Naslefarda466@gmail.com

شهردار گرگان:

افزایش سرعت رسیدگی به
مشکالت با اپلیکیشن «شهر -یار»
گرگان -فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

شهردارگرگانبابیاناینکهاپلیکیشن«شهر-یار»در
راستای توسعه شهر هوشمند اجرا شده است ،گفت :با
راهاندازیایناپلیکیشنسرعترسیدگیبهمشکالت
مردم افزایش مییابد .عبدالرضا دادبود در حاشــیه
مراسم رونمایی از اپلیکیشن «شهر-یار» و افتتاح دو
مینی پارک و پارک آموزشی آتشنشانی اظهار کرد:
 ۴۰پروژه مهم را برای چهلمین سالگرد انقالب در نظر
گرفتیم که به طور متمرکز توسط همکاران ما در حال
پیگیری اســت .وی افزود :پیاده راه النگدره و خرید
ماشین برقی در فاز اول و دوم جاده سالمت انجام و۲۰
دستگاه اتوبوس شهری هم به ظرفیت ناوگان ما اضافه
شد .دادبود ادامه داد :در شهر گرگان فضای بازی برای
کودکان کم داشتیم  به همین علت امروز دو فضای
اختصاصی را برای بازی کودکان افتتاح کردیم .وی
با بیان این که تا پایان امسال هم تالش میکنیم ۱۴
پارک بازی برای کودکان افتتاح کنیم ،گفت :پارک
آموزشی آتشنشانی ویژه کودکان نیز به بهرهبرداری
رسید که با اجرای این طرحها ،شهرداری گرگان جزو
شهرداریهای پیشرو در موضوعات شهر دوستدار
کودک است .شهردار گرگان از تشکیل کارگروه ویژه
شهر دوســتدار کودک در گرگان خبر داد و تصریح
کرد :احیای بافت تاریخی گرگان ،افتتاح المان میدان
مادر و المان بسکتبال در دهه مبارک فجر امسال از
دیگر برنامههای این دهه اســت .به گفته وی پارک
محلی سعدآباد گرگان ،نورپردازی موزیکال میدان
گرگانپارس و طرح آبشار صخرهای در ناهارخوران
هم آماده افتتاح است .دادبود با بیان این که کلنگزنی
میدان قلعهخندان هم به زودی انجام میشود ،گفت:
شش پروژه ورزشی در دســت اجرا داریم که احداث
پیست موتورســواری ،کلنگزنی کارتینگ ،زمین
ورزشی شهرک شــهریار ،پارک تخصصی پارکور،
مجتمع آب درمانی و راهاندازی ۱۵ایستگاه تندرستی
از مهمترین پروژههاست .وی اضافه کرد :پارک مدرن
بازی با  ۱۳۰میلیارد تومان اعتبار با مشارکت بخش
خصوصی در منطقه هزارپیچ گرگان احداث میشود  .
این پارک در دو فاز اجرایی خواهد شــد؛ فاز نخست
توسطشهرداریوفازدومتوسطسرمایهگذاراستکه
پیشبینی میشود تا پایان بهمنماه کلنگ این طرح
به زمین زده شود .دادبود اظهار کرد :طرح بازآفرینی
قلعهحسن یا همان سیمتری تاالر به قلعه حسن به
عنوان یکی از بزرگترین پروژههای سرمایهگذاری
شهرداریپسازتصویبدرکمیسیونمادهپنجامسال
اجرایی میشود .شــهردار گرگان درباره اپلیکیشن
«شــهر-یار» هم گفت :این طرح در راستای توسعه
شهرهوشمنددرشهرداریاجراشدهومردممشکالت
شهری را برای ما ارســال میکنند و دفتر رسیدگی
به شکایات و مدیران مربوطه ،شکایتها و گزارشها
را رسیدگی میکنند .همچنین رئیس شورای شهر
گرگانهمبهخبرنگارمهرگفت:درگذشتهشهروندان
از طریق سامانه ۱۳۷مشکالتشان را به صورت تلفنی
اطالع میدادند و رسیدگی به آن بروکراسی سنگینی
داشت و شاید اجرای آن زمانبر میشد ،اما با راهاندازی
اپلیکیشن «شهر  -یار» این مشکالت برطرف خواهد
شد .علیاصغر یوســفی افزود :امیدواریم پیگیری
جدی توسط مدیران و پرسنل شهرداری در خصوص
مشکالت مطرح شــده توسط شــهروندان در این
اپلیکیشن صورت گیرد .وی با اشــاره به پروژههای
چهلگانهمهمشهرداریگرگانبهمناسبتچهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی ،گفت :شهردار برای هر
پروژهمسئوالنیراجهتپیگیریمشخصکردهاست.
وی تصریح کرد :این که شهرداری در حال حاضر صرفاً
تنها به حوزه عمرانی نگاه ویژه ندارد و به حوزههای
مختلفازجملهفرهنگی،اجتماعی،تفریحیوورزشی
هم ورود پیدا میکند ،بسیار ارزشمند است.

مشهد-گروهاستانها:مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت :خراسان رضوی و مشهد به عنوان
پایتخت معنوی ایران در دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته ایران شرکت میکند .ابوالفضل مکرمی فر با اعالم این خبر
افزود :خراسان رضوی در زمینه برخورداری از تعداد باالی تاسیسات گردشگری به ویژه واحدهای اقامتی ،ورود گردشگر ،ایجاد اشتغال
پایدار ،تعداد و حجم پروژههای سرمایهگذاری در بخش گردشگری پیشگام و «استان برترینها» به شمار میرود .وی افزود :وجود بارگاه
ملکوتی امام هشتم در مشهد این شهر و استان را به خاصترین استان در زمینه جذب زائر و گردشگر تبدیل کرده است .وی با بیان اینکه
حدود ۲۲۳۰واحد تاسیسات گردشگری فعال در خراسان رضوی وجود دارد ،اظهار کرد :تعداد زیادی از تاسیسات گردشگری استان در
دوازدهمیننمایشگاهگردشگریوصنایعوابستهتهرانشرکتمیکنند.
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بهرهمندی گاز روستایی تالش
به بیش از  90درصد رسید

Provinces

مدیرکل فنی و حرفهای استان مرکزی:

هدفماتوانمندسازینیرویانسانیاست
اراک -رضوان داودی جم
News.arak93@gmail.com

مدیرکل آمــوزش فنی و حرفهای اســتان
مرکزی ضمن درخواست از خیرین برای ورود
به این حوزه بیان کرد :خیرین به مجموعه
فنی و حرفهای مانند مدرسه نگاه کنند و با
در اختیار دادن فضاهایــی به عنوان فضای
کارگاهی در این کار خیر مشــارکت کنند
تا ما بتوانیم از این ظرفیت اســتفاده کنیم.
سعیدرضاشاهمحمدیدرنشستیبااصحاب
رسانه که در سالن جلسات اداره کل آموزش
فنیوحرفهایاستانمرکزیبرگزارشد،بیان
کرد :برای امسال و سال آتی شعار افتخار به
گذشته و امید به آینده را باید خیلی جدی
گرفت و در نظر داشت که چه چیزی باعث
موفقیت و سربلندی پیروزی انقالب اسالمی
و هشت سال دفاع مقدس شــد .وی ادامه
داد :وقتی به علــل آن مینگریم چیزی جز
توانمندی و وحدت نیروی انسانی و پیروی
از دســتورات رهبری به عنوان عوامل موثر
در این پیروزیها مشاهده نمیکنیم .اینها
به ما یاد میدهد که اگر میخواهیم از جنگ
اقتصادی که اکنون در آن قرار گرفتهایم موفق
عبور کنیم ،باید با افتخار به گذشته نگاه کرده
و همان کارهایی که دیگران انجام دادند که
به عنوان سرباز بر عهده ماست ،ما نیز انجام
داده و دست به دست هم دهیم تا مشکالت
اقتصادی را رفع کنیم .مدیرکل آموزش فنی

و حرفهای استان مرکزی با اشاره به اینکه از
نکاتی که در راستای رفع مشکالت اقتصادی
اهمیت دارد و باید مــورد توجه قرار بگیرد،
توانمنــدی نیروهای انســانی و ایجاد امید
مضاعف است ،تاکید کرد :یکی از برنامههای
اداره کل آموزش فنی و حرفهای برای سال
 98برنامهریزی برای توانمندسازی نیروهای
انسانی و توانمندسازی افراد در عرصه اقتصاد
با ایجاد مهارت و مهارتآموزی به همه اقشار
است .شاهمحمدی گفت :ســازمان فنی و
حرفهای از سال  1359به اسم سازمان فنی
و حرفهای کشور شــکل گرفت و قبل از آن
در سال 1339چیزی به نام مهارتآموزی در
این قالب شکل گرفته بود که البته به وسعت
امروز نبود ،با این وجود در سال 1359سازمان
فنی و حرفهای از ادغام سه دستگاه اداره کل
تعلیماتحرفهای،صندوقکارآموزیوکانون
کارآموزی ،تحت عنوان سازمان آموزش فنی
و حرفهای کشور شکل گرفت .وی ادامه داد:
شاید در سال  1359تنها یک مرکز با هفت
حرفه و سه آموزشــگاه آزاد در استان وجود
داشت ،ولی امروز با تالش تمامی همکاران به
نقطهایرسیدهایمکه 21مرکزآموزشیثابت
در تمامی 12شهرستان استان ویژه خواهران
و برادران ،بیش از چهار مرکز جوار دانشگاهی
و بیش از  13مرکز جوار کارگاهی مستقر در
صنعتداریم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان با

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بیان کرد:

نگاهی به عملکرد چهل ساله شرکت پخش فرآوردههای
نفتی خراسان رضوی

مشهد -زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

خدمات شــرکت پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراســان رضــوی در بخشهای
مختلف از ابتدای پیــروزی انقالب تاکنون
توسعه یافته و خدمترسانی در این عرصه
پیشرفتهای مطلوبی داشته است .شرکت
توزیع و پخــش فرآوردههای نفتی منطقه
خراســان رضوی نواحی مشــهد ،قوچان،
نیشابور ،تربت جام ،درگز ،سرخس ،فریمان،
تایبادوشهرستانهایچناران،کالت،طرقبه

شاندیز ،بینالود ،فیروزه و باخرز را زیرپوشش
دارد .رفت و آمد ساالنه بیش از  30میلیون
زائر به مشهد ،تردد روزانه بیش از یک میلیون
و  200هزار خودرو در این شهر و همجواری
خراسان رضوی با کشورهای ترکمنستان و
افغانستان و صادرات و حمل و نقل ترانزیتی
گســترده این منطقه نقش توزیع و تامین
فرآوردههای نفتی در این منطقه را چند برابر
کرده است.
 9برابر شدن تعداد جایگاههای
سوخت

گیالن-مریم معبدی

Naslefarda466@gmail.com

عکس :نسل فردا

مهندس میرغضنفری فرماندار شهرستان الهیجان
بههمراه معاون عمرانی ،بخشــدار مرکزی و برخی
روسای دســتگاههای اجرایی در روستاهای بخش
مرکزی شهرستان الهیجان حضور یافتند .فرماندار
شهرستان الهیجان در حاشــیه افتتاح پروژهها با
تاکید بر نقش وجایگاه روستاییان در رشد و توسعه
کشورگفت :روستا به عنوان محور توسعه و پیشرفت
در کشور نقش بزرگی را برعهده دارد و برنامه و رویکرد
دولت تدبیــر و امید در جهت تقویــت و ارتقای این
جایگاه است .وی با بیان دستاوردهای نظام جمهوری
اسالمی گفت :تمام افتخاراتی که ایران اسالمی به آن
دست یافته است ،در سایه وحدت وهمدلی بین مردم
و مسئوالن بوده و همه باید تالش کنند تا این وحدت
حفظ شــود و افزایش یابد .گفتنی است؛پروژههای
افتتاحی شامل آبرسانی ،رفع مشکل ضعف برق،
آسفالت روستایی ،احداث تفرجگاه روستایی و بتنی
کردنانهاربودهاستکهدرمجموعاینپروژههابامبلغ
یک میلیارد وهشتصدو بیست وپنج میلیون تومان به
بهرهبرداری رسید.
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مشهد خاصترین استان در جذب زائر و گردشگر

اشــاره به شــروع آموزش در پادگانها به
صورت پایلوت از ســال گذشته و ادامه آن با
جدیت بیشتر در ســالجاری ،خاطرنشان
کرد :این طرح تحت عنوان طــرح قرارگاه
مهارتی اجرایی میشــود و بیــش از 200
درصد تعهدات ما در زمینه قرارگاه مهارتی در
پادگانها انجام شده است .هدف از اجرای این
طرح این است که سربازانی که در طول مدت
سربازیمشغولگذراندنوظیفهسربازیخود
هستند ،مهارتی را فرا بگیرند تا بعد از پایان
خدمت از این مهارت استفاده کرده و بتوانند
شغلی برای خود ایجاد کنند یا با تکیه بر این
مهارت از فرصتهای شغلی موجود استفاده
کنند .وی همچنین با اشاره به اینکه بخش
خصوصی در کنار ما بوده است ،عنوان کرد :در
تمامیبخشهاتا 29دیماهسالجاریبیش
اقتصاد

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراسان رضوی در باره فعالیتهای
این شــرکت به خبرنگار ایرنا گفت :تعداد
کل جایگاههای این منطقه پیش از انقالب
 14جایگاه با 210نازل بود که اکنون به127
جایگاه با دو هزار و  315نازل افزایش یافته
اســت .علی اصغر اصغری افزود :با توجه به
اهمیت کاهش آالیندگیها به خصوص در
شهرهای بزرگ از مهرماه  93توزیع بنزین
یورو چهار آغاز شد که از آن سال تاکنون دو
میلیارد و یک میلیون و  651هزار لیتر از این
فرآورده توزیع شده است .وی اظهار داشت:
توزیع نفت گاز یورو چهار هم از اسفند سال
 91آغاز شــد و در این مدت یک میلیارد و
 335میلیون و  276هزار لیتــر از این نوع
سوخت در منطقه توزیع شــده است .وی
گفت :جایگاههای سوخت سی.ان.جی هم
از ســال  81در این منطقه ایجاد شــده که
در آن سال یک جایگاه با یک نازل و امکان
ســوختگیری هزار و  200خودرو در روز
وجود داشت و تا پیش از واگذاری جایگاهها
به شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
در ســال  1388این تعداد به  63جایگاه با
 338نازل با امکان ســوختگیری  98هزار

از 119درصدعملکردداشتهایم.شاهمحمدی
افزود :یکی دیگر از کارهایی که در سال  96و
سالجاری ادامه داشت طرح ایران مهارت بود
که طرح مشترکی بین سازمان آموزش فنی
و حرفهای کشور و وزارت آموزش و پرورش
اســت و با هدف ارائه آموزشهای مهارتی
به دانشآموزان مقاطــع تحصیلی هفتم،
هشتم و نهم اجرایی میشود تا نوجوانان ما
حداقل با یک مهارت آشنا شوند و بتوانند از
ظرفیتمهارتیپیشبینیشدهچهدربخش
خصوصی و چه دولتی اســتفاده کنند .وی
ادامه داد :تا امروز هزار و  114نفر را در طرح
اوقات فراغت سال تحصیلی 97-98آموزش
دادهایم که با سرعتی که در نیمه اول سال98
پیشبینی میکنیم ،امیدواریم این رقم به دو
برابر برسد .مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
و  16خودرو رسید .اصغری افزود :هم اکنون
 134جایگاه سوخت ســی.ان.جی با 757
نازل و امکان سوختگیری 251هزار و904
خودرو در منطقه خراســان رضوی فعالیت
میکندواحداثاینجایگاههاموجباشتغال
مستقیم بیش از هزار و  200نفر شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراسان رضوی ادامه داد :هماکنون
روزانه یک میلیون و  700هزار متر مکعب
ســوخت پاک در منطقه توزیع میشود که
معادل صرفهجویی روزانه یک میلیون و700
هزارلیتردرمصرفبنزیناستوتاثیربسزایی
در کاهش آلودگیهای زیست محیطی دارد.
ویاظهارداشت:ظرفیتجایگاههایدرحال
بهرهبرداری این منطقــه نیز  158هزار متر
مکعبدر ساعت است.
معــاون فنــی و عملیاتی شــرکت پخش
فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی
گفت :طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری
متوسط دما روی مخازن کروی گاز مایع و
اتصالآنبهسامانهمخصوصخود،همچنین
طراحی و اجرای سیستم کامل اتوماسیون
بارگیری در انبار گاز مایع ،طراحی و ساخت
بســیاری از قطعات یدکی پمپها به ویژه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

صاحبانسهامشرکتفرمانخودروسپاهان(سهامیخاص)بهشمارهثبت14905
بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتویانمایندههایقانونیآنهادعوتمیگردددرجلسهمجمععمومیفوقالعادهصاحبان
سهامکهراسساعت 9صبحمورخ 1397/12/6درمحلکارخانهواقعدرشهرکصنعتیجی،خیابانیکم،فرعیششم،پالک
 85برگزارمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعادهصاحبانسهام:
-1افزایشسرمایه
هیئت مدیره شرکت
-2سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیفوقالعادهباشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکتنویدآبادگران(سهامیخاص)شمارهثبت 12697شناسهملی 10260337198نوبتدوم
باتوجهبهعدمتشکیلجلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکتنویدآبادگراندرتاریخ 1397/10/30بهعلتعدمحصولحدنصاب
قانونی ،بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم (اصالتا یا وکالتا) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت10
صبح روز سه شنبه مورخ  1397/12/7در محل تاالر سنبله واقع در اصفهان ،چهارراه شیخ صدوق ،جنب شرکت تعاونی مصرف
سازمانجهادکشاورزیبرگزارمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:
-1انحاللشرکت
هیئت مدیره شرکت نوید آبادگران

استان گفت :یکی از نگرانیها و اهدافی که در
سال  98پیگیر آن هستیم ،رفع فقر مهارتی
بوده که اگر بتوانیم بــا دورههایی مثل طرح
ایران مهارت و مشــابه این طرحها به همه
جوانان یاد بدهیم اگر چه رفتن به دانشگاه
خوب است ،ولی اگر کسی بخواهد شغلی را
یاد بگیرد ،باید از مهارت برخوردار باشد و اگر
کسی مهارت داشته باشد ،این امتیاز ،خود
زمینه ساز اشــتغال پایدار خواهد بود .وی با
اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه
بانوان بیان کرد :چــه در بخش خصوصی و
چه در بخش دولتی بیــش از  10هزار نفر
خانم را آموزش دادهایم که هم اوقات فراغت
آنها پر شده و هم میتوانند حتی در قالب
خوداشــتغالی و کارآفرینی کارهای 
خوبی
را انجام دهند.
مکانیکالسیلپمپها،تعمیرواصالحمخزن
 40میلیون لیتری سقف شناور ،همچنین
تعمیر تیوپ ســیل آن با بهرهگیری از توان
داخلی مجموعه از جمله اقداماتی است که
در این چهل ســال به خصوص در سالیان
اخیرانجامشدهاست.محمدحسننبوینژاد
افزود:طراحیوساختسیستمدیسپاچینگ
بارگیری فرآوردههای رنگــی در انبار دو به
منظور کنترل دقیق فرآوردههای خارج شده
از انبار ،طراحی و ساخت سامانه اندازهگیری
اتوماتیک باک خودرو به منظور جلوگیری
از قاچاق فرآوردهها ،طراحی و ساخت سامانه
اندازهگیــری آب موجود در مخــازن هم از
دیگر اقدامات سالیان اخیر است .وی اظهار
داشت :رفع اشکال از سیستم نشتی بازوهای
بارگیری ،طراحی و ساخت کامل تلمبههای
جایگاههایکنترل سوخت مرزی در منطقه،
طراحیوساختدیزلپمپهایتکسیلندر
به منظور اســتفاده در زمانهای بحران و
ساماندهی و به روز رسانی و تعمیرات بردهای
مخصوص آن هم از جمله دســتاوردهای
چهل ســال این صنعت در کشور است که
همگی با استفاده از دانش بومی و توان داخلی
انجام میشود.

بهارک جان

میالدتوشیرینترینبهانهاستکه
میتوانباآنبهرنجهایزندگیهم

دلبستشیرینترینبهانهزندگیمان
تولدتمبارک

از طرف بابا مسعود ناجی و مامان فاطمه

همزمان با دهه مبارک فجر طرح گازرســانی به
دو روستای شهرســتان تالش با حضور مصطفی
ساالریاستاندارگیالنوجمعیازمسئوالناستانی
وشهرستانیدرروستایانبوهافتتاحشد.مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن در مراسم گازرسانی به
دو روستای شهرستان تالش با تبریک چهلمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی خاطر نشان کرد:
در تیرماه امسال عملیات گازرسانی به دو روستای
صعب العبور و کوهستانی لواچال و انبوه آغاز شد و
بحمداهللپسازهشتماه،اینروستاهاازنعمتگاز
طبیعی برخوردار شده اند.حسین اکبر ضمن ابراز
خوشحالی از گازرسانی به روستاهای کوهستانی
تالش اظهار داشت :این روستاها دارای 215خانوار
هستند و برای گازرسانی به آنها بالغ بر 14میلیارد
و  500میلیون ریال هزینه شده است .مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن تصریح کرد :با برخورداری
روستاهایلواچالوانبوهازنعمتگازطبیعی،تعداد
خانوارهای روستایی بهرهمند از گاز در تالش به33
هزار و  475خانوار و درصد بهرهمندی خانوارهای
روستایی این شهرســتان به 90/4رسیده است.
مهندساکبربا اشارهبه این موضوعکه درچهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هشت شهرستان
گیالن ،شهرستان سبز به لحاظ گازرسانی است،
افزود :هم اکنون درصد بهرهمندی گاز روستایی
تنها سه شهر رودبار ،رودســر و سیاهکل زیر 90
درصد است که انشاءاهلل با اجرای فاز سوم پروژه
های بند «ق» درصــد بهرهمندی این مناطق نیز
به باالی  90درصد افزایش می یابد .در پایان این
مراسم مشعل گازرســانی به دو روستای لواچال
و انبوه به دست استاندار گیالن برافروخته و نماز
جماعت نیز در مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س)
این روستا اقامه شد.

افتتاح سالن تجاری پایانه
پرویزخان در قصرشیرین

کرمانشاه-اکبرمیثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
کرمانشــاه از افتتاح ســالن تجاری پایانه مرزی
پرویزخان در شهرستان قصر شــیرین خبرداد.
مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت :سالن تجاری
پایانهمرزیپرویزخانقصرشیرینبهمناسبتدهه
مبارک فجر  با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی،
معاون ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و
استاندار کرمانشاه و با هزینهای بالغ بر۷۵میلیارد
ریال افتتاح شد .وی گفت :سالن تجاری پرویزخان
با مســاحت دوهزار و ۶۰۰متر مربع ،شامل سالن
همکف به مساحت دوهزار متر مربع ،نیم طبقه و
موتورخانههرکدامبهمساحت۳۰۰مترمربعاست.
کرمی در ادامه افزود :کاربرد ساختمان این سالن
عمدتا به منظور صادرات و واردات  بوده  و فضای این
ساختمان شامل :ورودی و اطالعات ،سالن انتظار
تجاری جهت مراجعین ،محل استقرار کارمندان
جهت پاسخگویی به مراجعین به شکل خطی و
پشت کانترهای همجوار ســالن انتظار است.وی
گفت :سایر فضاهایی که در کنار سالن انتظار قرار
میگیرند و با ارباب رجوع سر وکار دارند شامل اتاق
قرنطینه و نظارت ،اتاق قرنطیــه دامی ،اتاق های
ترانزیت،اتاقهایگمرک،اتاقبیمه،اتاقبانک،اتاق
نهاد ریاست جمهوری ،اتاق استاندارد ،اتاق کنترل
گذرنامه و فضای استقرار کارمندان اداری  راهداری
و حمل و نقل جاده ای است.

کاهش طالق در اردبیل

اردبیل – گروه استانها :معاون امور اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت:
آمار طالق در اردبیل پنج درصد کاهش نشــان
میدهدکهالبتهآمارسالجاریدراینزمینهاحصا
نشده.یوسفخدادادیگفت:یکیازاهدافمتعالی
انقالب اسالمی حاکمیت اسالم و احکام قرآن بود
که مردم ایران با شعار استقالل ،آزادی و جمهوری
اسالمیبهتحققآنهمتیراستینکردند.

