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فردوســیه-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی-
مهندس امید مهری شــهردار فردوســیه با اشــاره به 
ضرورت آسفالت در برخی از معابر و خیابان های سطح 
شهر گفت : تمهیدات گســترده ای در راستای اجرای 
پروژه های عمرانی در نقاط مختلف شــهر برنامه ریزی 
گردیده اســت و تالش شــد در ابتدای راه بــا توجه به 
بررسی بعمل آمده ، بهسازی معابر و آسفالت بلوار ها و 
کوچه های شهر در دست اقدام قرار گیرد ، تا بتوانیم با 
معابری مناسب طرح های عمرانی دیگر را نیز به مرحله 

اجرا درآوریم .

وی ادامه داد : در این راســتا آســفالت و لکه گیری 
معابر خیابان پناهی فرجام هم اکنون آغاز شــده است 
و انشاهلل تالش داریم ظرف کوتاه ترین مدت آسفالت و 

بهسازی تمامی معابر شهر را انجام دهیم .
شهردار فردوسیه معابر را بعنوان شریان های حیاتی 
یک شهر برای عبور و مرور دانســت و اضافه کرد : برای 
رضایتمندی مردم ابتدا باید معبری در خور شهروندان 
فراهم آورد تا به واســطه آرامش و حس امید بخشی که 
از آن به مردم القا می شود بتوانیم با خاطری آسوده تر 

راه خدمت رسانی را طی نمایبم.

ســنندج-گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-در 
راستای چهاردهمین جشنواره نخستین واژه با هدف جلب 
توجه به آب و حفظ و حراست از این مایه حیات، زنگ آب در 

مدارس شهرستان قروه نواخته شد.
در این جشنواره که  توســط امور آبفا قروه و با مشارکت 
آموزش و پرورش شهرستان  به صورت نمادین در دبستان 
پسرانه شــاهد برگزار شــد، مدیران و کارشناسان حوزه 
مدیریت مصرف امور آبفــا این شهرســتان ضمن تبیین 
اهمیت حفظ و حراســت از آب روش های مصرف صحیح 
را به زبانی ســاده و گویا برای دانش آموزان و اولیا و مربیان 

تشریح نمودند.
یکی از اهداف برگزاری این جشنواره، آموزش مدیریت 
مصــرف آب و روش های بهینه مصرف بــه دانش آموزان و 
محصالن و همچنیــن افزایش شــناخت دانش آموزان از 

وضعیت منابع آب است.
با برگزاری این جشــنواره، ســطح آگاهی کودکان در 
ارتباط با نقش و اهمیت آب در زندگی افزایش یافته و آنها 
با مفاهیم صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف آب بیشــتر 

آشنا می شوند.
انتقال مفاهیم آموزش داده شده به خانواده ها از طریق 
دانش آموزان، نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف آب و 
افزایش روحیه مشارکت پذیری و همچنین ارتباط کودکان 
و اولیا و مربیان با مجموعه آب و فاضالب و برجسته کردن 
نقش آن ها در حفــظ منابع و مصرف صحیــح آن از دیگر 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
دلیل نامگذاری جشــنواره بــا عنوان نخســتین واژه 
قرارگیری دو حرف " آ" و "ب" در ابتدای حروف الفبا است 
و آب را به عنوان اولین کلمه که مایه حیات انســان اســت 

می سازد.
در این جشنواره بسته های آموزشی میان دانش آموزان 
و مربیان و اولیا توزیع شــد؛ همچنین برگزاری نشســت 
هم اندیشــی میــان اولیــا و مربیان در خصــوص اهداف 

جشنواره، نواخته شدن زنگ آب توسط مسئوالن شرکت 
آبفا و آموزش و پرورش و اجرای مســابقه و برنامه های شاد 
فرهنگی ویژه دانش آموزان از دیگر بخش های جشــنواره 

چهاردهم نخستین واژه در شهرستان قروه بود.

 شهردار تاکید کرد؛

 بهسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر عمومی شهر فردوسیه 

 زنگ آب در مدارس شهرستان قروه به صدا درآمد

خبر

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا  
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر عامل 
آبفای اســتان اصفهان از بازسازی 
193 کیلومتر از 500 کیلومتر شبکه 

فرســوده  فاضالب شــهر اصفهان 
خبر داد. 

حســین اکبریــان با اشــاره به 
قدمت 55 ساله شبکه فاضالب شهر 

اصفهان گفــت: در مجموع 3900 
کیلومتر شبکه و کلکتور فاضالب در 
شــهر اصفهان وجود دارد که حدود 
77 درصد آن بتنــی، 21 درصد پلی 

اتیلن و حــدود 1 درصد آن از جنس 
های دیگر است. 

وی افــزود: لوله هــای بتنی به 
مرور زمان و در اثــر گازهای موجود 

در شــبکه دچار خوردگی می شوند 
که ایــن امر موجب بــروز حوادث و 
فروریزش سطح آســفالت می گردد 
کــه در ایــن خصوص می بایســت 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی 
برای پیشگیری و به حداقل رساندن 

حوادث در نظر گرفته شود. 
اکبریــان با بیــان اینکــه 307 
کیلومتــر از 500 کیلومتر شــبکه 
فرسوده فاضالب شهر اصفهان هنوز 

بازسازی نشده است، افزود:
 این 307 کیلومتر را بر اســاس 
اولویت اصالح به پنج قسمت تقسیم 
بندی کردیم، اولویت اول قســمت 
های بــا وخامت خیلی بــاال و حالت 
بحرانی مــی باشــند و اولویت آخر 
بخش های فرسوده ای است که هنوز 
قابــل بهره برداری هســتند ولی در 
زمان های آتی قابل اصالح می باشند 
و بر این اســاس مطابق برنامه ریزی 
صورت گرفتــه، در صــورت تامین 

اعتبار بازسازی انجام می شود. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان 
در خصوص اعتبار مــورد نیاز برای 
بازسازی شــبکه فاضالب فرسوده 

اصفهان گفــت: درمجموع 12 هزار 
میلیارد تومان برای بازســازی 307 
کیلومتر شــبکه فاضالب فرســوده 
باقی مانده نیاز است که 50 کیلومتر 
آن در اولویت اول بازسازی قرار دارد 
و نیازمند حــدود 2 هــزار میلیارد 

تومان اعتبار است.    
اکبریــان خاطر نشــان کرد: در 
خصوص تامین اعتبــار مورد نیاز در 
صدد بررسی راه هایی برای استفاده 
از ظرفیت ماده 5۶ و مشارکت بانک 
ها و همچنیــن اعتبــارات عمرانی 
و مشــارکت بخش خصوصی برای 
اصالح و بازســازی پروژه های آب و 

فاضالب در شهر اصفهان هستیم. 

مدیر عامل آبفای استان 
اصفهان از بازسازی 193 
کیلومتر از 500 کیلومتر 
شبکه فرسوده  فاضالب 

شهر اصفهان خبر داد. 

همکاری کانون صنفی 
آموزشگاه های آزاد فنی و 

حرفه ای استان و صندوق بیمه 
روستائیان و عشایرکردستان

ســنندج-گالله فرهــادی ، خبرنــگار 
توســعه ایرانی-کانون صنفی آموزشــگاه 
های آزاد فنی و حرفــه ای و صندوق بیمه 
روستائیان و.عشــایر اســتان کردستان 

تفاهم نامه همــکاری منعقد کردند.
 با حضــور فردیــن وکیلــی مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان 
تفاهم نامــه همکاری بیــن کانون انجمن 
صنفی آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه 
ای و صندوق بیمه روســتائیان و عشــایر 
این اســتان با هدف توســعه و پوشــش 
حداکثری بیمه اجتماعی در جامعه هدف 
و تســهیل در ارائه خدمات و دسترســی 
مشــمولین به عضویت نــزد صندوق بیمه 

روستائیان و عشایر منعقد شد .
بــا حضــور فردیــن وکیلــی مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان 
تفاهم نامــه همکاری بیــن کانون انجمن 
صنفی آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه 
ای و صندوق بیمه روســتائیان و عشــایر 
این اســتان با هدف توســعه و پوشــش 
حداکثری بیمه اجتماعی در جامعه هدف 
و تســهیل در ارائه خدمات و دسترســی 
مشــمولین به عضویت نــزد صندوق بیمه 

روستائیان و عشایر منعقد شد .
فردیــن وکیلی مدیــرکل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان کردســتان بــا اعالم 
این خبر گفت : در راســتای اجرای اصل 
بیســت و نهم قانــون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران و تحقق اهــداف و برنامه 
های دولت سیزدهم در خصوص تعمیم و 
گسترش پوشــش نظام تامین اجتماعی و 
به منظور برخورداری مؤسســین ، مربیان 
، کارکنــان و مهارت آموزان آموزشــگاه 
های آزاد فنــی و حرفه ای اســتان فاقد 
پوشــش بیمه اجتماعی از مزایا و تعهدات 
بلنــد مــدت بیمــه هــای اجتماعی در 
زمینــه بازنشســتگی ، از کارافتادگــی و 
بازمانــدگان تفاهــم نامه همــکاری بین 
کانــون انجمــن صنفی آموزشــگاه های 
آزاد فنــی و حرفــه ای و صنــدوق بیمه 
روســتائیان و عشــایر اســتان کردستان 

منعقد شد .
وکیلی اطالع رســانی شــرایط ، مزایا ، 
خدمات و حمایت های بلند مدت صندوق 
بیمه روستائیان و عشــایر استان از طریق 
ظرفیت هــای در اختیار مشــمولین این 
تفاهم نامه ، شناســایی اعضاء جدید واجد 
شــرایط و متقاضی عضویــت در صندوق 
بیمه روســتائیان و عشــایر و معرفی آنان 
بــه صندوق در حــدود قوانیــن ، ضوابط 
و مقــررات را از جملــه تعهــدات کانون 
انجمــن صنفی آموزشــگاه های آزاد فنی 
و حرفه ای استان کردســتان در این تفاه 

نامه همکاری برشمرد .
وی با اشــاره به تعهدات صندوق بیمه 
روســتائیان و عشــایر اســتان کردستان 
در این تفاهم نامه همــکاری گفت : ارائه 
خدمات ، مزایا و حمایــت های بلند مدت 
به بیمه شــدگان مشــمول در چارچوب 
ضوابط و مقــررات مورد عمــل صندوق 
و پذیرش معرفینامه صادر شــده توســط 
کانــون انجمن هــای صنفی آموزشــگاه 
هــای آزاد فنی و حرفه ای اســتان جهت 
عضویــت در صنــدوق بیمه روســتائیان 
و عشــایر اســتان کردســتان را از جمله 
تعهدات ایــن صنــدوق در تفاهــم نامه 

همکاری ذکر کرد .
گفتنی اســت این تفاهم نامه همکاری 
به مدت یک ســال و با حضــور احمد توانا 
مدیر صندوق بیمه روســتائیان و عشــایر 
و فاطمه حیــدری رئیس هیئــت مدیره 
کانــون انجمــن صنفی آموزشــگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای اســتان کردســتان 

منعقد شد .

استانها

 قزوین - مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
بازرس کل قضایی اســتان قزوین گفــت: امروز تالش 
برای حل مشکالت بخش تولید، وظیفه قانونی مدیران 
دستگاه های اجرایی اســت و باید تمام  تالش خود را در 

این زمینه به کار بگیرند.
ســعید اقبالــی در بازدید از تعــدادی از واحدهای 
تولیدی در شــهرک صنعتــی کاســپین در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنــا افزود: هدف از ایــن بازدیدها حضور 
میدانــی و آشــنایی نزدیک با مســایل و مشــکالت 

واحدهای تولیدی و حل هرچه زودتر آنها است.
این مسوول با اشــاره به منویات مقام معظم رهبری 
در ضرورت حمایت از تولید داخلی،گفت: همه مدیران 
و دســتگاه های اجرایی در این رابطــه تکلیف قانونی 

دارند.
بــازرس کل اســتان قزوین با اشــاره بــه اهمیت 
اشــتغالزایی برای جوانان، اظهار داشت: باید از مشاغل 
موجود صیانــت کنیم و برای ایجاد مشــاغل جدید نیز 

تالش کنیم که ایــن موارد در گرو حل مســایل بخش 
تولید و ســرمایه گذاری اســت. وی خاطرنشان کرد: 
با اقدام به موقــع و تصمیم گیری مناســب از ســوی 

مدیران دســتگاه های ذیربط می توان از ایجاد خیلی 
از مشکالت برای واحدهای تولیدی پیشگیری کرد.

بازرس کل اســتان قزوین با بیان اینکه همه ظرفیت 

ها و امکانات باید برای حل مســایل و مشــکالت بخش 
تولید به کار گرفته شــود،افزود: ترک فعل مدیران در 
این حوزه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با متخلفان 

تعارفی نداشته و برخورد می کنیم.
اقبالی خاطرنشــان کرد: البته دیدگاه ما نســبت به 
مدیران اجرایی صیانتی اســت و در مرحله اول نسبت 
به کوتاهی ها تذکر می دهیم اما اگــر مدیری اصرار بر 

ترک فعل داشته باشد، برخورد الزم صورت می گیرد.
بازرس کل قضایی اســتان قزویــن همچنین گفت: 
با توجه به سیاســت های ابالغی ســازمان بازرسی کل 
کشور در راســتای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، 
از این پس هر هفته یک روز را بــرای بازدید از صنایع و 
رسیدگی به مسایل و مشــکالت بخش تولید اختصاص 
می دهیــم. در ایــن بازدید دســتورات الزم برای حل 
مشکالت چهار واحد صنعتی داده شد که پیگیری های 
الزم از سوی بازرس کل استان قزوین برای تحقق آنها 

صورت خواهد گرفت.

بازرس کل قضایی استان قزوین؛

  حل مشکالت بخش تولید، تکلیف قانونی مدیران است

  193 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان بازسازی و اصالح شد


