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به  آغاز  از  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
روزرسانی استاندارد لوازم خانگی در سازمان ملی 

استاندارد خبر داد.
اتحادیه ها و  پناه در جمع رؤسای   مهدی اسالم 
از  رضوی  خراسان  صنعتی  و  صنفی  انجمن های 
در  خانگی  لوازم  استاندارد  روزرسانی  به  آغاز 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  استاندارد  ملی  سازمان 
لوازم خانگی قاچاق کم کیفیت از مرزهای شرقی 
مراتب  بارها  ما  و  می شود  کشور  وارد  غربی  و 
اعتراض خود را در این خصوص که لوازم خانگی 
قاچاق، کاماًل غیراستاندارد و کم کیفیت هستند به 

دستگاه های مربوطه اعالم کرده ایم.
ایران گفت: حدود  استاندارد  ملی  رئیس سازمان 
در کشور وجود  کیفی  کنترل  مدیر  نفر  هزار   ۸۰
دارد که باید استقالل در کار و امنیت داشته باشند 
کیفی  کنترل  مدیران  نظام  تا  هستیم  درصدد  و 
در  را  موضوع  این  لذا  شود  سازماندهی  کشور 

برنامه هفتم توسعه گنجانده ایم.
وی همچنین بر هوشمندسازی همه فرآیندها در 
سازمان ملی استاندارد تاکید و بیان کرد: کاغذ باید 
به  موضوع  این  لذا  شود  حذف  سازمان  این  در 
عنوان یک اصل در نظر گرفته شده و به این سمت 

در حال حرکت هستیم.
و  سواالت  به  پاسخ  در  همچنین  پناه  اسالم 
رضوی  خراسان  اقتصادی  فعاالن  دغدغه های 
آمادگی خود را برای تهیه و تدوین نسخه بومی 
استاندارد در حوزه برق و الکترونیک اعالم و اضافه 
کرد: تهیه استانداردها باید توسط خود زیست بوم 
و اکوسیستم آن محصول انجام گیرد در غیر این 
صورت هر دستگاه اجرایی به این موضوع ورود 
کند تخلف کرده است و دستگاه های اجرایی باید 
استاندارد  را ذیل  تکالیف خود  اجرای ضوابط و 

تعریف شده برای آن پیش ببرند.
این  در  همچنین  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
استاندارد  تدوین  پیگیری  خصوص  در  نشست 
اجباری برای تولید ماشین سنگ شکن و تصفیه 
آب، موازی کاری اداره استاندارد و اداره نظارت 
بر کنترل کیفی آرد در حوزه سبوس گیری، صدور 
آئین نامه جدید برای کارشناسان رسمی استاندارد، 
برنامه توسعه  از مدیران کنترل کیفی در  حمایت 
قول  بلندمدت  آزمون های  در  بازنگری  و  هفتم 
مساعدت داد. وی در ادامه گفت: این سازمان طی 
چند ماه گذشته ۱۵۰ نشان حالل برای محصوالت 

مختلف صادر کرده است.
نشستهای  منظم  برگزاری  بر  تاکید  با  پناه  اسالم 

خراسان  استاندارد  کل  اداره  بین  گو  و  گفت 
توسعه،  افزود:  استان  اقتصادی  فعاالن  با  رضوی 
طور  همان  نمی شود،  محقق  استاندارد  بدون 
کیفیت  و  استاندارد  به  نسبت  تولیدکنندگان  که 
ملی  سازمان  اند،  بوده  دلسوز  خود  محصوالت 
تولیدکنندگان  حامی  نیز  آن  کارکنان  و  استاندارد 

هستند.
در  داد:  ادامه  ایران  استاندارد  ملی  رئیس سازمان 
با  باید  اما  می شود  تولید  زیادی  کاالهای  کشور 
رعایت استاندارد و کیفی سازی آن، میزان پذیرش 
و  داخلی  از  اعم  هدف  جامعه  سوی  از  را  آنها 
در  که  نقص هایی  البته  داد،  افزایش  خارجی 
تدوین  نظام  و  بازرسی  نظام  آزمایشگاهی،  نظام 
در  و  می پذیریم  را  دارد  وجود  کشور  استاندارد 

تالش برای رفع آنها هستیم.
پروانه های  اعتبار  مهلت  اینکه  بیان  با  وی 
استانداردی که نشان ملی دارند از سه سال به یک 
سال تقلیل پیدا کرده است گفت: این سازمان در 
نامهای  و  برندها  استاندارد  بر روی  فعالیت  حال 
در  مربوطه  اصالحیه  زودی  به  که  شرکتهاست 
برطرف می شود  نگرانی ها  و  ابالغ  این خصوص 
و نشان ملی استاندارد هم باید آنقدر زیبا و گویا 
باشد که کاماًل روی محصول به صورت برجسته 

نشان داده شده و همه به آن افتخار کنند.
برداری  نمونه  میزان  افزود:  پناه  اسالم 
باشد  قانون  براساس  باید  همکار  آزمایشگاه های 
و حتمًا محصولی که برای نمونه برداری دریافت 
کرده اند را به تولیدکننده بازگردانند، در غیر این 
صورت آزمایشگاه تخلف کرده است و مجوزش 

باطل می شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رشد 
قارچ گونه آزمایشگاه های همکار در کشور ادامه 
استاندارد  ارجاع کار در سازمان ملی  داد: سامانه 
و  آزمایشگاه ها  بین  مالی  ارتباط  تا  دیجیتال شده 

تولیدکنندگان قطع شود، برخی از مسائل و چالشها 
کهنه هستند و حل آنها زمان زیادی نیاز دارد اما 
محصول  کیفیت  مالی،  ارتباط های  این  حذف  با 
ارتقا می یابد، تاکنون این ارتباط مالی برای بخش 
خودروسازی حذف شده و برای سایر صنایع نیز 

اجرایی خواهد شد.
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با خرید زمین در شهر صومعه سرا
 کلنگ ساخت درمانگاه 

تامین اجتماعی تا پایان سال 
به زمین زده خواهد شد

با خرید زمین در شهر صومعه سرا کلنگ ساخت 
درمانگاه تامین اجتماعی در این شهر را تا پایان 

سال به زمین زده خواهد شد
دکترحسین  غیرعامل  پدافند  هفته  با  همزمان 
در  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  ابراهیمی 
برنامه  از  گزارشی  استان  های  رسانه  با  نشستی 
های اجرا شده در مدیریت درمان را تشریح کرد.
مهمترین عناوین مطرح شده توسط دکتر ابراهیمی 
ذیل  شرح  به  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
است. کلنگ ساخت درمانگاه تخصصی در محوطه 
بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت ،کلنگ 
ساخت درمانگاه تخصصی الهیجان ، بازسازی کامل 
درمانگاه منجیل، بازسازی کامل درمانگاه فومن ، تا 

پایان سالجاری آغاز خواهد شد.
با کسب مجوز راه اندازی آنژیوگرافی در بیمارستان 
آن  کلنگ ساختمان  اکرم )ص(،  رسول  حضرت 
در محوطه بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( 

رشت تا پایان سال زده خواهد شد.
دکتر ابراهیمی ابراز امیدواری نمود که انشاء ا... 
بتوانیم با خرید زمین در شهر صومعه سرا کلنگ 
ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در این شهر را 

تا پایان سال به زمین بزنیم.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان در بخشی دیگر 
از صحبتهای خود گفت : 2۱۰۰ پزشک و طرف 
قرار با سازمان تامین اجتماعی در استان  نزدیک 
به ۱۰۰ درصد نسخ الکترونیک ثبت می نمایند. 
کنون  تا  آذر  ابتدای  از  گذشته   یکسال  در  که 
الکترونیک  نسخه  تومان  میلیارد  به 97۰  نزدیک 
توسط پزشکان و موسسات طرف قرار داد ثبت 
شد که تا امروز 9۱۰ میلیارد تومان نسخ رسیدگی 

و به طرف های قرار داد پرداخت شد.
سال  داشت:در  اظهار  ابراهیمی  حسین  دکتر 
برای  تجهیزات  تومان  میلیارد  گذشته حدود 4۰ 
مراکز درمانی تامین اجتماعی استان خریداری و 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
بیمارستان  در  عمرانی  های  پروژه  افزود:  وی 
حضرت رسول اکرم)ص( شامل، بازسازی کامل 
هتلینگ  و  رختشورخانه   ،NICUT بخشهای 
اکرم)ص(  رسول  حضرت  بیمارستان  بخشهای 

شروع و به اتمام خواهد رسید.

تعهد شرکت توسعه نیشکر 
خوزستان برای عرضه 

۷۰۰هزار تن شکر
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
خوزستان گفت:در سال زراعی ۱4۰2-۱4۰۱ این 
به  شکر  تن  7۰۰هزار  عرضه  به  متعهد  شرکت 

بازار داخلی با قیمت مصوب است.
عبدعلی ناصری در گفت وگویی افزود: برنامه ریزی 
برای تامین و عرضه این میزان شکر توسط شرکت 

توسعه نیشکر و صنایع جانبی انجام شده است.
 ، آمده  عمل  به  برنامه ریزی  گفت:براساس  وی 
۵۱۸هزار تن شکرتولیدی واحدهای هشت گانه و 
تصفیه ۱۸2هزار تن شکر)قهوه ای( وارداتی دراین 

شرکت هدف گذاری شده است.
جانبی  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  تعهد 
خوزستان در سال زراعی گذشته تولید 7۰9 هزار 
تُن شکر بود. برداشت نیشکر از واحدهای هشت 
گانه امام خمینی)ره( ، دهخدا ، میرزاکوچک خان 
، سلمان فارسی ، حکیم فارابی ، امیرکبیر ، دعبل 
خزاعی وهفت تپه در سطح ۶7هزار و ۵۸۰هکتار در 
روزهای اخیر شروع و همزمان نیز تولید شکر آغاز 
شد. پیش بینی می  شود امسال پنج میلیون تُن نیشکر 
تا پایان سال جاری از مزارع واحدهای هشت گانه 
نیشکری وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی  برداشت و تبدیل به شکر شود. واحدهای 
خوزستان حدود 4۰درصد  نیشکری  گانه  هشت 
کند.نیاز  تامین می  را  به شکر  داخلی کشور  نیاز 
که  است  تُن  میلیون   2.2 شکر  به  کشور  ساالنه 

۱.۵میلیون تُن در داخل کشور تولید می شود.
شوش  در  آب  میان  وصنعت  کشت  واحدهای 
و کارون در شوشتر از واحدهای مستقل کشت 

نیشکرو تولید شکر در خوزستان هستند.
براساس چشم انداز ۱4۰4 کشاورزی خوزستان ، 
7۰درصد نیاز کشور به شکر از کشت چغندر قند 

و نیشکر در این استان محقق خواهد شد.

 معاون وزیر بهداشت:
اعزام ۲۲۰۰ پزشک به 
بیمارستان های کشور

 معاون درمان وزیر بهداشت از اعزام دو هزار و 
2۰۰ پزشک به بیمارستان های کشور خبر داد و 

گفت: مناطق کم برخوردار در اولویت هستند.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  در  کریمی،  سعید  بیرجند،  پزشکی 
علوم  دانشگاه  رئیسه  هیئت  اعضای  با 
دنبال  به  اینکه  بر  تأکید  با  بیرجند  پزشکی 
بر  مبنی  بهداشت  وزارت  شعار  تا  هستیم  این 
ببریم  پیش  را  سالمت«  نظام  تعالی  و   »عدالت 
پزشک  توزیع  آینده  هفته   ۳ تا   2 طی  گفت:   
متخصص انجام می شود، از اعزام دو هزار و 2۰۰ 
پزشک متخصص به استان های کشور خبر داد و 
خراسان جنوبی،  مثل  پهناور  استان های  در  گفت: 
مشکالت توزیع پزشکان متخصص سخت تر است 
و امیدواریم در مناطق کم برخوردار شرایطی فراهم 
این  در  ماندن  تمایل  متخصص،  پزشکان  تا  شود 

مناطق بعد از اتمام طرح را نیز داشته باشند.

مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  همواره  راه  مقوله 
مطرح  مختلف  جوامع  در  توسعه  زیرساخت های 
منطقه  در  برای حضور  نیز  سرمایه گذاران  و  بوده 
خاص، یکی از آیتم هایی را که مدنظر دارند، بحث 
راه و محورهای مواصالتی است که باعث می شود 
توسعه این مناطق با سرعت بیشتری محقق شده و 
ساکنان این مناطق نیز به دلیل برخورداری از این 
ظرفیت، ثمرات حضور سرمایه گذاران و به تبع آن 
رونق اقتصادی را در شهر و استان خود تجربه کنند.
استان زنجان بیش از ۱۳۰ کیلومتر بزرگراه و 2۰۰ 
کیلومتر آزادراه دارد و از این میزان ۱۰۵ کیلومتر 
آزادراه زنجان به سمت تهران بوده و 9۵ کیلومتر 
هم به سمت تبریز است. همچنین این استان 7۵۰ 
کیلومتر راه فرعی، ۳۵۰ کیلومتر راه اصلی و 42۰۰ 
راه های  مجموع  و  داشته  روستایی  راه  کیلومتر 

استان بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 
نیز در گفت وگویی، به مصوبات سفر رئیس جمهور 
کرده  اشاره  راه سازی  بخش  در  زنجان  استان  به 
پروژه  بیجار،  به  زنجان  پروژه محور  و می گوید: 
محور قیدار به کبودرآهنگ، کلور و درام و پروژه 

بناب و منجیل جز مصوبات این سفر بود.
اصغر اسماعیلی در همین خصوص ادامه می دهد: 
با تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور در سال 
گذشته پروژه های راه سازی در استان زنجان جان 

گرفتند و با روند خوبی اجرا می شود.
سفر  پروژه های  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دو ساله است و در این راستا بخشی از اعتبارات 
اختصاص می یابد، خاطرنشان می کند:  امسال  نیز 

تزریق به موقع اعتبارات باعث می شود پروژه های 
حوزه راه با سرعت خوبی جلو برود و این مهم 
رضایت مندی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 
استان  راه سازی  مهم  پروژه  سه  می شود:  یادآور 
زنجان در مقیاس بزرگراهی بوده و محور زنجان 
به بیجار، محور زنجان به سلطانیه - ابهر و محور 
سه  جز  کبودرآهنگ«  و  قیدار  سمت  به  زنجان 

پروژه مهم در بخش بزرگراهی است.
این مسئول عنوان می کند: در استان زنجان بیش از 
۱۳۰ کیلومتر بزرگراه داریم و با جذب اعتبارات 
خوب و به موقع تا سال ۱4۰4 و با اجرای سریع 
به میزان  از ۱۰۰ کیلومتر  پروژه های مذکور بیش 

بزرگراه های قبلی استان اضافه خواهد شد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 
آزادراه  کیلومتر   2۰۰ زنجان  استان  اینکه  بیان  با 
آزادراه زنجان  میزان ۱۰۵ کیلومتر  این  از  دارد و 
به سمت تهران بوده و 9۵ کیلومتر هم به سمت 
تبریز است، می گوید: ظرفیت آزادراهی این استان 
تکمیل بوده و خوشبختانه در بخش آزادراهی در 

سطح کشور وضعیت خوبی داریم.
اسماعیلی متذکر می شود: 7۵۰ کیلومتر راه فرعی، 
راه  کیلومتر   42۰۰ و  اصلی  راه  کیلومتر   ۳۵۰
از  استان بیش  روستایی داریم و مجموع راه های 

۵۵۰۰ کیلومتر است.
زنجان  استان  شهرسازی  و  راه  سابق  مدیرکل 
ماهیت  با  پروژه   ۸ اینکه  بیان  با  گفت وگویی  در 
اجرا  دست  در  زنجان  استان  محورهای  ارتقای 
است، می گوید: این تعداد پروژه در قالب 7 ردیف 

ملی در استان زنجان اجرا می شود که شامل ۳۰۰ 
کیلومتر احداث بزرگراه است.

بزرگراهی  می افزاید: طرح های  بیات منش  مسعود 
در حال اجرا در استان بیش از 4۵ درصد پیشرفت 
هزینه های  اینکه  به  توجه  با  و  داشته  فیزیکی 
ساخت متغیر است، برای تکمیل باقی مانده ۳۰۰ 
کیلومتر بزرگراه ها نیز 2,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.
با  راه  کیلومتر   ۱۵۰ همچنین  می دهد:  ادامه  وی 
و  بوده  اقدام  در دست  اصلی  راه  ارتقای  ماهیت 
در حال حاضر حدود بیش از ۳۵ درصد پیشرفت 
نیز  اعتبار  تومان  میلیارد  و ۱,2۰۰  داشته  فیزیکی 

برای تکمیل شدن نیاز دارد.
ظرفیت  درصد   ۸7 می شود:  یادآور  مسئول  این 
جابه جایی بار و مسافر در این استان جاده ای است 
و در این راستا ۱۳ درصد حمل و نقل در استان 
ریلی بوده و در خصوص حمل و نقل هوایی نیز 
نقش  و  نداشته  مسافری  نقش  زنجان  فرودگاه 

ناوبری و باری را در منطقه ایفا می کند.
زنجان  استان  شهرسازی  و  راه  سابق  مدیرکل 
اضافه می کند: اگر از مرکز استان زنجان دایره ای 
به شعاع 4۰۰ کیلومتر رسم کنیم، نیمی از جمعیت 

و سرمایه کشور را در خود جای خواهد داد.
استان های  با  استان  این  اینکه  بیان  با  بیات منش 
گیالن،  مازندران،  استان های  از  قسمتی  تهران، 
قم  قزوین،  همدان،  شرقی،  و  آذربایجان غربی 
با  می کند:  تصریح  است،  ارتباط  در  کرمانشاه  و 
تکمیل پروژه های راه سازی به صورت چهار خطه، 

تسهیل ارتباطات را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه زنجان می تواند نقش کلیدی 
در تأمین، پشتیبانی و لجستیک منطقه داشته باشد، 
خاطرنشان می کند: پروژه دو خطه کردن زنجان به 
قزوین در حال تکمیل بوده و زنجان را از طریق 

ریل سه ساعته به مرکز کشور ارتباط می دهد.
امروزه زیربنای توسعه اقتصادی بر اساس سیستم 
حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن شکل می گیرد. 
اگر راه ها و وسایل حمل و نقل کافی در اختیار 
نباشد، امکان اتصال بین نواحی مختلف و تبادل 
کاال وجود نخواهد داشت. راه ها همانند رگ های 
حیاتی جامعه هستند و همه فعالیت های اقتصادی، 
می بخشند،  تداوم  را  جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی 
این  توسعه  اهمیت  به  توجه  با  دید  باید  حال 
را  خود  عزم  حد  چه  تا  استان  مسئوالن  بخش، 
برای تحقق رؤیای دست نیافته در این عرصه جزم 

خواهند کرد.

استانها7

موقعیت ممتاز ارتباطی استان زنجان
 در شمالغرب کشور

محمد محمودی نژاد رییس سازمان آرامستان های شهرداری کرج:
روزانه تقریبا ۳۵ فوتی 

در آرامستان بهشت سکینه )س(  دفن می شود
*گزارش: علیرضا نصیرمنش:

هر  های  آرامستان  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با 
عزاداری  ایام  در  شهروندان  که  خدماتی  و  شهر 
رسانه  اصحاب  کنند؛  می  دریافت  خود  عزیزان 
آرامستان های  در سازمان  با حضور  البرز  استان 
شهرداری کرج و بازدید از پروژه های در دست 
احداث در نشستی خبری با محمد محمودی نژاد 
رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 

کرج  به گفتگو پرداختند.
با اشاره  محمد محمودی نژاد در نشست خبری 
به تعداد فوتی های سال جاری اظهار کرد: از اول 
و  هزار   ۸ مجموع  در  ماه  آبان   2۰ تا  فروردین 
۱۵7 نفر در آرامستان های بهشت سکینه )س( و 
بهشت علی )ع( که زیر مجموعه شهرداری کرج 

است دفن شده اند.
وی ادامه داد: از این تعداد 4هزارو 47۱ نفر مرد، 
2 هزارو 74۶ مورد زن و 94۰ مورد نوزاد بوده  
است؛ همچنین ۵ هزارو 949 مورد از این متوفیان 
در داخل آرامستان های کرج، 274 مورد در سایر 
آرامستان های البرز و هزارو 9۳4 نفر هم در سایر 

شهرها دفن شده اند.
وی با اشاره با اینکه آرامستان بهشت سکینه )س( 
 ۳۵ تا   ۳۰ بین  روزانه  داد:  ادامه  دارد،  قطعه   42
نفر در این آرامستان دفن می شوند؛ همچنین در 
از  که  داریم  شهید   ۱۱ سکینه  بهشت  مجموعه 

شهدای سالمت و مدافع حرم هستند.
سکینه  بهشت  مجموعه  کرد:  اضافه  مسئول  این 
همه روز از ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح تا اذان مغرب 
متوفیان خدمات  به شهروندان و خانواده محترم 
استان  گرامی  شهروندان  تمام  و  دهد  می  ارائه 
اطالعاتی  هرگونه  توانند  می  کرج  شهر  و  البرز 
را درباره متوفیان با سامانه 2۰۰۰۱۵۳۰ و شماره 
تماس ۱۵۳۰ بصورت شبانه روزی دریافت کنند.
آرامستان  در  قبر  قیمت  درباره  نژاد  محمودی 
بهشت سکینه )س( گفت: با افزایش ۱۵ درصدی 
یک  از  مختلف  قطعات  در  قبر  قیمت  امسال، 
میلیون   2۳ تا حدود  تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون 
به  که  بضاعتی  بی  افراد  از  البته  است؛  تومان 
یا  امداد معرفی می شوند و  از کمیته  مثال  عنوان 
کفن  و  دفن  توان  سازمان  مجموعه  تشخیص  به 
متوفی خود را ندارند که متاسفانه تعدادشان هم 

زیاد است هیچ هزینه ای دریافت نمی کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا در کرج مانند برخی از 
شهرها با پدیده داللی قبر با قیمت های نجومی از 
فروش  گفت:  هستیم،  مواجه  افراد  برخی  طرف 
قبر مکروه است و فردی که قبری را خریده صرفا 
مجاز است که آن را به وابستگان درجه یک خود 
واگذار کند و به هیچ عنوان نمی تواند آن را به نفر 

دیگری بفروشد.
از صحبت های  دیگری  در بخش  نژاد  محمودی 
در  آب  کمبود  جدی  مشکل  به  اشاره  با  خود 
آرامستان بهشت سکینه)س( توضیح داد: متاسفانه 
فضای  آبیاری  برای  آب  کمبود  جدی  مشکل  با 
سبز مجموعه مواجه هستیم و علی رغم مکاتبات 
صورت گرفته، موفق به دریافت انشعاب نشده ایم 
برای  دهگانه  مناطق  توان  از  حاضر  حال  در  و 
بایجاد  اما  می کنیم؛  استفاده  سبز  فضای  آبیاری 
آبگیرهای در سطح سازمان به مساحت ۱۰ هزار و  
۳۶ هزار مترمکعب سعی می کنیم با جمع آوری 
آب های سطحی و چاه های که حفر شده آب 
سازمان را تامین کنیم و متاسفانه به خاطرکمبود 
آب، برخی خانواده ها برای آبیاری درختان اطراف 
آرامستان  سردکن های  آب  از  عزیزانشان  قبور 

استفاده می کنند.
در  کرج  شهرداری  آرامستانها  سازمان  ریس 
بازدیدی که همراه با اصحاب رسانه از پروژه های 
سازمان انجام شد گفت: ما در سازمان خانه مادر 
و کودک راه ندازی کرده ایم مانند مهد کودک تا 
خانواده ها برای جلوگیری از آسیب های روحی 
فرزندان در مراسم تشییع و خاکسپاری جلوگیری 
این  به  را  فرزندان خود  نیاز  در صورت  و  کنند 
روحی  مسائل  از  فرزندان  تا  بسپارند  مجموعه 
روانی در امان باشند؛ سعی می کنیم این مجموعه 

تا اواسط آذر ماه سال جاری افتتاح می شوند.
محمودی نژاد در ادامه گفت: با دعوت از تعدادی 
از مادران شهدا و مفقود االثر و کاشت درختانی 
قرآنی در  باغ گیاهان  این عزیزان  بود  یاد  جهت 
همایشی با عنوان مادران چشم انتظار و با حضور 
افتتاح گردید تا هم یاد بودی برای این  مسولین 
عزیزان باشد و هم اینکه عموم شهروندان از این 

باغ زیبا بهره مند شوند.

شرکت شهرک صنعتی فناوری برق و الکترونیک سهند آذران )سهامی خاص( بشماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰2۰۰۳279۱۱
بدینوسیه از کلیه سهامداران محترم شرکت شهرک صنعتی سهندآذران دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی ساالنه شرکت که 

ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/2۳ در محل شرکت تشکیل خواهد گردید حضور بهم رسانید.
*دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت .
2-تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به ۱4۰۰/۱2/29.

۳-انتخاب بازرس قانونی شرکت .
4-سایر موارد که از اختیارات مجمع عمومی می باشد .

                                                        

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد:
آغاز به روزرسانی استاندارد لوازم خانگی

آگهی دعوت به مجمع عمومی

 هیئت مدیره


