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کوتاه از ایران
برگزاریدومینجلسهکمیته
اختالالتیادگیریمنطقهشهریار

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه بیان کرد :

فعالیت تنها  5شورای اسالمی کار
در یک قطب عظیم اقتصادی
کریمی
گروه ایران

شهریار -نســل فردا :دومین جلسه کمیته
اختالالت یادگیری شــهریار با حضور مدیران
مراکز دولتی و غیردولتــی اختالالت یادگیری
در مرکز اختالالت یادگیری شــهید درخشان
برگزار شــد.معاون آموزش ابتدایی با ارائه این
خبر اظهارداشــت :با توجه به وسعت فعالیت در
این زمینه و لزوم هماهنگی و ارائه خدمات الزم
به دانش آموزان خاص و احتماال مشــاوره های
الزم به خانواده ها و معلمان در جهت رسیدن به
نتایج مطلوب ،موارد بسیار مهم و راهگشا مطرح و
مباحث الزم بین حاضران تبادل نظر شد.آقاخانی
یادآور شد:دراین جلسه نحوه خدمات رسانی و
فعالیت مراکز و بررســی راهکارهای مناسب در
جهت پیشبرد اهداف مورد بررسی قرار گرفت.

اتمام پروژه ها با  تزریق
به موقع اعتبارات

سحر مصطفوی آرام -نسل فردا:مدیر کل حریم شهر
تهران در پی درخواست شورای اسالمی شهرقدس و مردم
مبنی بر الحاق این شهرستان به تهران بزرگ،گفت :نگاه
شهرداری تهران و مدیریت حریم نسبت به این الحاق مثبت
است.دکتر حسین خانلری افزود :در پی درخواست شورای
شهر قدس ،بنده صحبت هایی با مدیران شهرداری تهران
در این خصوص داشتم و متوجه شدم که آنها نسبت به این
امر نگاه مثبتی دارند و ما نیز با این موضوع موافق هستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه ،نسبت به
فعالیت انگشتشمار شورای اسالمی کار به عنوان یک
تشکل کارگری موثر در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما در
شهر صنعتی ساوه انتقاد کرد .مهدی زمانی نوری در جلسه
شوراهای اسالمی کارخانجات شهرستان ساوه و نمایندگان
وی بیان کرد :وجود تنهــا همین تعداد
شــورای اســامی کار فعال،زیبنــده
شهرســتان بزرگ صنعتــی و کارگری
ســاوه به عنوان یکی از قطبهای عظیم
اقتصادی کشــور با حدود بیش از 550
واحد صنعتی و تولیدی و بیش از  55هزار
کارگر بیمه شــده اصلی ،نیســت.زمانی
نوری گفت :در حال حاضر بیش از 150
واحد صنعتی و تولیدی این شهرســتان
حائز شرایط تشکیل شــوراهای اسالمی
کار ،انجمنهای صنفی کارگری و مابقی
واحدها حائز شــرایط انتخــاب نماینده
قانونی کارگران هستند ،لذا علت تعلل در

کارگران در مراجع حل اختالف کار ،افزود :تعداد شوراهای
اسالمی کار کارخانجات این شهرســتان ،از  38شورای
اســامی کار فعال و توانمند و پویا در حال حاضر به پنج
شورای اسالمی دارای اعتبار و سه شورای در حال تأسیس
رسیده است.

تشکیل و تقویت هرچه بیشتر شوراهای
اســامی کار کارخانجات را طی نامهای
از نماینده مجلس خواســتار و مستدعی
پیگیری عاجل شــدهایم.نماینده قانونی
کارگــران در مراجع حــل اختالف کار و
هیئت بدوی ســازمان تأمین اجتماعی،
خواستار اســتمرار جلســات شوراهای
اســامی کار در قالب حداقــل ماهیانه
یک جلســه به میزبانی خانــه کارگر و با
هماهنگی شورای اسالمی کار استان شد.
لزوم تقویت شوراهای اسالمی
کار
وی با گالیه و انتقاد از عدم اجرای صحیح

قانــون کار و بیتوجهــی بــه آئیننامه
تشکلهای کارگری از سوی مسئوالن و
دســتگاههای ذیربط که منجر به کاهش
و تضعیف تشــکلهای کارگری به ویژه
شــوراهای اسالمی کار شــده ،خواستار
توجه و اهتمــام وزارت کار و کانون عالی
شوراهای اسالمی کار کشور در تشکیل و
تقویت شوراهای اسالمی کار کارخانجات
منطقه شد.
وی در ادامه با انتقاد و گالیه از اجرای کند
بازنشستگی کارگران در کارهای سخت و
زیانآور و انباشته شدن حجم پروندهها در
دبیرخانه کمیته کارهای سخت و زیانآور

استان مرکزی که رســیدگی و حصول
نتیجه را ماهها به تعویق میاندازد ،از عدم
اجرای آراء صادره کمیته استانی از سوی
سازمان تأمین اجتماعی به بهانههای واهی
پرداخت و به عدم همــکاری کارفرمایان
در واریز چهار یا هشــت درصد سهم حق
بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی
اشاره کرد.دبیرخانه کارگر ساوه و زرندیه
ادامه داد :عدم اجرای صحیح قانون و نبود
نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی،
کارگران را مســتأصل و سرگردان کرده
است.زمانی نوری همچنین به عدم اجرای

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهآذربایجانشرقی

اکبرمیثاقی -نسل فردا:مسعود شریفی گفت:
اگر اعتبارات به موقع تزریق شود ،پروژه ها زودتر
از زمان انتظار تمام می شــود .مدیر ســاخت و
توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان
کرمانشــاه ،گفت :اولویت فعالیت ،بزرگراه ها و
راههای اصلی اســت .وی در این خصوص ادامه
داد 5/31 :کیلومتر از بزرگراه کربال در قطعات 2
و  3از انتهای کمربندی اسالم آباد غرب به سمت
کرند ،کمربندی شهرستان کرند و قطعه  5ب در
مسیر سرمیل به گردنه پاتاق تمام شده و تکمیل
 100درصد را به رخ می کشد .وی ابراز خرسندی
کرد که قطعه  5الف از شهر کرند تا سرمیل  ،به
طول  5/8کیلومتر و  7کیلومتر از انتهای گردنه
پاتاق تا شهر سرپل ذهاب هم در مسیر بزرگراه
کربال تا پایان سال تکمیل خواهد شد.مدیر کل
راه و شهرســازی در ادامه گفــت :بخش عمده
پروژه های حمیل – پلدختر  ،سه راهی بیاشوش
– ثالث  ،کمربندی ســنقر و  50کیلومتر از باند
دوم مسیر بیستون – سنقر هم در صورت تامین
و تخصیص اعتبار در ســه ماهه اول سال آتی به
بهره برداری خواهد رسید.این در حالی است که
در حوزه ساخت و توســعه راه های اصلی استان
کرمانشاه ،پروژه های اسالم آباد – حمیل به طول
 25کیلومتر  ،سه راهی هرســین – هرسین به
طول  25کیلومتر  ،قطعات  4به طول  5/10و 8
به طول  8کیلومتر  ،تقاطع غیر همسطح ورودی
شهر سرپل ذهاب  ،محور ســنقر – کامیاران به
طول  7کیلومتر واریانت گردنــه پاتاق به طول
 2کیلومتر هم بی وقفــه در حال انجام عملیات
است.گفتنی است ،قطعه  9به سمت شهرستان
قصرشیرین به زودی عملیاتی می شود.


خطرات
سمينار شناسايي
و ارزيابي ريسك برگزار شد

فریده محمدی -نسل فردا :با همت معاونت
منابع انساني شــركت توزيع نيروي برق استان
كرمانشاه ،سمينار شناسايي خطرات و ارزيابي
ريســك با حضور كاركنان شــركت توزيع برق
برگزار شد.عليرضا ســجوديان ،مدرس و مشاور
سيســتم هاي مديريت،فعاليت هاي هماهنگ
شده براي هدايت و كنترل يك سازمان با توجه
به ريسك را مديريت ريسك تعريف كرد و گفت:
به طور كلي در مديريت ريسك به دنبال شناخت
فرصت ها و تهديدهاي پيش رو هستيم .بنابراين
شناسايي كليه ريســك ها ،چه منبع آن تحت
كنترل سازمان باشــد ،چه نباشد ،حائز اهميت
است.ســجوديان ،فرآيندهاي مديريت ريسك
را توضيح داد و اضافه كــرد :تجارب قبلي ،افراد
با تجربه در سازمان ،اسناد و مدارك ،بازرسيها
و نظرســنجي ها منابع اطالعاتي مفيدي براي
شناســايي ريســك هســتند.وی در ادامه و با
مشاركت عملي همكاران توزيع برق ،به آموزش
ارزيابي ريسك پرداخت و درپايان با ارائه جداول
ارزيابي ريسك اظهار كرد :پس از تعيين احتمال
و شدت (نتيجه)عمل ،مي توان سطح ريسك يك
تصميم را سنجيد و با تدبير عمل كرد.

وی اظهار داشت :با توجه به این نگاه ویژه و مثبت ،باید هر چه
سریع تر اقدامات خود را برای روند این پروسه آغاز کنیم و در
ابتدا باید مکاتباتی با دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور
داشته باشیم و این امر را در مسیری کامال قانونی انجام دهیم.
وی تصریح کرد:همچنین در خصوص پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده به حساب شهرداری قدس با اینکه در حوزه
فعالیت ما نیست ،اما برای برداشتن باری از دوش شهرداری
قدس ،حتما پیگیری های الزم صورت خواهد گرفت.
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گلستان -نسل فردا :بــا توجه به مشارکت مناسب
شرکت آب منطقه ای گلســتان در برگزاری با شکوه
برنامه های هفته پدافند غیرعامل ،اســتاندار گلستان
از مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اســتان تقدیر
کرد.
در متــن ایــن لوح،خطاب بــه مدیر عامل شــرکت
آب منطقــه ای آمــده:در ســالی کــه بــه شــعار
«اقتصــاد مقاومتی ،اقــدام و عمل» مزین شــده  ،از

زحمات و تالش هــای ارزنده جنابعالی در راســتای
اجرای سیاســت های ابالغی مقام معظــم رهبری و
دولت محترم تدبیر و امید در حوزه پدافند غیر عامل
به ویژه در برگزاری هر چه باشــکوه تــر برنامه های
هفته پدافند غیر عامل در سال  1395تقدیر و تشکر
می کنم .توفیقات روز افزون جنابعالی را در ظل الطاف
الهــی و توجهات حضــرت ولی عصر (عج) مســئلت
دارم.

نگاه مثبت مدیریت شهری تهران در خصوص الحاق قدس به پایتخت

ایران

 740بسیجی ،عهده دار سوخت رسانی به شمالغرب کشور
تبریز -نسل فردا :ابوالفضــل روح اللهی ،مدیر
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه
آذربایجان شرقی به همراه مســئوالن منطقه با
سردار غالم عسگر کریمیان ،فرمانده سپاه عاشورا
دیدار و گفت وگو کرد.ابوالفضل روح الهی در دیدار
با سردارغالم عسگر کریمیان ،فرمانده سپاه عاشورا،
ضمن ارائه گزارشــی اجمالی از عملکرد منطقه
آذربایجان شــرقی اظهار کرد :این منطقه با ۷۴۰
نفر نیروی بسیجی مخلص و والیتمدار،کار سوخت
رسانی به استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،اردبیل و زنجان را با گستره بیش  ۹۰هزار
کیلومتر مربع برعهــده دارد.وی در ادامه با تأکید
بر انجام تأمین و توزیع به موقع و مطلوب سوخت
مورد نیاز مــردم شــریف در بخشهای مختلف
مصرف در سال جاری گفت :این منطقه با در اختیار
داشتن  ۴انبار ذخیرهســازی در شهرهای تبریز،
مراغه  ،میانه و سراب ،با انجام ذخیره سازی مناسب
توانایی گذر از زمستانی سرد و سخت را دارد و هیچ

دود نپیوستن به کنوانسیون برن ،در چشم صاحبان آثار هنری رفته است
تبریز -نسل فردا :عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
با بیان اینکه بدون رعایــت کپیرایت ،دورخیزی برای
بازارهای اقتصادی آثار هنری امکانپذیر نیست ،گفت:
دود نپیوستن به کنوانسیون برن در چشم صاحبان آثار
هنری و فرهنگی رفته است.محمداسماعیل سعیدی به
کاهشمیزاننسخههایرسمیفیلمهایشبکهنمایش
خانگی به دلیل افزایش دانلودهای غیرمجاز فیلمهای
سینمایی اشاره کرد و اظهار داشت :متاسفانه هنوز برخی
پیشنیازهای بدیهی نظیر کنترل و حفاظت از حقوق

 17روستای استان سمنان تا دهه فجر 95
گازرسانی میشوند

سلیمه غفاری قادی – نسل فردا :مدیرعامل
شرکت گاز استان سمنان گفت :با تکمیل طرح
گازرسانی 17 ،روستای استان تا دهه فجر  95به
شبکه گاز متصل می شوند.روح اله نوریان افزود:
هشت روستای منطقه قهاب رستاق دامغان و 9
روستای کالته شرقی میامی به شبکه گاز متصل
می شوند.وی خاطرنشان کرد :برای گازرسانی به
هزار و  883خانوار در این روستاها  154کیلومترشبکه گاز و  800انشعاب گاز در نظر گرفته
شده و اجرایی می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خاطرنشان کرد :با بهرهبرداری
از این طرح ها ،ضریب پوشش گاز در شهرستان دامغان و میامی به ترتیب به  79و  94درصد
خواهد رسید.وی شبکه توزیع گاز طبیعی در استان سمنان را چهار هزار و  327کیلومتر
عنوان و خاطرنشان کرد :بیش از  134هزار انشعاب و  265هزار مشترک در استان از گاز
استفاده می کنند.نوریان با اشاره به حوادث گازگرفتگی به ویژه در فصل های سرد سال،
یادآورشد 70 :درصد حوادث گاز گرفتگی ،ناشی از نقص دودکش وسایل گرمایشی است.
وی تصریح کرد :سرد بودن انتهای دودکش ،دلیل نقص در خروجی دود است و این مسئله
خطرآفرین است و شهروندان باید به این مسئله دقت کنند.وی به شهروندان توصیه کرد:
هرشب قبل از خواب ،از باز بودن دودکش و خروجی آن اطمینان حاصل کنند.شهرستان
شاهرود با  48هزار و  247خانوار و شهرستان سمنان با  45هزار و  311خانوار ،به ترتیب
بیشترین مشترکان گاز را در استان سمنان دارند.

تولیدکنندگانآثارسینماییدرایرانجدیگرفتهنشده؛
بنابراین در این شرایط دورخیزی برای ورود به بازارهای
تازه اقتصادی امکانپذیر نخواهد بــود .نماینده مردم
تبریز در مجلس شورای اسالمی ،مهمترین دلیل ضعف
اقتصادی سینما و دیگر حوزههای ادبی و هنری را عدم
اهتمامجامعنهادهایمسئولدرحوزهنظارتبراینترنت
و دانلود غیرقانونی این آثار دانست و افزود :دستگاههای
نظارتی و مسئول باید برنامههای جدی و کالنتری را
درخصوصجلوگیریازکپیغیرمجازازآثارهنریدنبال

اجراي موفقيت آميز پروژه ایجاد پایگاه
داده مکانی در شهر حویق تالش

قانون بازنشستگی پیش از موعد ماده 10
قانون بازسازی و نوســازی صنایع اشاره
کرد.
وی با اشاره به مشــکالت و دغدغههای
کارگران ناشــی از قراردادهــای موقت
کار ،قراردادهای ســفید امضاء ،تســویه
حســاب ســفید امضاء و تأخیر چندین
ماهه در حقوق کارگران و  ...به تعدادی از
کارخانجات ساوه که کارگران آنها دارای
چنین مشکالتی هستند ،اشــاره کرد و
خواستار توجه و نظارت هرچه بیشتر اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان

گونه نگرانی جهت تامین سوخت وجود ندارد.
ابوالفضل روح اللهی در بخش دیگری از ســخنان
خود ،با اشاره به اهمیت حضور نیروهای ارزشی و
تفکر بسیجی در اداره امور افزود :عملکرد منطقه
در ابعاد عملیاتی و فرهنگی همسو و هماهنگ با
اهداف بسیج و منویات مقام معظم رهبری است.
شــرکت در اردوی راهیان نور ،برگزاری اردوهای
فرهنگی و زیارتی ،اجرای برنامه های مناســبتی
ســالگرد ارتحال حضرت امام (ره) ،گرامیداشت
هفته دفاع مقدس،هفته بســیج ،گرامیداشــت
حماسه ۹دی ،دهه مبارک فجر ،همچنین برگزاری
برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی نظیر زیارت
عاشورا و نیز دوره های آموزشی و سخنرانی درقالب
برنامه های حلقه های صالحیــن جهت بصیرت
افزایی کارکنان خــدوم ،از جملــه اقدامات این
منطقه است.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی در خاتمه با تأکید
بر پیروی و پشــتیبانی از مقــام عظمای والیت
اظهار داشت :خط قرمز ما در حوزه کار و زندگی،
فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری است.
بهترین راه مبارزه با آمریکا  ،خدمت
به مردم است
درادامه این دیدار سردارغالم عسگر کریمیان،
کنند؛ضمن آنکه فرهنگسازی باید در رأس برنامههای
آنها قرار گیرد.وی با بیان اینکه چارچوبهای مشخصی
در رابطه با کپی رایت در قانون آمده که اگر رعایت شوند
میتوان مانع از تکثیرهای غیرمجاز آثار ادبی و هنری شد،
ادامه داد :خالء قانونی در داخل کشور به معنای واقعی که
عواقبی برای افراد خاطی در پی داشته باشد ،وجود ندارد؛
لذا ضعف نظارتی را باید دلیل افزایش کپیها و دانلودهای
غیرمجاز در کشور دانست.سعیدی تاکید کرد :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن باید برای تسلط به
فضایمجازیتالشبیشتریکنندوهنرمندانخودبرای
احقاق حقشان وارد میدان شوند.وی افزود:کنوانسیون

مریــم معبدی رحیمی -نســل فردا:
جمشــید ظهیری،مدیرعامل شــرکت گاز
اســتان گیالن از اجراي موفقيت آميز پروژه
ایجاد پایگاه داده مکانی در شهر حویق تالش
خبــر داد .مهندس ظهیری گفت :شــرکت
گاز اســتان گیالن ،با درک ضرورت تجمیع
مدارک و نقشه ها و اطالعات توصیفی مرتبط
با تاسیسات خود و با هدف ایجاد سهولت در دسترسی و گزارش گیری از داده های
مکان محور موجود در سازمان به ویژه جهت تصمیم گیری و واکنش های به موقع
در مواقع بحرانی از ابتدای سال  95شــروع به امکان سنجی جهت تعیین الیه های
مورد نیاز سازمان کرده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت :در اين راستا
اين شرکت استاندارد  SDIمربوطه را تهیه و ارتباطات و توپولوژی داده ها نسبت به
یکدیگر را در بستر نرم افزار  GISتدوین کرد و تمام الیه های اطالعاتی موجود تکمیل
و به مختصات متناظر به عنوان پایلوت در شهر حویق شهرستان تالش متصل شد .وی
بیان کرد :همزمان با اجرای این پروژه ،کلیه فرآیندهای اصلی سازمان مورد بازنگری
قرار گرفت و مستندات تکمیل اطالعات و فرم های مربوطه متناسب با الزامات سیستم
 GISاصالح شد .همچنين سامانه اطالعات مکانی شرکت گاز گیالن قابلیت دسترسی
همزمان به بانک های اطالعاتی متفاوتی اعم از تعمیرات  ،کنترل پروژه ،مشترکین
و ...را فراهم کرده است.

در خصوص جلوگیــری از تضییع حقوق
کارگران شد.
وی همچنین پیرامون صدور آراء مراجع
حل اختالف کار درخصوص بازگشت به
کار کارگران یکی از صنایع ســاوه و عدم
اجرای رأی درخصوص پرداخت مطالبات
معوقه و عدم واریز حق بیمه اشــاره کرد
و گفت :طی نامهای از کارفرمای شرکت
خواســته ایم برابر موازیــن قانونی عمل
کند تا کارگران ناگزیر به شکایت مجدد
و پیگیری از طریق مراجع حل اختالف و
دستگاه قضایی نشوند.

فرمانده ســپاه عاشــورا ضمن تبریک انتصاب
ابوالفضــل روح اللهی به ســمت مدیر منطقه
آذربایجان شــرقی به عنوان مدیری بســیجی
و والیتمدار با اشــاره به فرمایــش حضرت امام
خمینــی (ره) ،گفت«:بهتریــن راه مبــارزه
بــا آمریــکا ،خدمت به مــردم اســت» .وی با
بیان اهمیــت خدمتگزاری به مردم شــریف با
ذکر حدیثــی از پیامبراکــرم(ص) ادامه داد« :
اگر خدا شــما را دوســت داشــته باشــد ،کار
مردم را به شــما ارجــاع مــی دهد»؛بنابراین
بایــد قدر توفیــق خدمتگــزاری را دانســت؛
برای اینکه مــی تواند مزرعه ای بــرای آخرت
باشد.
سردار کریمیان سپس در خصوص اقتدار نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران گفت :وظیفه
ســپاه ،حمایت از ارزش های انقالب اسالمی
اســت و هر قدر اقتدار نظام بــاال رود ،قدرت
بازدارندگی آن نیز زیاد می شــود .وی با اشاره
به مردم محور بودن نظــام مقدس جمهوری
اســامی ایران گفت :به فرموده حضرت امام
خمینی(ره) مــردم ولی نعمت ماهســتند و
مسئوالن ارزشــی به عنوان بدنه این نظام باید
پاسدار ارزش های انقالبی باشند.
یهای غیرمجاز از
برن در جهان با هدف جلوگیری از کپ 
آثار هنری و ادبی تشکیل شده؛به همین دلیل کشورهای
عضو این معاهده بینالمللی از عواقب کپیهای غیرمجاز
در امان ماندهاند و چنین مشکلی را در داخل و خارج از
کشورشان ندارند.
وی ادامه داد :عواقب عدم جلوگیــری از دانلود و تکثیر
فیلمهای خارجی در ایران به آثار داخلی نیز رسیده ؛ به
همیندلیلامروزهعدمپایبندیبهحقوقمولفدرکشور
مشاهده میشود ،لذا با این اوصاف باید گفت تا زمانی که
ایران عضو کنوانسیون برن نشــود ،نخواهد توانست به
وضعیت کپیرایت حتی در داخل کشور نیز سامان دهد.

پيام تسليت امام جمعه،معاون استاندار و فرماندار
شاهرود به مناسبت درگذشت آيت اله رفسنجاني
شاهرود -نســل فردا :در پي رحلت
ناگهاني سردار سازندگي كشور و يار با وفاي
امام (ره) و رهبر معظم انقالب،مديران ارشد
شهرستان شاهرود در پيامي با مردم كشور
و به ويژه شهرستان شاهرود ابراز همدردي
كردند .در اين پيام آمده:
بسمه تعالي
اذامات العالم ثلم في االسالم ثلمه الیسدها شئ
ارتحال عالم مجاهد حضرت آيت اله هاشــمي رفسنجاني ،ذخيره انقالب و نظام
اســامي ،يار همراه امام راحل(ره) و رفيق ديرين مقــام معظم رهبري مدظله
العالي ســردار ســازندگي و رئيس فقيد مجمع تشــخيص مصلحت نظام را به
محضر حضرت بقيه اله االعظم ( ارواحنافدا) و رهبــر معظم انقالب،حوزه هاي
علميه بيت مكرم آن مرحوم ،ملت شــريف ايران و همشــهريان گرامي تسليت
و تعزيت عرض کــرده ،رحمت و غفران الهــي را براي آن عزيز از دســت رفته،
خواستاريم.
عباس اميني  ،سيد حسن حسيني شاهرودي  ،سيد محمدرضا هاشمي
امام جمعه شــاهرود ،نماينده مردم شهرســتان هــاي شــاهرود و ميامي در
مجلس شــوراي اســامي  ،معــاون اســتاندار و فرمانــدار ويژه شهرســتان
شاهرود.

