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اردبیل-خبرنگارتوسعه ایرانی -شهردار اردبیل گفت: 
پیش بینی می شود طرح احداث پل نیایش اردبیل تا پایان 

سال جاری به بهره برداری برسد.
محمود صفری گفت: عملیات حفــاری و خاکبرداری 
مسیر زیرگذر تقاطع غیرهمســطح نیایش در کمتر از یک 
ماه به اتمام رسیده و پیش بینی می شود این طرح تا پایان 

سال جاری به بهره برداری برسد.
شــهردار اردبیل افزود: با توجه به اینکــه طراحی پل 
نیایش بدون مطالعه صورت گرفته بیشترین وقت و انرژی 
شهرداری صرف رفع موانع و مشکالت شــد، ولی با وجود 

مشکالت فراوان در طول ۱۲ماه پیشرفت فیزیکی طرح از 
۱۰درصد به ۸۰درصد رسیده است.

صفری ادامه داد: با افتتاح تقاطع غیرهمســطح نیایش 
شــاهد کاهش ترافیــک و تــردد روان در ورودی اردبیل 
خواهیم شد به طوریکه دسترسی ها از سمت جنوب و شمال 
شهر که اکنون از طریق میدان بسیج و شریان های منتهی 

به میدان به سختی انجام می شود، تسهیل خواهد شد.
او به فعالیت هــا و اقدامات یک ســاله در حوزه عمرانی 
شهرداری اردبیل اشاره کرد و گفت: اکثر طرح های عمرانی 
شهرداری در ســال گذشته متوقف شــده بود که با تامین 

منابع مالی این طرح ها فعال شــده و نمونه آن پل شــهید 
سلیمانی و دوربرگردان میدان ورزش اســت که با تامین 

اعتبار الزم به بهره برداری رسید.
شــهردار اردبیل درباره عملیات اجرایی پل آقاباقر نیز 
افزود: با تملک ۲۴ واحد مسکونی برای احداث این پل، امید 
است تملک ۱۶ واحد باقیمانده نیز به سرعت انجام شود تا 

کارفرما عملیات احداث پل آقاباقر را شروع کند.
صفری از طراحــی جدید برای پل بســیج و همچنین 
تجهیز کارگاه این طرح خبــر داد و گفت: احداث این پل به 

کاهش ترافیک میدان بسیج کمک خواهد کرد.

قم -خبرنگارتوســعه ایرانی--مســئول کمیته لیگ و 
برگزاری مسابقات کاراته استان قم از اجرای طرح فرابیمه 
در مسابقات کاراته استان قم خبر داد و گفت: تیم منتخب 
بیمه ما با شرکت در مسابقات کاراته مردان که به مناسبت 
روز دانش آموز برگزار شــد با کســب مدال هــای متعدد 

طال،نقره و برنز افتخار آفرینی کردند.
دکتر ابوالفضل رضایی از برگزاری یک دوره مســابقات 
کاراته قهرمانی مردان استان قم به مناسبت روز دانش آموز 
در مجموعه ورزشی راحله )خانه کاراته استان قم( خبرداد 
و اظهار کرد: این مســابقات با حضور بیش از ۲5۰ شرکت 
کننده در قالب ۲۰ تیم در 5 رده سنی خردساالن،نونهاالن 

، نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن برگزار شد.
او با اشاره به جزئیات این مســابقات افزود: میزبانی این 
مسابقات با ســبک شــیتوریو و قضاوت آنها را نیز 3۰ داور 

جهانی ، آسیایی و ملی برعهده داشتند.
مسئول کمیته لیگ و برگزاری مسابقات کاراته استان 
قم با تاکید بر اینکه از گذشته تا کنون استان قم مهد کاراته 

کشــور بوده و قهرمانان جهانی و بیــن المللی زیادی را در 
خود پرورانده است، بیان کرد: اســتان قم از ظرفیت بسیار 
باالیی در قهرمان پروری کاراته کشور برخوردار است و این 
مسابقات نیز با حضور قهرمانان و افتخار آفرینان بین المللی 
کاراته استان و اســتعدادهای ناب خردسال و نونهال و   در 
سطح باالیی برگزار شد که هدف از برگزاری این مسابقات 

را می توانیم ارتقاءسطح آمادگی هنرجویان عنوان کنیم.
دکتر رضایی همچنین در خصوص شــگفتانه سازهای 
این دور از مسابقات گفت: تیم با استعداد ، پرتوان و با انگیزه 
»بیمه ما« با اسپانســری »شــرکت بیمه ما« به مناسبت 
رونمایی ازطرح شگفت انگیز خود بنام » فرابیمه« توانست 
در این مسابقات با روحیه باال و تکنیک و تاکتیک های خوب 
خود ، حریفان خود را از پیش رو برداشته و با اقتدار به مقام 
سومی استان برسند . او ادامه داد: کار بزرگ و شگفتانه تیم 
منتخب بیمه ما که متشکل از دو رده خردساالن و نونهاالن 
بودند،توانستند موفق تر از تیم هایی که از پنج گروه سنی 

کاراته بهره می بردند در این مسابقات شرکت نمایند.

مسئول کمیته لیگ و برگزاری مسابقات کاراته استان 
قم اضافه کرد:سکان دار مربیگری تیم منتخب »بیمه ما« 
استاد محسن عابدی می باشــد که خود از قهرمانان بنام و 
اسبق کشور اســت و در حال حاضر مربیگری و هدایت این 
تیم نونهال و با انگیزه را عهده دار شد تا بتواند در شهری که 
ورزش کاراته آن سطح یک کشور است و تیم های صاحب 
نام و مدعی قهرمانی کشور زیادی دارد ،تیم منتخب بیمه 
ما را به مقام سومی استان قم برساند . رضایی افزود: این تیم 
که با تعداد ۲۴ کاراته کا در این مسابقات شرکت کرده بود 
،در نهایت موفق به دریافت ۶ مدال طال ، ۶ مدال نقره ، و ۱۲ 
مدال برنز گردید . او ابراز امیدواری کرد: تیم منتخب شرکت 
پرافتخار »بیمه مــا« با هدایت مربی ارزنده خود ،اســتاد 
محســن عابدی بتواند در آینده ای نزدیک در مســابقات 
کشوری نیز افتخار آفرینی نموده و نمایندگان خوبی برای 

استان قهرمان پرور قم باشند .
مسئول کمیته لیگ و برگزاری مسابقات کاراته استان 
قم با معرفی افتخار آفرینان و مدال آوران تیم منتخب بیمه 

ما گفت: محمد طه مه آبادی ، علی وثوقــی نیا ، امید داود 
آبادی ، کمیل ســرخیل ، کیان محمدی وحسین یوسفی 

مدال های طال را در این دور از مسابقات از آن خود کردند.
او افزود: محمد مهدی اعتمادی فر ، محمد سپهر غالمی 
، سپهر وفایی ، امیر حسین محمودی ، امیر علی حسینی ، 

آروکو منتشلو نیز به مدال های نقره دست یافتند.
دکتر رضایی خاطرنشــان کرد: علــی منتظر ، مهدی 
منتظر ، سید آراد رضا فیض ، محمد صدرا سمامی ، امیر علی 
آقاجانی ، محمد جواد بیگدلی ، محمد طه خلجی ، محمد 
معصومی ، حسین شــیر محمدی ، امیر رضا صادقی منش 
، امیر مهدی صوفی نزاد ، حسام محمد صادقی نیز با مدال 

های برنز برای این تیم افتخارآفریدند.

شهردار خبرداد؛
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 اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار  
توســعه ایرانی-مدیر برق منطقه ۴ 
شرکت توزیع برق اصفهان گفت:اکثر 
فعالیت هــای شــرکت توزیع برق 
اصفهان در بهینه ســازی و توســعه 
شــبکه اتفاق می افتد و بخش قابل 
توجهی از بودجه های امــور را در بر 

می گیرد .
امیر ســلجوقی در نشست خبری 
با خبرنگاران ضمن تبریک حماســه 
۲5 آبان گفت: محــدوده منطقه ۴، 
یکی از نقاط پر ترافیک ،با ۱۴5 هزار 

مشــترک عمدتا خانگی جزو مناطق 
کم برخوردار محسوب می شود و باید 
نگاه ویژه به این نقطه از شــهر داشته 

باشیم. .
وی در ادامــه گفت:خدمات این 
منطقه به وسیله 5 پست فوق توزیع به 
مشترکین ارائه می شود که با توجه به 
اینکه شبکه های توزیع فشار ضعیف 
هوایی و زمینی از نظــر کیفیت یکی 
از پر هزینــه ترین شــبکه های برق 
محسوب می شــود و نیازمند بودجه 
و منابع مالی زیادی است امیدواریم با 

کاهش خاموشی ها ،تامین برق پایدار 
و نزدیک شــدن به نرخ استاندارهای 
جهانی، رضایت مشترکین را به همراه 

داشته باشد.
مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع 
برق اصفهان به آمار مشــترکین برق 
منطقه ۴ اشــاره کرد و گفت:از ۱۴5 
هزار مشــترک این منطقــه حدود 
۱۱۸هزار مشــترک ،خانگی و مابقی 
مشترک عمومی، صنعتی، کشاورزی 

و تجاری محسوب می شوند.
ســلجوقی به خدمــات و فعالیت 
هــای این شــرکت اشــاره کــرد و 
افزود:توســعه و بهینه سازی شبکه 
و فروش و خدمات پــس از فروش از 
جمله این فعالیت ها است .همچنین 
در حوزه شــبکه های توزیع ،مناطق 
مختلف در 5 شــاخص مجزا در حال 
خدمت رسانی هســتندکه عمده آن 
تعمیرات و نگهداری شبکه ها است و 
از سوی دیگربا اضافه شدن مشترکین 
جدیدکه نیاز اســت که ما هم شبکه 
هایمان را توسعه دهیم و شبکه های 

جدیدی طراحی شود 
اکثر فعالیت های ما در بهینه سازی 
شبکه اتفاق می افتد و بخش اعظمی 
از بودجه های امــور را در بر می گیرد 
در حوزه توســعه شبکه ســهم قابل 
توجهی از بودجه ما را در بر می گیرد . 
وی با توجه به قدمت شبکه های فشار 

ضعیف یکی از اقدامات شرکت توزیع 
برق اصفهان را طرح اصالح ســاختار 
شبکه های فشار ضعیف عنوان کرد و 
گفت:در چند سال اخیر بر مبنای این 
طرح که حول ۱۲ محور در حوزه های 
مختلف طراحی شــده است کارهای 
خوبی انجام شده که باال رفتن کیفیت 
و عمر مفید شــبکه را به دنبال داشته 
اســت. مدیر برق منطقه ۴ شــرکت 
توزیع برق اصفهان گفت:در این طرح 
با توجه به بحث های حفاظتی و زیست 
محیطی توانسته ایم اصالح ساختار 
شبکه را پیش ببریم که قابلیت شبکه 
ما را بســیار باال برده و نواقصی که در 
5۰ سال اخیر وجود داشته را اصالح 
کنیم و که در این راستا سال گذشته 
55 کیلومتر شبکه در منطقه با اعتبار 

۱9۰ میلیارد ریال اصالح شد.
وی تصریح کرد:بــه خاطر بافت 
فرســوده این منطقه اصالح ساختار 
شبکه، نیازمند هماهنگی با سازمان 
های دیگر اســت و پروژه مهم در این 
حوزه را اصالح ســاختار شبکه های 
برق خیابــان های الهــور ،پروین و 
مبارزان که در سال گذشته انجام شد 

،عنوان کرد.
امیر سلجوقی به تجهیز ۴ دستگاه 
پست زمینی و 5 دستگاه پست هوایی 
با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال اعتبار  اشاره 
کرد و گفت:این پست ها باعث بهبود 

عملکرد، تامین بــرق پایدار و تقویت 
شــبکه های برق می شــود به گونه 
ای که کمتــر نقطه ای میتــوان در 
این منطقه پیدا کرد که کیفیت برق 

مناسبی نداشته باشد.
مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع 
برق اصفهان در ادامه تصریح کرد:یکی 
از مباحثی که دســت به گریبان آن 
هستیم خطوط فشار متوسط زمینی 
این منطقه است  که از لحاظ پایداری 
بهتر از شــبکه های هوایی است ولی 
اجــرای آن بــا توجه به تاسیســات 
شهری و ترافیک با مشکالت و هزینه 
های زیادی روبرو اســت اما به همت 
همــکاران اداره برق توانســته ایم  ۸ 
کیلومتــر از این شــبکه را به صورت 
زمینی در محدوده خیابان های شیخ 
طوسی و مصلی با اعتبار 3۸ میلیارد 
ریال اصالح ساختار ، بازسازی وبهینه 

سازی کنیم 
وی گفت :با توجه به هزینه ای زیاد 
شــبکه های زمینی ،در سال گذشته 
نزدیک بــه ۷۰ مجتمع مســکونی 
دارای انشعاب شــدند که این اقدام 
در آینده باعث بهبود شــبکه خواهد 
شد،همچنین با توجه به درخواست 
متقاضیان در سال گذشته برای رعایت 
حریم و جابجایی تاسیســات شبکه 
های برق،55 پروژه با اعتبار ۶ میلیارد 

ریال اجرایی شد . 

سلجوقی به فروش انشعابات اشاره 
کرد و افزود: در ســال گذشته ۱۶۶۰ 
انشعاب تک فاز و 55۰ انشعاب سه فاز 
واگذار شده و عالوه بر این کنتورهای 
قدیمی هم تعمیر و بازسازی شدند که 
در این زمینه یکی از بهترین مناطق 
بودیم،همجنین هزارو ۷۰۰ دستگاه 
با بودجه ای حــدود 3۰ میلیارد ریال 
تعویضو در ۷ ماه نخست سال جاری 
هزارو ۱۸5 انشــعاب تک فاز و ۲۰۰ 

انشعاب سه فاز واگذار شد.
مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع 
برق اصفهان با توجه به حساســیت 
در ســنجش نرخ واقعی انرژی گفت: 
در حوزه لوازم اندازه گیری در ســال 
گذشته ۲۲ هزار تست در بخش تک 
فاز و ۲ هزار و 5۰۰ تست در بخش سه 
فاز و غیر دیماندی با اعتباری بالغ بر 
۶۲۰میلیون ریال صورت گرفته است.

مدیر برق منطقه ۴ شرکت 
توزیع برق اصفهان 

گفت:اکثر فعالیت های 
شرکت توزیع برق اصفهان 

در بهینه سازی و توسعه 
شبکه اتفاق می افتد و بخش 

قابل توجهی از بودجه های 
امور را در بر می گیرد .

عضو شورای شهر کرج عنوان کرد:
انتظارمردمکرجازابالغطرح

تفصیلیشهر

 کرج - معصومه امین زاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نیروی 
انسانی شورای اسالمی شــهر کرج با بیان اینکه 
حدود یک سال از نوبت ابالغ طرح تفصیلی این شهر 
می گذرد، گفت: مغایرت های طرح تفصیلی کنونی 
در بخش های مختلف شهروندان را بالتکلیف کرده 
و آنان همچنان چشــم انتظار ابــالغ طرح جدید 

هستند.
مریم قهرمانــی صارم بــا بیــان اینکه طرح 
تفصیلی شهر ۱۰ ســاله بوده و طرح جدید توسط 
مسئوالن فرادســتی پس از ۱۰ ســال ابالغ می 
شود،اظهارداشــت: زمان ۱۰ ساله طرح تفصیلی 
شهر کرج ســال گذشــته پایان یافته و اکنون در 
سال یازدهم هستیم که انتظار می رود مسووالن 

کشوری در ابالغ این طرح تسریع کنند.
رییس کمیســیون برنامه وبودجه شــورای 
اسالمی شهر کرج تصریح کرد: ابالع طرح جدید 
تفصیلی کرج نقش اساسی در گشایش گره های 
بخش بازسازی بافت های فرسوده شهری، خدمات 
شهری، توسعه معابر و روان سازی ترافیک، توسعه 
مراکز تجاری، رونق ساخت و سازها و تعادل بخشی 
به قیمت مســکن در بازار کرج را خواهد داشت. 
قهرمانی تاکید کرد: تاکنون بخشی از معابر کرج 
اصالح و بافت مســکونی اطراف آنها تکمیل شده 
اســت اما در بخش تجاری همچنــان گره های 
پیچیده وجود دارد؛ عدم ابالغ طرح تفصیلی سبب 
شده تا بســیاری از درخواست های شهروندان در 
خصوص نیازهای تجاری و فعالیت های دیگر در 

پیچ و خم اداری زمانبر شود.
عضو شورای اسالمی شهر کرج گفت: در حالیکه 
در شــهرهایی دارای طرح تفصیلی جدید تراکم 
ساخت و ســاز ۶5مترمربع تعریف شده است اما 
تراکم کرج همچنان ۶۲ متر مربع بوده که افزایش 

میزان تخلفات را در پی دارد.
وی ادامــه داد: با ابالغ طــرح تفصیلی جدید 
شهروندان رغبت بیشتری برای ساماندهی ساخت 
و سازها به ویژه در بافت های فرسوده پیدا می کنند و 
زمان صدور پروانه و خدمات اداری کاهش می یابد.

       
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

لرستان:
عملیاتاجراییسدمخملکوه

خرمآبادازسرگرفتهشد

خرم آباد-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای لرســتان گفت: با توجه به 
اینکه احداث ســد مخملکوه از مطالبات جدی 
مردم خرم آباد اســت عملیات اجرایی این سد با 

مشخص شدن پیمانکار جدید از سر گرفته شد.
داریوش حسن نژاد گفت: احداث سد مخملکوه 
یکی از مطالبات مردم شــهر خرم آباد طی چند 
سال گذشته بود که خوشبختانه بستر های الزم 
برای تحقق این امر فراهم شد و با مشخص شدن 
پیمانــکار این پروژه طی روز هــای آتی عملیات 

اجرایی آن از سرگرفته خواهد شد.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی سد مخملکوه 
در ســال 9۷ آغاز شــده و تاکنــون ۲۲ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشــته است. حســن نژاد 
اظهار داشت: این سد با حجم مخزن 3۴ میلیون 
مترمکعب عالوه بر تامین آب شــرب شهرستان 
خرم آباد، با اشتغالزایی ســه هزار نفر می تواند به 
رفع مشکل بیکاری در این شهرستان کمک کند. 
وی با بیان اینکه این ســد 55 میلیون مترمکعب 
آب شرب و پنج میلیون مترمکعب آب مورد نیاز 
صنعت خرم آبــاد را تامین می کند، افزود: ســد 
مخملکوه ســنگ ریزه ای با هســته رسی است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره 
به اینکه این سد 53 متر ارتفاع دارد، افزود: حجم 
تنظیم سد مخملکوه ۶۰ میلیون مترمکعب است.

استانها

مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراســان رضوی گفت: خراسان رضوی 
حدود ۴۸ هزار اشــتغال جدید را در سامانه رصد اشتغال 

وزارت تعاون ثبت کرده است.
  محمدامین بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان رضوی گفت: این اســتان با ثبت حدود ۴۸ هزار 
اشتغال جدید در سامانه رصد اشــتغال وزارت تعاون در 
حال حاضر رتبه ســوم کشــور را به خود اختصاص داده 

است.
او افزود: در ســامانه رصد، در زمان حاضر تهران با ۸۰ 

هزار و خوزســتان با ۴9 هزار ایجاد اشتغال در رتبه های 
اول و دوم قــرار دارنــد که اگــر ادارات اســتان بتوانند 
اشتغال های ایجاد شده امسال را به ثبت برسانند به رتبه 

دوم خواهیم رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
ادامه داد: نرخ بیکاری خراسان رضوی در تابستان امسال 
نسبت به سال گذشته ســه دهم درصد کاهش یافته و به 

۷.۲ درصد رسیده است.
بابایی بیان کــرد: طبق آمار، نرخ جمعیت ۱5 ســال 
و باالتر اســتان چهار میلیون و ۸۸9 هزار نفر است که از 

این تعداد ۲ میلیون نفر شــاغل و ۱3۲ هزار نفر نیز بیکار 
هستند.

او تصریح کرد: در حال حاضر در استان ۸۸ هزار و ۷۸۸ 
کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و تعداد کل 

بیمه شدگان کارگری نیز 9۶۱ هزار و 5۷ نفر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با 
اشاره به هفته کارآفرینی تاکید کرد: ۱۱۱ برنامه مختلف 
در هفته کارآفرینی خراســان رضوی برگزار می شود که 
۷۴ برنامه حضوری، 35 برنامه مجــازی و ۲ برنامه نیز به 

صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد؛

ثبت۴۸هزاراشتغالجدیددرخراسانرضوی

مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق اصفهان :

سهم قابل توجهی از بودجه امور به بهینه سازی و توسعه شبکه اختصاص می یابد 


