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میــن  ا مــه  معصو - ج  کــر
زاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-شهردار 
کرج با بیــان اینکه مدیریت شــهری 
روزهای پُرکار و پُرتالشی را پشت سر 
می گذارد، درباره ســه پارک محله ای 

آموزش ترافیک، باغ خرمالو و خلج آباد 
که هفته جاری بهره برداری می شوند، 

توضیحاتی ارائه کرد.
مصطفی سعیدی با اشاره به افتتاح 
پروژه هــای عمرانی کالنشــهر کرج، 

اظهار داشت: پیرو دیدار قبلی با سردار 
درویشی ریاست بنیاد تعاون ناجا برای 
مذاکره درباره تملک اراضی هلیکوپتری 
ایران برای آزادســازی مسیر احداث 
بزرگراه شمالی، سفر وی به استان البرز 

برگزار شــد که طی نشستی با حضور 
استاندار البرز در این خصوص بحث و 
تبادل نظر شد و مقرر گردید مذاکرات 

تا حصول نتیجه ادامه یابد.
وی افزود: همچنین طرح جهاِد امید 

آفرینی در خط ۴ حصار با مشــارکت 
ســپاه، جمعیت هالل احمر و چندین 
نهاد دیگــر با هدف محلــه محوری و 
رســیدگی به مشــکالت اولویت دار 
اجرایی می شود که امروز طی بازدیدی، 
اقدامات پیش بینی شــده و نیازهای 
احصاء شــده در حوزه های ترافیکی، 
خدماتی، عمرانــی و... مورد رصد قرار 

گرفت.
این مســئول بــا تاکید بــر اینکه 
مدیریت شــهری کرج هفتــه پُرکار 
و پُرتحرکــی را در پیــش رو دارد، 
تصریح کرد: روز شنبه مورخ ۷ خرداد 
بوســتاِن آموزش ترافیک )در منطقه 
۷( در زمینی به مساحت ۱۳ هزار و ۲۰۰ 
مترمربع به بهره برداری رسید.پارک 
ترافیک دارای مسیر دوچرخه سواری و 

وسایل بازی کودکان است.
ســعیدی با تاکید بــر اینکه پروژه 
های آماده افتتــاح محصول همدلی 
شهرداری و شورای شهر کرج است، از 
افتتاح بوستاِن باغ خرمالو به مساحت ۵ 
هزار و ۷۰۰ مترمربع در محله زینبیه 
)در منطقه ۲( در روز دوشنبه مورخ ۹ 
خرداد خبر داد و گفت که اکثِر ۴ هزار 
نهال کاشته شــده در این پارک مثمر 

هستند.
شهردار کرج در پایان گفت: کارواِن 
افتتاحیه های مدیریت شهری در روِز 
چهارشنبه آینده به فاز اول پارک محله 
ای خلج آباد )در منطقه ۱۰( به مساحت 
۳ هزار مترمربع می رسد که با امکانات 
و تجهیزات مناسب تقدیم شهروندان 

می گردد.

شهردار کرج خبر داد؛

افتتاح بوستان آموزِش ترافیک ، باغ خرمالو و پارک محله ای خلج آباد

روز شنبه مورخ ۷ خرداد 
بوستاِن آموزش ترافیک 
)در منطقه ۷( در زمینی 

به مساحت ۱۳ هزار و ۲۰۰ 
مترمربع به بهره برداری 

رسید.پارک ترافیک دارای 
مسیر دوچرخه سواری و 

وسایل بازی کودکان است

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون آموزش و 
پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
از عزم شهرداری اصفهان برای ایمن سازی بازار خبر داده و گفت: 
علی رغم کنار کشیدن ارگانهای دخیل برای مشارکت در تأمین 
ایمنی بازار شهرداری تالش های خود را ادامه داده و در این راستا 
اقدام به خرید سه نقطه از بازار برای احداث پایگاه-های آتش نشانی 
کرده است.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
مسعود عنایت زاده با بیان این مطلب گفت: بازار بزرگ اصفهان با 
8 کیلومتر طول و ۱۲ هزار واحد صنفی یکی از نقاط پرخطر شهر 
محسوب می شود که باید هرچه سریع تر نسبت به ایمن سازی آن 
اقدام کرد. وی با بیان اینکه به جز شــهرداری تمامی ارگان های 
مسئول در تأمین ایمنی بازار بزرگ اصفهان، از انجام اقدامات الزم 

کنار کشیده اند، ادامه داد: میراث فرهنگی اصفهان یکی از ارگان های دخیل و مسئول است و اقداماتی از جمله شارژ کردن کپسول ها 
در طول بازار از وظایف این نهاد است، اما نه تنها این کپسول ها سال هاست شارژ نشده اند، بلکه تعدادی از آنها به سرقت رفته است 
و جایگزین نشده اند، همچنین جعبه های آتش نشانی)اف( در بازار باید فعال باشند که بازهم مورد بی توجهی میراث فرهنگی 
قرار گرفته است. معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، با بیان اینکه برق کشی بازار 
اصفهان عاملی برای وقوع حادثه آتش سوزی است، خاطرنشان کرد: به رغم اینکه سال ها برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت 

نابسامان ایمنی بازار جلسات متعددی برگزار کرده و مکاتباتی انجام دادیم، اما هنوز منتج به نتیجه نشده است.

کرمان -فرسنگی،خبرنگارتوســعه ایرانی- جلســه نیروی 
انسانی و چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان باحضورعبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شرکت، قاسم 
قربانگلی گنجی مدیرکل دفتر توســعه مدیریــت و بهره وری 
شرکت مادرتخصصی توانیر، رضا شرطان معاون مدیرکل در امور 
سازماندهی و تشــکیالت توانیر و مقدس، رئیس گروه مطالعات 
راهبردی و ســاختار ســازماندهی توانیر، و همچنین معاونین، 
مدیران و کارشــنان ستادی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، پس از دو روز حضور میدانی مدیر کل دفتر توسعه 
مدیریت و بهره برداری توانیر و هیئت همراه در شهرســتانهای 
جنوبی و شرقی استان کرمان در محل سالن کنفرانس این شرکت 

برگزار شد.
در ابتدای جلسه عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اقدام به معرفی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان پرداخت،سپس مشکالت نیروی انسانی و پســت های مورد تقاضا و نیاز در واحدهای مختلف شرکت توسط 

معاونین و مدیران اعالم شد .
گنجی مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و بهره وری شرکت توانیر در بخشی از صحبت های خود گفت: هدف از بازدید و حضور 
در شهرستان های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان این بود تا در دورترین نقاط کار و تالش های 

همکاران را شاهد باشیم و عالوه بر مالقات با آن ها مشکالتشان را از زبان خودشان بشنویم.

خرید 3 نقطه از بازار بزرگ اصفهان برای احداث پایگاه 
آتش نشانی

جلسه نیروی انسانی و چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان برگزارشد

قزوین -مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-با 
ابالغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از ســوی وزیر کار و تعاون 
کار و رفاه اجتماعی، تمامی کارگاه های مشمول قانون کار از 
فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف به اجرای مصوب نوزدهم 
اسفند سال ۱۴۰۰ افزایش حداقل دستمزد و سایه سطوح 

مزدی کارگران هستند.
به گفته عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
تعیین دستمزد کارگران بر اساس قانون کار و برمبنای دو 
معیار صورت می گیرد، یک نرخ تورم و دوم سبد معیشت و 
تصمیمی که در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ گرفته شد، که به 
رفاه کارگران توجه شد، یعنی قدرت خرید جامعه کارگری 
۹ درصد افزایش پیدا کرده و این مسئله نه تنها رفاه ایجاد می 
کند بلکه باعث تقویت کسب و کار و تولید می شود. بنابراین 
باعث افزایش تقاضای موثر در جامعه و موجب رونق تولید 
می شود و سود آوری واحد های تولیدی به دنبال دارد و اثر 
آن روی تورم بسیار محدود است. ما معتقدیم عوامل اصلی 
تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست. در خصوص 
افزایش دستمز کارگران در سال جاری بعضی از کار فرمایان 
نسبت به این مصوب بی اعتنا و نسبت به اجرای آن سر پیچی 
می کنند در این خصوص گفتگوی با ریاست کانون انجمن 
صنفی کارگری استان قزوین انجام داده ایم که در پی می 
خوانید. صیارمه با اشاره به اینکه توجیه دولت ها در افزایش 
دستمزد کارگران، افزایش قدرت خرید آنها، بهبود شرایط 
رفاهی شان و حمایت از نیرو کار شاغل است گفت: چه کسی 
باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها 
را با مشکل مواجهه می کند؟! وی افزود: اگر دولت ها دنبال 

بهبود معیشت کارگران هســتند باید فکری به حال تورم 
کنند، هرساله دستمزد ها افزایش می یابد ولی بعد از یکی 
دوماه از آغاز سال ، تورم چنان کاری با کارگران می کند که 
کارگران اصال احساس نمی کند افزایشی در دریافت هایش 
داشته اســت. صیارمه افزایش ۵۷ درصد حقوق کارگران 
قدرت خرید آنها نسبت به ده 8۰ چیزی حدود ۴۰ درصد 
است یاد آورشد: هنوز دو ماه از سال نگذشته که گرانی ها، 
ســبد خرید خانوارهای کارگری را خالی کرده اســت، در 
همین دو ماه متوسط افزایش فقط در حیطه اقالم خوراکی 
بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. وی افزود: این افزایش حقوق 
، در عرض این دو ماه توسط تورم بلعیده شده و هیچ گونه اثر 
مثبتی بر وضعیت رفاهی کارگران نخواهد داشت. رئیس 
کانون انجمن صنفی کارگران اســتان قزوین تصریح کرد: 
متاسفانه دولتی ها به دنبال آمار سازی هستند، گاهی می 
گویند چند هزار شغل ایجاد کردیم و یا تورم را کاهش دادیم 

در حالی که کارگران و مردم زیر بار گرانی له می شوند.

 قم -صادق چهرقانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-به همت 
شهرداری شهر توریستی و گردشگری دستجرد استان قم، 
کتاب شهدای دستجرد تدوین و در دسترس خانواده های 

معظم شهدا و عموم مردم قرار خواهد گرفت.
مهندس حسین طالعی با اعالم شــروع فعالیت برای 
تدوین کتاب شــهدای دســتجرد، اظهار داشــت: پیرو 
چندین جلسه با حضور مشــاوران و کارشناسان فرهنگی 
در شهرداری دستجرد، و به منظور زنده نگاه داشتن یاد و 
نام شهدا برگزار شد، تصمیم بر این شد که کتاب شهدای 
شهر دستجرد تدوین و در اختیار خانواده معظم شهیدان، 
ایثارگران و جانبــازان و همچنین عموم مــردم متدین و 

انقالبی قرار گیرد.
شهردار دستجرد اضافه کرد: فعالیت برای تدوین این 
کتاب آغاز شده و در آینده ای نزدیک با جمع بندی نهایی 
مطالب و اخذ مجوزهای قانونی برای چاپ این کتاب، مراسم 

رونمایی از این کتاب را برگزار خواهیم کرد.
مهندس طالعی بــا بیان این که تا ابد مدیون شــهدا و 
رشادت های ایشــان هســتیم، گفت: اگرچه شهرداری 
دستجرد از تدوین کتاب شــهدای دستجرد حمایت همه 
جانبه می کند اما محتوای ارزشمند این کتاب با همکاری 
خانواده های گرامی شــهدای سرافراز شــهر دستجرد، 
همرزمان و همســایگان این افتخار آفرینان دفاع مقدس 
تدوین خواهد شــد. شهردار دســتجرد گفت: همیشه به 
نیروهای شهرداری تأکید داشــته ام که گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای واال مقام ایران اسالمی، نباید محدود به یک 
یا چند روز خاص مثال روز ۲۲ اسفند روز شهید و یا گلباران 

مزار شهیدان در پنجشنبه آخر سال باشد؛ بر اساس همین 
نگاه، خود را در تمامی روزها و لحظات، مکلف به گرامیداشت 
شأن و منزلت شهدا می دانیم. مهندس طالعی یادآور شد: 
شهدا چشــم و چراغ ایران عزیز هستند و بهترین تکریم و 
بزرگداشت مقام ایشان هم این است که قدر نظام جمهوری 
اسالمی ایران را بدانیم و باز باید گفت که قدر دانستن نظام 
جمهوری اسالمی، با شعار و گفتن محقق نمی شود، بلکه 
باید تا می توانیم گره گشای کار مردم باشیم که همین کار 

بهترین ادای احترام به مقام شهداست.
شهردار دستجرد با بیان اینکه امیدواریم با حرکت در 
مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، در راستای منویات 
فرهنگی مقام معظم رهبری گام برداشــته باشیم، گفت: 
محبوبیت شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که با وجود 
تمامی مشکالت، اقشــار مختلف مردم احترام ویژه ای به 
شهدا بعنوان قهرمانان میهن دارند و از این رو ما باید بهترین 

بهره را از این روحیه خوب و متعالی مردم داشته باشیم.

مهندس طالعی شهردار دستجرد:

کتاب شهدای دستجرد تدوین می شود
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان قزوین:

با قراردادهای سفید امضاء برخورد شود

خبرخبر

مدیرعامل آبفااستان:
 ۶۰ روستای  کرمانشاه با تنش آبی 

مواجه است

کرمانشــاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با 
اشاره به اینکه ۶۰ روستای استان در تابستان پیش 
رو با تنش آبی مواجه خواهند بود، گفت: آب بسیاری 
از چاه ها و چشمه ها خشک شده و برای آبرسانی به 

موقع به روستاها به ۲۰ دستگاه تانکر نیازمندیم.
علیرضا کاکاوند در دومین جلسه قرارگاه آبرسانی 
روستایی که در سرسرای شهید سلیمانی استانداری 
و با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، افزود: اگر 
برخی از ادارات مانند راهداری و منابع طبیعی نسبت 
به رفع معارضات اقدام کنند عملیات آبرسانی به این 

روستاها سرعت می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه برای اولین بار اعتبارات 
محرومیت زدایی برای رفع مشــکالت روستاییان 
در مجلس به تصویب رسید، گفت: بسیاری از این 
مصوبات برای رفع مشکل آب روستاها در نظر گرفته 
شده و سال گذشته ۲8۴ میلیارد تومان سهم استان 
کرمانشاه بود که به صورت نقدی و تخصیص ۱۰۰ 

درصدی در اختیار استان قرار گرفته است.
    

شناسایی 77 هکتار  زمین مستعد 
برای احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر
رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-

برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در اســتان 
گیالن، ۷۷ هکتار زمین مســتعد شناســایی و به 

سازمان ساتبا معرفی شد.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق 
منطقه ای گیالن گفت: نظر به اهمیت حفظ محیط 
زیست، منابع سوخت و آب و با توجه به نگاه مثبت و 
مساعد به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و ایجاد 
بستر های الزم در این بخش، احداث این نیروگاه ها 
از اهمیت، حساسیت و ضرورت مضاعفی برخوردار 
است. به گفته علیرضا جوادی، با توجه به این مهم، 
شرکت برق منطقه ای گیالن با واقف بودن به اقلیم 
آب و هوایی مناسب استان گیالن در زمینه احداث 
نیروگاه های بادی و خورشیدی و پتانسیل استثنایی 
و منحصر به فرد استان گیالن در این بخش، از هیچ 
تالشی برای احداث این نیروگاه ها در استان گیالن 

دریغ نخواهد کرد.
تالش های درخور ستایشی در این بخش صورت 
گرفته که از جمله می توان به شناسایی چهار قطعه 
زمین به مساحت ۷۷ هکتار و معرفی آن به سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران 
)ساتبا( با هماهنگی استانداری گیالن و اداره کل 

منابع طبیعی استان اشاره کرد.

    
 استاندار :

طرح هادی در هزار و ۱۱3 روستای 
خراسان رضوی بازنگری می شود

مشهد-خبرنگاریادگارامروز-استاندار خراسان 
رضوی گفت: تا پایان مهرماه امســال هزار و ۱۱۳ 
طرح هادی در همین تعداد روستای استان بازنگری 
و عملیاتی می شود.  یعقوبعلی نظری گفت: با اجرای 
این طرح ها به دنبال ارتقــای همزمان مولفه های 

زیرساختی و اشتغال در این روستا ها خواهیم بود.
او گفت: اشتغال زایی یکی از مولفه های اساسی 
اجرای طرح های هادی در روستاهاست که اجرایی 
شدن آن منوط به ثبات جمعیت در این مناطق است.

استاندار خراسان رضوی گفت: بودجه و برنامه، 
یک الزام برای رســیدن به هدف اســت که تحقق 
آن نیازمند داشتن برنامه کّمی است و این مهم در 
استان در همه بخش ها و امور عمرانی و زیرساختی 
به صورت چهار ساله مشــخص شده است. نظری 
گفت: رشد اقتصادی استان در سال جاری نیز ۷.۲ 
درصد است و عدد رشــد اقتصادی در حوزه های 
مختلف برای رسیدن به این شاخص مشخص و به 

دستگاه های مختلف ابالغ شده است.

استانها


