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 کرج -  یحیی اکبری ،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-معاون خدمات شهری و محیط 
زیست شهرداری کرج گفت که اجرای 
طرح نگاهداشت شهر با عنوان »علمداران 
خدمت« در سال جاری با رویکرد محله 
محوری پیگیری می شود و با هماهنگی 
های به عمل آمده با هالل احمر، گروه های 

جهادی و سایر حوزه های ذیربط اولین 
مرحله از آن در شــهرک کم برخوردار 

سهرابیه اکران خواهد شد.
 غالمرضا رضوانی الوار در گفتگو با کرج 
امروز اظهار داشــت: طرِح »نگاهداشت 
شــهر« با محوریت مســئولیت های 
اجتماعی شــهرداری، ترمیــم اعتماد 

شــهروندان بــه مدیریت شــهری، 
گفتگوی بدون واسطه مدیران شهری 
با شهروندان، توجه به نیازهای مویرگی 
مناطق و محالت در حوزه خدمات شهری 
و مانور مشــترک خدماتی شهرداری و 
دیگر نهادهای خدمت رســان تبیین و 
در نیمه دوم سال گذشته در ۱۳ مرحله 

اجرایی شــد که جا دارد از حمایت های 
شــهردار و اعضای محترم شورای شهر 
قدردانی شود.  وی افزود: تفاوت و ویژگی 
شــاخِص مرحله جدید طرح »محله 
محور« بودن آن اســت که با هماهنگی 
های صورت گرفته، در نخســتین گام 
میهماِن مردم شریف و خونگرم سهرابیه 

خواهیم بود و با برگزاری جلساتی جهت 
برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر، ضمن 
احصای اولویت های خدماتی و مطالبات 
و نیازهاِی شهروندان، در روز اجرای طرح 
با آمادگی کامل در خدمت همشهریان 

بزرگوار خواهیم بود.
 معاون شهردار کرج اظهار کرد: طرح 
»علمداران خدمت« از ســوی وزارت 
کشور و دیگر کالنشهرهای کشور مورد 
توجه قرار گرفته و پتانسیل الگوبرداری 
و ملی شــدن را دارد، چرا که در دِل خود 
تقویت ارتباط مردم و حاکمیت، تقویت 
مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت گروه 
های جهادی، تعامل نمادین نهادهای 
خدمت رسان و توجه به مسئولیت های 
اجتماعی شــهرداری را به همراه دارد و 
رنِگ نشاط و محرومیت زدایی به چهره 
محالت به ویژه کانون های کم برخوردار 

جمعیتی می نشاند.
 تاثیر مثبت »علمداران خدمت« بر 

رشد درآمدزایی شهرداری کرج
 رضوانی الــوار طرح »علمــداران 
خدمت« را فرایندی مطالعه شــدی، 
کارشناســی و برنامه محور دانست که 
طی آن نیازهای مناطــق و محالت در 
حوزه خرابی آسفالت و جدول، کمبود 
سرانه فضای سبز، خرابی سطل زباله های 
مکانیزه، زوائد بصری، رنگ آمیزی معیوب 

جداول و جداره ها، نخاله ها و زباله های رها 
شده و  به صورت متمرکز و ضربتی احصاء 
شده و در جهت رفع آنها اقدام می شود و در 
نتیجه نگاهِ شهروندان به مدیریت شهری 
متفاوت تر از گذشته و با دیدهِ همراهی 

مضاعف خواهد بود.
 وی تاکید کرد که این نوع طرح های 
مردم محور می تواند در رشد درآمدزایی 

شهرداری کرج تاثیر مثبتی داشته باشد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج خبرداد؛

 اجرای طرح »علمداران خدمت« با رویکرِد محله محوری
 وی افزود: تفاوت و ویژگی 

شاخِص مرحله جدید طرح 
»محله محور« بودن آن 

است که با هماهنگی های 
صورت گرفته، در نخستین 
گام میهماِن مردم شریف و 

خونگرم سهرابیه خواهیم بود 
و با برگزاری جلساتی جهت 

برنامه ریزی و هماهنگی 
بیشتر، ضمن احصای اولویت 

های خدماتی و مطالبات 
و نیازهاِی شهروندان، در 

روز اجرای طرح با آمادگی 
کامل در خدمت همشهریان 

بزرگوار خواهیم بود.

همدان -خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان همدان از تهیه سند راهبردی آب کشاورزی برای 
اولین بار در شهرستان همدان می شود،که تهیه این سند 
گامی مهم در راستای تحقق بخشیدن به استفاده  بهینه و 

کارشناسی از منابع آبی است.
احمد قدیمی گرجــای در گفت وگو با خبرنگاراقتصاد 
شــرآمد، اظهارکرد: این ســند با رویکرد اصالح الگوی 
کشت در بخش کشاورزی و بهره وری مناسب از منابع آب 
شهرستان همدان با توجه به توصیه های فنی و اجرایی و با 
استفاده از دانش و فناوری های نوین برای کاهش مصرف 
آب و افزایش راندمان آبیاری در واحد ســطح تنظیم شده 

است.
وی برنامه های فرهنگی، آموزشی ترویجی، احیا قنوات، 
اجرای سیستم های نوین آبیاری، کاهش سطح محصوالت 
پر آب بر، جایگزینی با محصوالتی از قبیل، سیر، گندم، کلزا 
و زعفران را از موارد مندرج در سند راهبردی آب کشاورزی 

برشمرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه 

سند راهبردی آب کشــاورزی با همکاری اداره منابع آب 
شهرستان و استفاده از اســناد باال دستی و نیز با محوریت 
فرمانــداری شهرســتان همدان تهیه شــده، تخصیص 
اعتبارات و منابع تســهیالتی همچنیــن همکاری تمام 
دستگاه های متولی را از ملزومات اجرایی شدن این سند 

دانست.
قدیمی گرجای با اشاره به اینکه با اجرای این سند ۲۴ 
میلیون مترمکعب آب طی یک برنامه پنج تا هفت ســاله 
در آب بخش کشــاورزی صرفه جویی می شود، خواستار 

مشارکت کشاورزان برای عملیاتی شدن این سند شد.

مشهد - خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی از کسب رتبه عالی 
ایــن اداره کل درتیم های خودارزیابی عملکرد در ســال 
۱۴00 بر اســاس ارزیابی های وزارت تعــاون، کار ورفاه 
اجتماعی در بین ادارات کل اســتان های کشور خبر داد. 
براســاس ارزیابی های انجام شده در ســطح ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسرکشــوردر سال ۱۴00 
توســط دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان موفق به کسب رتبه عالی در 
تیم های خودارزیابی عملکرد در سطح کشورشده است.

بابایی ضمن تقدیر و تشــکر از مدیران ستادی و روسای 
شهرستانی و کلیه کارشناسان گفت: دفتر بازرسی،ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ، تیم های خود ارزیابی را بر اســاس معیارهای 
تشــکیل تیم های ارزیابی برابر شــیوه نامه، تهیه برنامه 
زمانبندی از بازرســی های شهرســتانها، اجرای برنامه 
زمانبندی بازرسی ها، ارائه گزارشــهای بازرسی به واحد 

ارزیابی شونده، کیفیت گزارشــها و میزان انطباق با چک 
لیست، پیگیری گزارشهای بازرسی و رفع نواقص و تهیه 
گزارش آسیب شناسی، مورد سطح بندی قرار داده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تیم های 
خودارزیابی با هدف شناسایی نقاط قوت و رفع نقاط ضعف 
به منظور بهبود فرآیندها، افزایش بهره وری و جلب رضایت 
مردم و تکریم ارباب رجوع تشکیل می شوند و نقش مهمی 
از وظایف نظارت و بازرسی را به عهده دارند و این موفقیت را 
حاصل تالش کلیه همکاران در مدیریتهای مختلف دانست

  کسب رتبه عالی تیم های خود ارزیابی

 عملکرد اداره کل کار خراسان رضوی در کشور
   سند راهبردی آب کشاورزی برای اولین بار

 در شهرستان همدان تهیه می شود

خبرخبر

طیب نیا:
فوالد مبارکه به چرخ تولید 

کشور سرعت می بخشد

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از برنامه ریزی 
این شرکت برای اشــتغال آفرینی ۱۲ هزار نفری 
از طریق ســرمایه گذاری خبر داد و گفت: فوالد 
مبارکه با گام هــای بلند خود نشــان داده که با 
استفاده از ظرفیت های موجود، می تواند به چرخ 

تولید کشور سرعت بخشد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه حضور خود در برنامه تلویزیونی 
»یک شهر ضیافت« که به صورت زنده از سیمای 
مرکز اصفهان پخش گردید، اظهــار کرد: فوالد 
مبارکه برنامه های متعددی را برای سرمایه گذاری 
جهت احداث نیروگاه های خورشــیدی نیروگاه 
بادی و بســیاری از موارد دیگر در دستور کار قرار 

داده است.
وی افزود: این سرمایه گذاری ها در قالب گروه 
پیشرانان پیشــرفت ایران کلید خورده است که 
هم اکنون برخی از پروژه ها به مرحله اجرا رسیده 
و برخی از آن هــا در مراحل مطالعه و   اســت که 

به زودی شاهد تحولی در این زمینه خواهیم بود.
برنامه ریزی فوالد مبارکه برای اشتغال آفرینی 

۱۲ هزار نفری از طریق سرمایه گذاری
وی خاطرنشان کرد: از فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین بنگاه اقتصادی کشــور و نیز به عناون 
الگوی ملی بنگاه داری یاد می شــود. این شرکت 
ســرمایه گذاری  در جهت تحقق اشتغال پایدار 
در کشور را بزرگترین مسئولیت اجتماعی خود 
می داند و در همین راســتا بــا برنامه ریزی های 
انجام شده در مرحله اول این سرمایه گذاری ها، ۱۲ 
هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور 
ایجاد خواهد کرد. وی اذعان داشــت: بسیاری از 
مشکالت اجتماعی جامعه با کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال پایدار حل می شود و اگر ما وظیفه خود را 
در جایگاهی که هستیم، به درستی انجام دهیم، 
بسیاری از معضالت و مشکالت از بین مردم جامعه 

حذف خواهد شد.
    

با حضور معاون عمرانی استاندار ؛
نخستین جلسه قرارگاه استانی 
آبرسانی روستایی مازندران  

برگزار شد
ساری  - خبرنگارتوسعه ایرانی-طی نشستی با 
حضور معاون عمرانی استانداری مازندران، مسئول 
بسیج سازندگی ســپاه، مدیرعامل و معاون بهره 
برداری و توسعه آب شرکت آبفا، نخستین جلسه 

قرارگاه استانی آبرسانی روستایی برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی آب و فاضالب 
مازندران، مهنــدس علیخانی معــاون عمرانی 
استاندار مازندران در این نشست با اشاره به لزوم 
رفع محرومیت در مناطق روستایی کم برخوردار، 
گفت: هدف مــا جلب رضایت مردم اســت که با 
تشکیل قرارگاه آبرسانی روستایی اقدامات خوبی 

در این زمینه صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل آبفا شرکت نیز با اشاره به نامه وزیر 
محترم نیرو به استاندار مازندران درخصوص پروژه 
های محرومیت زدایی جهادآبرســانی گفت: با 
توجه به این نامه، مقرر شد قرارگاه استانی آبرسانی 
روســتایی در مازندران با حضور استاندار، معاون 
عمرانی استاندار، فرمانده سپاه، مدیران عامل آب 

و فاضالب و آب منطقه ای استان، تشکیل شود.
مهندس برارزاده، ادامــه داد: این قرارگاه در 
زیرمجموعه قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن 
مجتبی)ع( تشکیل و ســازمان بسیج سازندگی 

استان به عنوان معین استانی انتخاب شد.
وی، مانع زدایی و انجام اقدامــات الزم برای 
تســهیل در اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
را از اهــداف این قرارگاه دانســت و تصریح کرد: 
براین اساس ۱۹ پروژه با ۱۲۸ روستا پیش بینی 
شــده که با اتمام آن به۱۷0 روســتای مازندران 
خدمت رسانی می شود.   مدیرعامل آب وفاضالب 
اســتان مازندران، افزود: اعتبار پیش بینی شده 
برای اجرای این طرحهــا ۳۳0 میلیارد تومان از 
محل اعتبارات ملی محرومیت زدایی و جمعیت 
برخوردار ۳۵ هزار خانــوار خواهد بود. مهندس 
برارزاده خاطرنشــان کرد: مقدمات اولیه اجرای 
این ۱۹ پروژه در سطح مازندران در حال اجراست.

استانها

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-
شهردار تبریز گفت: ۸۷ عارضه در کالن شهر تبریز احصا شده 

که اکنون به معضل های شهر تبریز تبدیل شده اند.
دکتر یعقوب هوشیار در دیدار با رییس پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی افزود: برای رفع این معضل ها و مشکالت شهر 
تبریز به دنبال ایجاد سازوکاری در شهرداری تبریز هستیم تا 

بتوانیم این مشکالت را مرتفع کنیم.
وی بهره مندی از فناوری ها و افکار نــو را موجب افزایش 

سطح کیفیت زندگی مردم شهر تبریز دانست.
دکتر یعقوب هوشیار اظهار کرد: اکنون دیگر نمی توانیم 
با شیوه های ســنتی در تبریز خدمات رســانی بکنیم و برای 
افزایش بهره وری خدمات، جلوگیــری از هزینه های بی جا و 
ایجاد احســاس رضایت در مردم باید از محصوالت و خدمات 

شرکت های دانش بنیان بهره مند شویم.
شهردار تبریز خاطرنشان کرد: اســتفاده از اپلیکیشن ها 
و اســتارتاپ های شــهری هم اکنون جز الزمه های ضروری 

کالن شهرها است.
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به 
اجرای چندین برنامه توسعه ای ملی و ایجاد شهرک فناوری 
توســط پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی در محدوده 
شــهرداری منطقه ۷ تبریز بیان کرد: ایــن اقدامات فرصت 
بی نظیری برای مردم این منطقه فراهم کرده و موجب توسعه 

و پیشرفت شهر تبریز خواهد شد.
دکتر عبدالرضا واعظی با تأکید بر ضرورت عمل گرا بودن 
مدیران اظهار کرد: با بهره گیری از محصوالت تولیدشده توسط 
شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 

آذربایجان شرقی می توانیم شهری هوشــمند و پیشرفته با 
تمامی اجزای فناورانه داشته باشیم.

رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: 
به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از منابع خاک 
و آب زیرزمینی و به منظور افزایش عمر آســفالت در مناطق 
شهری، نمک کلرید کلسیم بجای نمک سدیم جایگزین شود.

وی ادامه داد: این موضوع با پیشگامی شهرداری تبریز در 
قالب کنوانسیون تبریز با دعوت از تمامی شهرداران به تبریز 
و امضا موافقت نامــه می تواند به حرکت ملی تبدیل بشــود 
به طوری که شهرداران شهرهای سردســیر توافق بکنند که 
در طی یک برنامه ۱0 ساله از نمک کلرید کلسیم بجای نمک 

کلرید سدیم استفاده بکنند.
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی خاطرنشان 

کرد: با برگزاری جشنواره رویش در حوزه شهر تبریز می توانیم 
ایده های مرتبط با مدیریت و توســعه پایدار شهر تبریز را در 
مسیر تبدیل ایده به محصول قرار داده و درنتیجه و معضالت 

موجود را با بهره گیری از محصوالت فناورانه مرتفع کرد.
در این دیدار برخی از شــرکت های فنــاور و دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی فعال در حوزه 

شهری توانمندی ها و محصوالتشان را معرفی کردند.

 شهردار تبریز تاکید کرد؛

لزوم  بهره مندی از فناوری ها و افکار نو برای افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان

خبر

تبریــز-  امید محمــد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-وزیرمیراث فرهنگی  ، گردشــگری و صنایع دستی بر 
لزوم سامان دهی و فضاسازی پارک جنگلی مبارک شهر توسط 
شهرداری تاکید کرد. مهندس سید عزت اهلل ضرغامی  با حضور 

در شهرستان ملکان از پارک جنگلی مبارک شهر بازدید کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در این 
بازدید گفت: »با توجه به موقعیت جغرافیایی مطلوب شهرستان 
ملکان و قرارگیری به عنوان دروازه ورود آذربایجان شــرقی از 

سمت غرب، تقویت زیرساخت  های گردشگری آن امری ضروری 
است.« او با اشاره به اینکه پارک جنگلی مبارک شهر شهرستان 
ملکان یکی از ظرفیت های مناســب برای توسعه گردشگری 
این منطقه است، ادامه داد: »این کمپ به واسطه قرارگیری در 
موقعیتی ویژه می تواند به گردشگران ورودی آذربایجان خدمات 

جامعی ارائه دهد. با توجه به اینکه اقدامــات عمرانی از جمله 
احداث نمازخانه، سرویس بهداشتی، بوفه و آالچیق های این 
کمپ توسط اداره کل میراث فرهنگی استان انجام شده است، 
لذا سامان دهی محوطه، راه دسترسی و فضاسازی آن در اسرع 

وقت توسط شهرداری ضروری است.«

وزیرمیراث فرهنگی تأکید کرد؛

لزوم تقویت زیرساخت های پارک جنگلی مبارک  شهر ملکان


