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خرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرســتان 
گفت: بیش از ۳۰۰۰ واحد متخلف در 

استان شناسایی شدند.

حمیدرضا القاصی مهر  اظهار کرد: در 
سال گذشته، ۱۷۸ اکیپ برای نظارت 

بیشتر گشت سیار اعزام کردیم.
وی ادامه داد: در سال گذشته، ۵۰۷۵ 

واحــد بازدیــد و ۳۲۱۴ واحد متخلف 
شناسایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان 
گفت: به واســطه این تعداد گشت های 

سیار بیش از ۴ میلیارد تومان محکومیت 
داشتیم.

القاصی مهر بیان کــرد: در طرح ماه 
مبارک رمضان امسال طرح های تشدید 

نظارتی ایجاد کردیم، در مرکز اســتان 
صبح و عصر چهار بازدید انجام می شود 
و در شهرستان های براساس جمعیت 
روزانه یک اکیپ انجام فعالیت دارد. وی با 
بیان اینکه در سال جدید جرائم از سوی 
دولت و هیات وزیران تشدید شدند، ادامه 
داد: قطعا نمی توانیم ادعــا کنیم که با 
تشــدید مجازات همه کارها درست و 

برچیده می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان 
با تاکید براینکه در بحث کاهش تخلفات 
بایــد در جامعه فرهنگســازی صورت 
گیرد، افزود: در جامعه هر کسی باید به 

حق خود قانع و راضی باشد.
القاصی مهر بیان کرد: به عنوان مثال 
یک روز مطابق سرانه استان مرغ توزیع 
نمی شود و مردم نباید فکر کنند که مرغ 
کم شده و باعث التهاب بازار بشوند بلکه به 
همان خرید یک بسته مرغ قانع باشیم نه 

اینکه ده بسته مرغ تهیه کنیم.
وی اظهار کــرد: باید بــه گونه ای 
مدیریت کنیم که واحد متخلف فرصتی 
برای سوء اســتفاده پیدا نکند چرا که 
مجازات در کاهش تخلف تاثیر دارد اما 

تاثیر کامل و ۱۰۰ درصد ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان 
یادآور شد: اقداماتی که انجام دادیم در 
حد یک مسکن اســت و خود مردم نیز 
باید مشارکت داشته و در مساله خرید 
محصوالت مورد نیاز خود موجب التهاب 

در بازار نشوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:

شناسایی بیش از 3 هزار  واحد متخلف در لرستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی 
لرستان با تاکید براینکه در 
بحث کاهش تخلفات باید 

در جامعه فرهنگسازی 
صورت گیرد، افزود: در 

جامعه هر کسی باید به حق 
خود قانع و راضی باشد.

سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کردستان، گفت: برگزاری جشن ملی برداشت 
توت فرنگی در سطح اســتان، فرصتی بی نظیر 
برای رونق و توســعه صنعت گردشــگری در 

منطقه است.
یعقوب گویلیــان اظهار کرد: جشــن ملی 
توت فرنگی چند ســالی اســت که در ســطح 
اســتان برگزار می شــود و تاکنون توانسته در 
توســعه  شــرایط اقتصادی، تولیدات جنبی 
وصنایع دستی، فروش فرآورده های کشاورزی 

و - نقش موثری داشته باشد.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی کردســتان در ادامه به برگزاری مراسم امسال در سنندج اشــاره کرد و افزود: این جشن ملی به همت 
سازمان جهادکشاورزی کردستان، اتاق بازرگانی سنندج و با همکاری این اداره کل و تعدادی از دستگاه های اجرایی 

استان در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری در این شهرستان برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این جشــن ملی را معرفی ظرفیت های کردستان، احیاء سنت های قدیمی و فرهنگ بومی، 

محلی و انتقال به نسل آینده، آشنایی گردشگران با قابلیت های گردشگری استان، رونق کشاورزی و   ذکر کرد.
گویلیان با بیان اینکه برپایی این گونه جشن ها به نوعی معرف میراث  معنوی کردستان است، یادآور شد: این مهم 
نقش به سزایی در حفظ، پاسداشت و انتقال فرهنگ های بومی به نسل جدید و همچنین معرفی جاذبه های طبیعی، 

فرهنگی و تاریخی استان دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: امیدواریم با همفکری و هم افزایی همگانی 

میان مدیران دستگاه های مربوطه، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در استان باشیم

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-این همایش در راســتای تقدیر و تشکر از تالش 
و حمایتهای کارفرمایان و مدیــران واحدهای تولیدی 
استان که در جهت تســهیل نمودن فضای کسب و کار 
و اشــتغال زایی و ارائه خدمات رفاهی به کارگران نموده 

اند، برگزار شد
 مهندس عین اله حسین زاده دبیر این همایش با اعالم 
مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار توسعه ایرانی گفت: در 
این همایش از کارگران نخبه و دانشگاهی، پیشکسوتان 
منتخب جامعه کارگری، تعاونی های موفق فعال در حوزه 
کارگری و فعاالن اجتماعی و فرهنگی حوزه کار و کارگر با 

اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر  شد.
وی افزود: در این همایش از تعدادی از مدیران ادارات و دستگاه های دولتی که با جامعه کارگری در جهت حل مشکالت 
این قشر همکاری صمیمانه ای داشته اند و هم اکنون به درجه بازنشستگی نائل گشته اند هم با اهدای لوح تقدیر و تندیس 

تجلیل  شد.
دبیر نخســتین همایش تجلیل از نخبگان، کارگران، پیشکسوتان، ورزشــکاران، تعاونگران و کارآفرینان نمونه استان 
آذربایجان شرقی، تصریح کرد: در این همایش به پیشکسوتان منتخب نیز عالوه بر لوح تقدیر و تندیس، شال بند پیشکسوتی 

نیز اعطا و تالش های چندین ساله آنها در عرصه کار و کارگر تجلیل به عمل  آمد.
حسین زاده، ادامه داد: این همایش ۷ اردیبهشت ماه همزمان با گرامیداشت هفته کارگر در سالن دکتر مبین از ساعت ۴ 
الی ۷ بعد از ظهر توسط ستاد اجرایی گرامیداشت هفته کارگر خانه کارگر تشکیالت تبریز، شورای اسالمی استان آذربایجان 

شرقی و مجموعه ماهنامه سراسری همگام با اصناف برگزار شد
وی در خاتمه گفت: این همایش در راستای تجلیل از تالش های همه حامیان و تالشگران جامعه بزرگ کارگری استان 
آذربایجان شرقی برگزار می شود که امیدواریم با برگزاری این همایش بتوانیم در نهادینه کردن فرهنگ تجلیل از تالشگران 

این عرصه موفق عمل کرده باشیم.

جشنملیبرداشتتوتفرنگی
درکردستان،فرصتیبرایتوسعهگردشگریاست

برگزارینخستینهمایشتجلیلازنخبگان،کارگران،پیشکسوتان،

ورزشکاران،تعاونگرانوکارآفریناننمونهآذربایجانشرقی

شیراز- قاسم توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست 
اداره کل ورزش و جوانان فارس با اظهار اینکه توزیع سرانه 
ورزشی دراین اســتان عادالنه نبوده است، اعالم کرد :در 
توسعه زیرساختها هم نگاه آمایشــی به امکانات ورزشی 
فارس نشده است از این رو می توان گفت شیراز محروم ترین 

شهر استان فارس در زمینه سرانه ورزشی است.
دکتر حیدر صفرپور در جمعی از خبرنگاران افزود: برنامه 
ریزی برای برگزاری منظم مجامع ورزشی در دستور کار 
است ضمن اینکه تعیین سرپرست برای هیات های ورزشی 

راهکاری برای جلوگیری از مهندسی انتخابات است.
وی اضافه کرد: سایه ورزش همواره بر سر مقوله جوانان 
سنگینی کرده است و امیدوارم که رسانه ها بیش از گذشته 
به این مقوله مهم بپردازند و برای رفع مشــکالت و تقویت 

بخش جوانان، اداره کل ورزش و جوانان را یاری دهند.
صفرپور همچنین از همراهی نماینــده ولی فقیه در 
فارس و استاندار این استان در حمایت از رشته های مختلف 
ورزشی تقدیر کرد و بیان داشت: طی ماه های گذشته شاهد 
افزایش ســطح حمایت ها از تیم های مختلف ورزشی به 
اشکال مختلف بودیم که می توان به مصوبه شورای شهر 
شــیراز و رایزنی اســتاندار فارس برای جلب مشارکت و 

حمایت صنایع بزرگ از ورزش اشاره کرد.
وی تاکید کرد: طبق قانــون اداره کل ورزش و جوانان 
نمی تواند به تیم های حرفــه ای کمک کند و منع قانونی 

دارد.
سرپرست ورزش و جوانان با اشاره به اینکه طی سه ماه 
اخیر دو بار وزیر ورزش و جوانان به شیراز سفر کرده است، 
گفت: تکمیل ورزشگاه ۵۰هزار نفری پارس و سالن ۶ هزار 
نفری سردار سلیمانی از مصوبات این سفر ها بوده که مقرر 

شد در هفته دولت کامال به بهره برداری برسند.
در این نشست همچنین خبرنگاران به بیان نظرات خود 

در مورد توسعه ورزش پرداختند.

کرج-اکبری،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار کرج گفت: 
امسال تغییرات اساسی را در وضعیت پروژه های نیمه تمام 
سطح شهر شــاهد خواهیم بود و هرگونه رکود و وقفه در 

کارها خط قرمز غیرقابل چشم پوشی به شمار می رود.
مصطفی سعیدی اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح ماهان 
- آزادی، پارکرود، فاز ســوم کنارگذر مهرشهر، چندین 
ســوله چندمنظوره مدیریت بحران، پارکینگ طبقاتی، 
کلکتورهای جمع آوری آبهای سطحی، ساختمان شماره ۲ 
شهرداری، چندین فقره اصالح هندسی و بازگشایی معبر، 
فاز نخست بزرگراه شمالی، احداث ۳۰ پارک محله ای در 
مناطق ده گانه و... در اولویت بهره برداری در سال ۱۴۰۱ 
قرار دارند که در کنار آن پروژه های ضروری نیز در دستور 

کار قرار می گیرند.
به گفته شــهردار کرج، تحقق بودجه ۶۱ هزار میلیارد 
ریالی به عنوان نقشه راه اقدامات عمرانی و خدماتی مدیریت 
شهری کرج در سال جاری از طریق تحقق منابع درآمدی و 

وصول مطالبات کالن در دستور کار خواهد بود.
سعیدی اظهار کرد: با مساعدت و توجه دولت به پروژه 
های کالن قطار شهری و بزرگراه شمالی و تاکید اعضای 

شورای اسالمی شهر، تالش می کنیم تا اقدامات خوبی در 
راستای تکمیل و بهره برداری از آنها صورت پذیرد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به گستردگی این طرح 
ها و نیاز به منابع عظیم مالی، مدیریت شهری با محدودیت 
های درآمدی قادر به پیشــبرد آنها به تنهایی نیســت و 
امیدواریم که با تحقق وعده ها و مصوبات سفر اخیر ریاست 
جمهوری به استان، شاهد رقم خوردن اتفاقات خوبی در 

جهت خدمت به مردم باشیم.

شهردارکرج:اولویتمدیریتشهری
تکمیلطرحهاینیمهتماماست

دکتر صفرپور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس:

شیرازمحرومترینشهرفارسدرزمینهسرانهورزشیاست

خبرخبر

طرحگردشگریوحفظبافت
در۳۰۰روستایکشوراجرا

میشود
گرگان-مهناز محمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-معــاون عمرانی بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشــور گفت: طرح گردشگری و حفظ 
بافت در ۳۰۰ روستای کشور اجرا می شود.محمد 
رضا شاملو در بازدید از روســتاهای گردشگری 
شهرستان مینودشــت اظهار داشت: مطالعات 
طرح روستاهای باارزش در ۲9۰ روستای کشور 
به پایان رسیده است.وی تاکید کرد: روستاهایی 
داریم که به لحاظ ویژگی های معماری و تاریخی 
به عنــوان بافت باارزش محســوب می شــوند و 
دارای ارزش های خاصی هســتند که باید برای 
فعالیت های اجرایــی و عمرانــی و برنامه ریزی 
خاصی صورت گیــرد و خوشــبختانه در تهیه و 
اجرای طرح های گردشگری روستایی و بافت های 
باارزش یکی از مصوبات مجلس در برنامه ششم 
بود که در مــاده نود و نه قانــون برنامه یک هدف 
مشــخص شد.شــاملو تصریح کرد: قراراســت 
برای  ۳۰۰ روستا طرح تهیه شود و بنیاد مسکن 
کار گســترده ای را در سطح کشــور آغاز کرد و 
مطالعات ۲9۰ روستا به اتمام رسیده یا دردست  
اقدام اســت.معاون عمرانی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشــور تاکید کرد: روستای ساسنگ در 
شهرستان مینودشــت یکی از این روستا هست 
که خوشــبختانه کارهای اجرایی در این روستا 

آغاز شده است.
    

مدیرعاملشرکتپتروشیمیایالم:

تولیداتیلندرپتروشیمیایالم

ازمرز۲۰۰هزارتنگذشت
 ایالم-حســن بیگی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم گفت: رکورد 
تولید اتیلن در واحد الفین شــرکت پتروشیمی 

ایالم از مرز ساالنه ۲۰۰ هزار تن گذشت.
حسن نجفی ســمنانی روز سه شنبه در آیین 
تجلیل از کارگران نمونه این مجتمع که با حضور 
مسووالن شهرستان چوار برگزار شد، اظهار داشت: 
میزان حوادث در سال های گذشته روند کاهشی 
داشته به طوری که آمار ساعت کار بدون حادثه با 
رعایت انضباط در ایمنی به بیش از یک میلیون و 

۶۵۰ هزار نفر ساعت کار رسیده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم اضافه کرد: 
پتروشیمی به دنبال راه های جایگزین برای تامین 
خوراک در راستای حل مشــکالت این صنعت 
است. نجفی سمنانی با بیان اینکه تامین آب یکی 
از ضروریات اجتناپ ناپذیر حوزه تولید است، ادامه 
داد: پتروشــیمی ایالم برای عبور از این بحران به 

حمایت  مسووالن ذی ربط نیازمند است.
وی صنعت پتروشیمی را پیشران توسعه  کشور 
و استان عنوان کرد و افزود: با تکمیل چرخه  تولید و 
راه اندازی صنایع پایین دستی و خلق ارزش افزوده، 
توسعه  اقتصادی و اجتماعی و اشــتغال و تولید 

پایدار در ایالم دور از ذهن نیست.

    
دیدارمدیرعاملذوبآهن

اصفهانونماینده
وزارتامورخارجه

اصفهان مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
دیدار مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان و نماینده 
وزارت امــور خارجــه مهندس ایــرج رخصتی 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان و 
ســاالرنیا نماینده وزارت امور خارجه در استان 
اصفهان یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه دیدار و گفتگو 
کردند. مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهــن اصفهان و ســاالرنیا نماینده 
وزارت امور خارجه در استان اصفهان یکشنبه ۴ 
اردیبهشت ماه دیدار و گفتگو کردند. به گزارش 
اقتصاد بیمه ، نماینده وزارت امور خارجه در این 
دیدار بر آمادگی کامل جهت همکاری با ذوب آهن 
اصفهان در امور مختلف همچون صادرات تاکید 
کرد . مهندس رخصتی نیز در این دیدار با اشاره به 
اینکه یکی از رویکردهای دولت جدید، پرداختن 
به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک موضوع مهم 
و تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کشور است ، گفت: 
تولید کنندگان و شرکت های بزرگ این انتظار را 
دارند که دولت در تصمیماتش مســائل آنها را در 
اولویت قرار دهد . وی افــزود : ذوب آهن اصفهان 
در امر صادرات فعالیت گســترده ای دارد و توان 
صادرات از خاور دورتا غرب آسیاو اروپا داشته ودارد 
. همچنین برای تامین مواد اولیه و برخی تجهیزات 
نیاز به واردات دارد که در این امور ، همکاری وزارت 

خارجه می تواند بسیار سازنده و مهم باشد.

استانها


