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کرج – معصومــه امین زاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-
سرپرست شــهرداری کرج به ضرورت تســریع در تعیین 
تکلیف انتزاع کامل شــهرداری فردیس از شهرداری کرج 
اشاره و از آمادگی مدیریت شهری کرج در راستای اجرای 

تعهدات قانونی خبر داد.
پس از تشــکیل شهرســتان فردیس در ســال ۱۳۹۲ 
ســرانجام همزمان با آغاز بــکار پنجمین دوره شــورای 
اسالمی شهر ، محدوده شهر فردیس با انتزاع از مناطق ۳ و 
۱۰ شهرداری کرج شــکل گرفت که به تبع آن می بایست 

حدود قانونی شهرها مشخص می شد.
سرپرست شــهرداری کرج در جلســه اجرایی کردن 

مصوبات انتزاع کامل فردیس با اشــاره به اینکه در ابتدای 
کار، مصوبات انشــایی تقســیمات سیاســی با نقشه های 
پیوســت مغایرت داشــت، افزود: در این راســتا جلسات 
کارشناســی با بهره مندی از نظرات صاحب نظران برگزار 
شد و در نهایت اصالحات الزم در خصوص تعیین محدوده 
و حریم شــهرها انجــام که مــورد قبــول فرمانداری ها و 

شهرداری های کرج و فردیس است.
منوچهر غفاری افــزود: یکپارچگی محــالت و امکان 
ارائه خدمات بصورت همزمان به ساکنین از دستاوردهای 
جلسات کارشناســی بود چرا که در آینده، سطوح متفاوت 
ارائه خدمات در مناطقی مثل سرحدآباد شمالی و جنوبی 

با ۲ مدیریت شــهری مســتقل قطعاً موجــب نارضایتی 
شهروندان می شود.

وی با تقدیر از رهنمودهای کارشناسی استاندار البرز در 
تصمیم ســازی و تصمیم گیریهای مدیریتی شهرداریهای 
کرج و فردیس افزود: نگاه کالن مدیریتی ، امکان بکارگیری 
بهتر از تجهیزات و امکانات ایســتگاه های آتش نشــانی را 
فراهم ساخت به نحوی که ارائه خدمات اطفا حریق و مهار 
آتش بدون درنظــر گرفتن محــدوده جغرافیایی و حوزه 
خدماتی و صرفا بر اســاس نزدیکی محــل حادثه با پایگاه 

امداد رسان و تجهیزات موجود صورت می گیرد.
سرپرست شــهرداری کرج به شــرایط خاص حقوقی 

و مدیریتی در محدوده شــهرک صنعتی ســیمین دشت، 
اشاره و ادامه داد: ارائه خدمات بصورت استانی و فرااستانی 
از فعالیت ها، خدمات و تولیدات کارخانجات سیمین دشت 
موجب شــد تا نگاه ویژه ای به محدوده باشد و با حساسیت 
بیشتری بررسی های کارشناسانه صورت پذیرد که استمرار 
بهره برداری و مدیریت مجتمع تعمیرگاهی اتوبوســرانی 
کرج از جمله موارد ضروری بود که می توان با برنامه ریزی 

صحیح خدمات شایانی را در سطح استان ارائه کرد.
شایان ذکر است اســتانداری البرز در راستای تسریع 
در تعیین تکلیف و استقالل کامل شــهرداری های کرج و 

فردیس نظارت می کند.

سنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-فردین 
وکیلی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان کردستان 
از برگزاری مراحل شهرستانی و اســتانی بیستمین دوره 
مســابقات ملی مهارت به ترتیب در ماه های شهریور و مهر 

خبر داد.
فردین وکیلی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
کردستان با اشاره به برگزاری بیســتمین دوره مسابقات 
ملی مهارت گفت: مرحله کتبی و شهرســتانی مســابقات 
مذکور ۹ شــهریور و همزمان با گرامیداشت هفته دولت و 
مرحله استانی نیز طی روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه سال جاری 

برگزار می شود.
وی اظهار کــرد: مســابقات ملی مهارت در راســتای 
شناســایی و معرفی نخبــگان مهارتی، همه ســاله در ۳ 

مرحله شهرستانی، استانی و کشــوری با حضور نخبگان و 
استعدادهای برتر برگزار می شود.

وکیلی با بیان اینکه مرحله شهرســتانی مسابقات ملی 
مهارت در ابتدا به صورت آزمون کتبــی و به طور همزمان 

در سراسر کشور برگزار می شود، خاطرنشان کرد: از میان 
قبول شدگان مرحله کتبی با برگزاری آزمون عملی نسبت 
به انتخاب نفرات برتــر و معرفی به مرحله اســتانی اقدام 

می شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان کردســتان با 
بیان اینکه رقابت های ملی مهــارت، زمینه ای برای تبادل 
اطالعات و تجربیات و شناسایی و معرفی نخبگان مهارتی 
به بنگاه های اقتصادی است، افزود: برگزاری این رقابت ها 
موجب نمایان شدن نخبگان مهارتی در استان نیز می شود.

وی گفت: مهلت ثبت نام در بیســتمین دوره مسابقات 
ملی مهارت تا ۱۷ تیر ســال جاری بود که تــا پایان مرداد 
تمدید شــد تا عالقه مندان، فرصت کافی برای ثبت نام در 
 www.worldskills.ir این مسابقات از طریق سایت

را داشته باشند.
وکیلی با بیان اینکه این مسابقات در ۴۳ رشته و ۶ گروه 
تخصصی برگزار می شــود، اظهار کرد: گروه های تخصصی 
شامل فناوری اطالعات و ارتباطات )۶ رشته(، حمل ونقل 
و ترابری )۶ رشــته(، خدمات اجتماعی و فردی )۶ رشته(، 
فناوری ساخت وساز ساختمان )۱۱ رشته(، فناوری ساخت 
و مهندسی )۹ رشته( و هنرهای خالق و مد )۵ رشته( است.

وی خاطرنشان کرد: ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور به عنوان نماینده ایران در ســازمان جهانی مهارت 
)WSI( به طور ســاالنه مســابقات ملی مهارت را برگزار 
می کند و برگزیدگان آن برای شرکت در مسابقات جهانی 
مهارت که هر ۲ سال یک بار در یکی از کشورها برگزار می 

شود، اعزام می شوند.

سرپرست شهرداری کرج؛

محدوده مصوب تقسیمات کشوری مالک عمل شهرداری های کرج و فردیس است

   مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در استان کردستان برگزار شد

خبر

میــن  ا مــه  معصو  – ج  کــر
زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
البرز گفت: پروژه قطار شــهری کرج 
باید در دوره شــورای ششم به بهره 
برداری برسد و در این مسیر از همه 

ظرفیت ها استفاده خواهد شد.
مجتبی عبدالهی، استاندار البرز 
به همــراه جمعی از اعضای شــورا و 
سرپرست شــهرداری کرج از روند 
پیشــرفت خط ۲ قطار شــهری این 

کالنشهر بازدید کرد.

وی در این بازدید بــا قدردانی از 
تالش شورا و شهرداری بر استفاده از 
همه ظرفیت های استانی و ملی برای 
بهره برداری از پروژه قطار شــهری 

تاکید کرد. 
استاندار البرز گفت: مترو آبروی 
استان است و باید با استفاده از همه 
توان و ظرفیت هــا در جهت تکمیل 
و بهره بــرداری از این پــروژه قدم 

برداشت. 
عبدالهی بــا بیان اینکــه مترو و 

کنارگذر شهید ســلیمانی دو پروژه 
مهم استان به شمار می روند، اظهار 
داشــت: با بازدیدهای هفتگی روند 
پیشرفت این دو پروژه مهم بررسی و 

مشکالت رفع خواهد شد.
این مســئول با تاکیــد بر اجرای 
پروژه منطبق بــا برنامه زمان بندی، 
خواستار افزایش ســرعت پیشرفت 
پروژه شــد و ادامه داد: پــروژه قطار 
شــهری بایــد در این دوره شــورا 
)شورای ششم( به بهره برداری برسد 

و در این مســیر از همــه ظرفیت ها 
استفاده خواهد شد.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به 
محل دپو قطار شهری کرج در زمین 
دانشــگاه خوارزمی، گفت: احداث 
محل دپو در زیِر زمین بسیار هزینه 
بر و زمان بر است و می تواند کار بهره 
برداری از پروژه را چندسال به عقب 
اندازد.  عبدالهی تاکید کرد: محل دپو 
قطار شهری باید بر روی زمین دنبال 
شود و این موضوع را شخصا پیگیری 

خواهم کرد.
منوچهــر غفــاری، سرپرســت 
شــهرداری کرج نیــز در بازدید از 
آخرین وضعیت پروژه قطار شــهری 
کرج اظهــار کرد: با همــت و تالش 
همکارانــم در مجموعــه، حمایت 
استاندار البرز و اعضای شورای شهر 
کرج، قرار بر این است تا پایان سال، 
فاز یک متروی کرج به بهره برداری 

برسد.
وی ادامه داد: بــرای این کار الزم 
است ایستگاه هایی که در مسیر این 
فاز قرار دارند هر چه سریع تر تکمیل 
شوند. این مســئول توضیح داد: کار 
 F تکمیل دو ایســتگاه قطار شهری
تا K )۴۵ متری گلشــهر- چهارراه 
طالقانــی( در مراحــل پایانی قرار 
دارد و تاسیسات الزم مثل پله برقی 

و آسانسور هم در حال نصب است. 
 غفــاری اضافــه کــرد:  این دو 
ایســتگاه به دلیل ظرفیــت باالی 
جابجایی مســافر، در فاز اول به بهره 
برداری می رسند و مابقی ایستگاه ها 

به تدریج تکمیل خواهند شد.
به گفته سرپرست شهرداری کرج، 
تمهیدات الزم برای انجام تسِت سرد 
و گرم اندیشیده شــده است.  محمد 
اسدیان، عضو شورای اسالمی شهر 
کرج نیز در ادامه توضیح داد: با وجود 
پیشــرفِت قابل مالحظه پروژه قطار 
شهری نسبت به گذشــته، اما هنوز 

جای کار فراوانی وجود دارد.

محمد اســدیان افزود: با تالش 
مجموعه شورا و شهرداری و همراهی 
اســتاندار روز به روز شاهد وضعیِت 
بهتری برای پروژه قطار شهری کرج 

هستیم. 
وی اظهار کرد: تا آذرماه امســال 
شرایط برای انجام تست های الزم و 
راه اندازی آزمایشی مترو کرج فراهم 

خواهد شد.
طراحی مدلی در ایســتگاه های 
مترو به ویژه در ورودی و خروجی ها 
برای ایجاد ساختمان های تجاری و 
رسیدن به درآمد پایدار و همکاری با 
دانشــگاه خوارزمی برای اختصاص 
زمیِن دپو در روِی زمین موضوعاتی 
بود که در این بازدید مورد بررســی 

قرار گرفت.

این مسئول با تاکید بر 
اجرای پروژه منطبق با 

برنامه زمان بندی، خواستار 
افزایش سرعت پیشرفت 

پروژه شد و ادامه داد: پروژه 
قطار شهری باید در این 

دوره شورا )شورای ششم( 
به بهره برداری برسد و در 

این مسیر از همه ظرفیت ها 
استفاده خواهد شد.

تکمیل کارنامه ۱۱۰ روزه 
شرکت عمران شهر جدید سهند 

با افتتاح 22 پروژه

رتوســعه  ده،خبرنگا میدمحمزا  تبریز-ا
ایرانی-سرپرست شــرکت عمران شهر جدید 
سهند از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۲ پروژه 

به ارزش ۱۷۸۰ میلیاردریال خبر داد.
مهندس  غالمرضا اقبالی در این باره تشریح 
کرد: این پروژه ها اغلــب در حوزه های فضای 
سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، شبکه معابر 
و زیربنایی هســتند که در اولین  روزهای هفته 
آتی افتتاح شــده یا عملیات اجرایی آن ها آغاز 

می شود.
او ادامــه داد: از مهم تریــن ایــن پروژه ها 
می توان به پارک ســما، مجتمــع فرهنگی و 
هنری شــهید بیضایی، مدرسه حضرت زینب 
کبری )س(، ســاختمان اورژانس اجتماعی، 
توســعه فرهنگســرای هشت بهشــت، زمین 

ورزشی رسول خطیبی و… اشاره کرد.
سرپرست شرکت عمران شهر جدید سهند 
همچنین خبــر داد: همچنین عملیات اجرایی 
خط انتقال پساب از تصفیه خانه و شبکه توزیع 
بازچرخانی آب از مخازن هشــت بهشــت به 
فضای سبز شهری که هر دو از مطالبات جدی 
شــهروندان و از نیازهای ضروری شهر بود آغاز 

می شود.
       

 دیدار شهردار واعضای شورای 
شهر اندیشه با فرماندار  شهریار 

  اندیشــه – زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-بمناســبت هفته دولت ، طی نشستی 
در محل فرمانداری ویژه شهرســتان شهریار 
بهــروز کاویانی شــهردار ، رئیــس و  اعضای 
شورای اسالمی شــهر اندیشه ضمن حضور در 
فرمانداری شهرســتان شــهریار با امیر عباس 
شــفیع زاده فرمانــدار این شهرســتان دیدار 

کردند.
در این دیدار الهام افراشــته رئیس شورای 
اسالمی شــهر اندیشــه ضمن خداقوت گویی 
به فرماندار شهرستان شــهریار و تسلیت ایام 
ســوگواری محرم و صفر گفــت : هفته دولت ، 
بهترین زمان برای ارایه عملکرد خادمان مردم 
و فرصتی برای تجلیل از مســئوالنی است که 
همواره در راســتای اهــداف و آرمانهای نظام 
مقدس جمهوری اســالمی با ایمان و اخالص 
حرکــت می کننــد. وی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود افزود : امروز به واسطه تعامل و 
همگرایی خوب فرمانداری شهرستان شهریار ، 
موانع موجود در خدمات رسانی در حال بررسی 
و تصمیــم گیری جامع برای رفع مشــکالت با 
سرعت بیشتری انجام می گیرد که بدون تردید 
نشانگر تعامل شهرستانی پیوسته در شهرستان 
شهریار است که الزم می دانم از این حمایت ها 
و تعامالت به ســهم خود تقدیر نمایم. در ادامه 
بهروز کاویانی شــهردار اندیشه ضمن تسلیت 
ایام و تقدیر و تشــکر از زحمات و حمایت های 
فرماندارشهرســتان شــهریارافزود : الگوهای 
ماندگار دولت در کشــورمان بی شک شهیدان 
رجایی و باهنر هســتند که با وجــود کمترین 
زمان ممکن در عرصه مسئولیت کالن کشوری 
بهترین اقدامات را با خلــوص نیت انجام داده 
اند. وی تصریح کرد : بی شک تاسی از نگرش ، 
تامل و تفکر این نمادهای خدمت و صداقت راه 
را به وضوح برای ما نشان می دهد و امید است 
خداوند متعال در این مسیر همه ما را هدایت و 
راهنمایی نماید. وی در پایان بیان داشــت: بی 
شک راهبردهای مدیریت شهرستانی در انجام 
خدمات رسانی بهینه و بیشــتر به مردم بسیار 
اثر گذار اســت و ضمن تبریک این ایام به همه 
زحمت کشان بویژه شخص فرماندار انشااهلل با 
تجربه و دانش ایشــان بتوانیم گامهای اساسی 

در آبادانی شهر اندیشه برداریم.

استانها

ســاوه – لیال گراوند،خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
آموزش و پرورش ساوه اظهار کرد : ساوه با ۵۸ هزارداتش 
اموز دومین منطقه اســتان مرکزی اســت که بیشترین 
جمعیت دانش آموزی را دارد و به تبع آن بیشترین چالش 
را از لحاظ کمبود فضای آموزشی،کمبود نیروی انسانی و 
اعتبارات را دارد اما با وجود این سعی شده دانش آموزشی 
از تحصیل بازنماند و نتیجه این تالش کســب رتبه های 

برتر استانی از سوی دانش آموزان این شهرستان بوده
وی افزود:برگزاری بیش از۵۰ جلسه در کمیته توسعه 
مدیریت به منظور بررســی نیازهای آموزشی،۱۷عنوان 

دوره ضمن خدمت،انتخــاب ۱۰ پایانامه برتر پرســنل 
آموزش وپرورش ساوه در سطح استان و کسب رتبه های 
برتر کنکور دانش آموزان ساوجی در سطح استان بخشی 
از افتخارات آموزش و پرورش در سطح استان بوده .است

رئیس آموزش وپرورش ســاوه تصریح کرد:ســاالنه 
۲۵تا ۳۰نفــر جابجایــی مدیران درآمــوزش وپرورش 
ساوه را داریم قراخانلو با اشــاره به توازن رشته ای گفت: 
میانگین اســتانی برای اجــرا این طرح ۴۰بــه ۶۰بود 
۴۰درصد دانش آموزان به سمت رشــته های فنی باشد 
اما میانگین شهرســتان ســاوه در اجرای این طرح ۵۱ 

به ۴۹بوده با همــکاری کادر آموزشــی و خانواده ها ۵۱ 
درصد دانش اموزان رشته های فنی را انتخاب کردند که 

خوشبختانه باالتر از میانگین استانی بود
رئیس آموزش وپرورس ساوه تصریح کرد:هم اکنون ده 
هزاردانش اموز در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل 
هســتند مطمعنا اگر فعالیت مدارس غیر دولتی نبودند 
چالش بیشتری در تامین نیروی انسانی و فضای آموزشی 
داشتیم قرا خانلو با بیان اینکه ســاالنه حداقل یک هزار 
ورودی دانش اموز را داریم،گفت:باوجود اینکه ســاالنه 
حداقل ۳فضای آموزشی احداث می شود اما همچنان  با 
کمبود فضای آموزشــی بخصوص در مقطع دبیرستان و 
هنرستان مواجه هســتیم واین مسله سبب شده بیش از 

۸۰درصد مدارس ما در ساوه دو شیفته باشند

       رئیس آموزش وپرورش ساوه:

۸۰ درصد مدارس ساوه 2شیفته هستند

استاندار البرز: 
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