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 رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار 
رشت گفت: قســمتی از پارک مفاخر این شهر برای فضای 

اختصاصی ورزش بانوان در نظر گرفته شده است.
سید امیرحسین علوی، شهردار رشت در بازدید از پارک 
مفاخر این شهر گفت: مقرر شده اســت که قسمتی از این 

پارک برای فضای اختصاصی بانوان در نظر گرفته شود.
او در این بازدید دستور داد نسبت به تجهیز این قسمت 
از پارک مفاخر رشــت به ست های ورزشــی پارکی، میز 
شــطرنج، میز پینگ پنگ و تجهیزاتی از ایــن قبیل اقدام 

شود.
به گفته شــهردار رشــت، طبق تفاهم نامه شهرداری و 
اداره کل منابع طبیعی اســتان گیالن بــا توجه به وجود 
یک ساختمان نیمه کاره در وســط پارک مفاخر مقرر شد 
شــهرداری منطقه ۴ با هماهنگی های الزم این ساختمان 
را از منابــع طبیعی تحویل گرفته و بــرای تعریف کاربری 

فرهنگی مناسب با پارک آن را بازسازی کند.
بازدید میدانی از ۲ پارک واقع در محدوده پل طالشان از 
دیگر برنامه های شهردار رشت بود که علوی پیگیری ادامه 

اجرای پروژه پارک جدیداالحداث ابن سینا و بازگشایی آن 
در اسرع وقت را مورد تأکید قرار داد.

او همچنیــن دســتورات الزم برای تســریع در نصب 
ست های ورزشی خریداری شده، میز پینگ پنگ و ایجاد 
فضای سبز را صادر کرد. شــهردار رشت در ادامه بازدیدی 
هم از پل خشتی چمارسرا داشت و با توجه به اینکه سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری بازســازی و مرمت این پل را در 
دستور کار دارد، قرار شد که محوطه بیرونی و حاشیه ای آن 
توسط شــهرداری منطقه ۴ بعد از مشخص شدن مالکیت 

عرصه بازپیرایی شود.
افتتاح فاز دوم پارک ساالر مشکات رشت تا پایان هفته 

هم از دیگر تأکیدات این بازدید ها بود.

ارومیه-خبرنگارتوســعه ایرانی-اســتاندار آذربایجان 
غربی نوید داد: با تامین منابع مالی، امیدوار هستیم تا پیش 
از پایان سال، پروژه استراتژیک تونل انتقال آب به دریاچه 

ارومیه به بهره برداری برسد.
دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه عصر شــنبه 
در بازدید از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه با اشــاره به 
اقدامات خوب صورت گرفته در راستای رفع مشکل بخش 
آبرفتی تونل انتقال آب از سد کانی سیب به سمت دریاچه 
ارومیه گفت: پیشــرفت فیزیکی این تونــل در حال حاضر 

۹۶ درصد است
محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: پیشرفت کلی پروژه 
انتقال آب از سد کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه نیز به 

حدود ۹۰ درصد رسیده است.
وی افزود: بعد از سفر رییس جمهور به آذربایجان غربی 
در اواخر اردیبهست امســال، یکی از دستور های ویژه ای 
دکتر رئیسی صادر کردند، اتمام پروژه های حوضه احیای 
دریاچه ارومیه بود که بعد از آن، با سفر وزیر نیرو و بازدیدی 
که از تونل انجام شد، دستور های ویژه ای هم از سوی وزیر 

نیرو برای این طرح صادر شــد و تخصیص های بودجه ای 
خوبی هم انجام گرفت. استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: 
یکی از موضوعاتی که در سفر وزیر نیرو هم مورد بررسی قرار 
گرفت و دستور های الزم برای رفع مشکل صادر و اجرایی 
شد، الینینگ حدود ۷۵۰ متر از تونل در بخش آبرفتی بود 
که با تالش شــبانه روزی کارشناسان و متخصصان داخلی 
با محوریت قــرارگاه خاتم االنبیا این امــر تا حدود زیادی 
صورت گرفته است. معتمدیان با بیان اینکه همه ۷۵۰ متر 
از طرف کف بتن ریزی شده و بتن ریزی ۲۰۰ متر از سقف 

هم اجرایی و به اتمام رسیده است یادآور شد: با تامین منابع 
مالی، امیدوار هستیم تا پیش از پایان سال، این پروژه مهم و 

استراتژیک در منطقه به بهره برداری برسد.

اختصاص فضای ورزشی ویژه بانوان در پارک مفاخر رشت

    بهره برداری از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تا پایان سال جاری

خبر

شــهرکرد - پریســا مصیبــی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــر کل 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
کارآفرین کسی اســت که از فرصت 
ها  و ظرفیت های موجود خالقیت و 
ایده خلق می کنــد و به همین دلیل 
ارج نهادن به مقام شامخ کارآفرینان 

با اهمیت است.
محســن مولوی گفــت: اعطای 
تسهیالت اشتغالزایی از راهکارهای 
حمایــت از کارآفرینان اســت و در 
حمایــت از کارآفرینان تســهیالت 
اشــتغالزایی می تواند موثر باشــد و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و افرادی 
که طرح های دانــش بنیان دارند در 

اولویت دریافت اینگونه تســهیالت 
می باشــند البته اعطای تسهیالت 
به هریــک از بخش هــای خدمات، 
صنعت و کشــاورزی باید متناســب 
با زیســت بوم استان باشــد و اگر به 
زیست بوم اســتان توجهی نشود به 

توسعه پایدار نخواهیم رسید .
وی افزود: یکی از دالیل باال بودن 

نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی عدم تناســب آموزش با 
بازار کار می باشد و باید دانشجویان 
در رشــته  هایی تحصیــل کنند که 
مورد نیاز بازار کار باشــد و بر همین 
اساس دانشجویان پس از شرکت در 
طــرح کارورزی در اولویت پرداخت 
تســهیالت اشــتغالزایی قــرار می 

گیرند.و اکنــون رقابــت در بخش 
صنعت و خدمات بــرای کارآفرینی 

بیش تر از سایر بخش ها می باشد .
مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعی اســتان تصریح نمود که تا 
پایان ســال ۹۹ بالغ بر ۱۱۹ میلیارد 
تومان تســهیالت مشــاغل خانگی 
در اســتان پرداخت شــده است اما 
در ســال جاری رشــد قابل توجهی 
داشته اســت بطوریکه امسال به سه 
هزار نفــر از متقاضیان تســهیالت 
مشــاغل خانگی پرداخت شــده که 
۹۵ درصــد آنها بانوان می باشــند و 
در سال گذشــته از تسهیالت تبصره 
۱۸ یک هزار و یکصد میلیارد تومان 
پرداخت شــده و نیز در ســالجاری 
پنج هزار و ۷۱۵ طــرح به مبلغ ۶۸۶ 
میلیــارد تومان از محل تســهیالت 
اشتغال پایدار روســتایی و عشایری 
به بانک های عامل معرفی شــده اند 
که به ۵۶۰۲ طرح مبلغ ۴۶۵ میلیارد 
تومان پرداخت شــده است. در ادامه 
رئیس کانون کارآفرینی چهارمحال 
و بختیاری گفــت: امیدواریم هفته 
کارآفرینی نقطــه عطفی برای ایجاد 
اشتغال پایدار در استان باشد گرچه 
موضــوع کارآفرینی و نقــش آن به 
عنــوان متولیان اشــتغال و مولدان 
ثروت اســت ولی متاسفانه در استان 

بر خــالف اســتان هــای دیگر در 
سنوات گذشته توجه جدی به بحث 
کارآفرینی و توســعه اســتان نشده 

است.
وی افزود: در ســال جاری تالش 
هایی صــورت گرفته ولــی افزایش 
نرخ بیکاری باالیــی داریم با توجه به 
افزایش جمعیت در ســن کاری و نیز 
افزایش گرایش زنان به بازار کســب 
و کار و رشــد باالی فارغ التحصیالن 
بخصــوص تحصیــالت تکمیلــی 
پیش بینی می شــود در آینده استان 
با معضل نیــروی کار کارگری برای 
واحدهــای تولیدی مواجه شــود و 
چون تعــداد فارغ التحصیالن بیکار 
دانشگاهی در اســتان باال می باشد 
باید در این حوزه برنامه داشته باشیم.

مدیر کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: کارآفرین 

کسی است که از فرصت 
ها  و ظرفیت های موجود 

خالقیت و ایده خلق می کند 
و به همین دلیل ارج نهادن 

به مقام شامخ کارآفرینان با 
اهمیت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:
۱۴۰ هزار نفر در طرح نهضت 

ملی مسکن استان مرکزی ثبت 
نام کردند 

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی گفت: 
۱۴۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مســکن این 
استان ثبت نام کردند که پس از پاالیش نهایی، 
از این تعداد ۴۰ هزار نفر برای دریافت مســکن 

معرفی می شوند.
حمید انعامی افزود: در راستای سیاست های 
ابالغی وزارت راه و شهرسازی، باهماهنگی های 
صورت گرفته و اطالع رسانی ها از طرق مختلف 
از جمله ســامانه اداره کل، پیام رسان ها، صدا و 
ســیما ثبت نام از متقاضیان طــرح نهضت ملی 

مسکن در سطح استان انجام شد.
وی تاکید کرد : با تــالش همکاران اداره کل 
در سطح استان، به استعداد ۲۸ هزار واحد تامین 
زمین طرح نهضت ملی مسکن استان انجام شده 
و تحویل متولیان طرح شــده اســت و مراحل 
احصای زمین ها به اســتعداد ۲۹ هزار واحد در 

کمیته های مربوطه در دست اقدام است.
مدیر کل راه و شهرســازی استان مرکزی با 
بیان اینکه درصد پیشرفت فیزیکی در طرح های 
مختلف متفاوت اســت، اظهار داشت: این طرح 
به صورت کلی در سطح استان دارای حدود ۳۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی است.
       

  امضای تفاهم نامه روکش
 و احداث ۴۰ کیلومتر از راههای 

روستایی میناب
ن،  نیــا ر طهو میه  ســا  - عبــاس  بندر
خبرنگارتوســعه ایرانی-تفاهــم نامه روکش 
و احــداث ۴۰ کیلومتــر از راههای روســتایی 
شهرستان میناب بین سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان هرمزگان و بسیج سازندگی 

سپاه امام سجاد )ع( استان، امضا شد.
 سند تفاهم نامه روکش و احداث ۴۰ کیلومتر 
از راههای روســتایی با حضور »عباس شرفی«، 
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هرمزگان و »سلحشور« معاون استاندار 
و فرماندار ویژه و ســرهنگ »باوقار« مســئول 
محترم بسیج سازندگی ســپاه امام سجاد )ع( 

استان، امضا شد.
اســتان هرمزگان، طبق تقسیمات کشوري 
شامل ۱۳ شهرســتان، ۳۳ شهر و ۲ هزار و ۲۴۴ 
آبادي اســت و جمعیتي افزون بر یک میلیون و 
۵۷۸ هزار و ۱۸۳ نفر دارد که بیش از ۵۳ درصد 
از کل این جمعیت در روستاها زندگي مي کنند.
رشد و توســعه هر منطقه، نیازمند ایجاد راه 
و صنعت راهسازي اســت و این موضوع در تمام 
دوره هــا، از اصلي ترین مطالبــه هاي مردم در 

سراسر کشور و بوده و است.
      

برقراری دوباره روشنایی 
محور های شلوغ گلستان

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان گفت: ۹۰ کیلومتر از راه های استان که 
در پی سرقت ســیم و ترانس خاموش شده بود 

دوباره روشن شد.
عادل مصدقی مدیــرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گلســتان گفــت: از ۵ هزار و ۲۵۰ 
کیلومتر راه های استان، در ماه های اخیر حدود 
۹۰ کیلومتر از محور های اصلی و شریانی استان 
به دلیل سرقت های مکرر کابل و ترانس های برق 

آنها، خاموش شد.
عادل مصدقــی افزود: برخــی از محور های 
اصلی و بزرگراهی خاموش شده شامل سه راهی 
کالله، رضا آباد- آزادشهر، زینب آباد به رامیان، 
گردنه خوش ییــالق، گــرگان- کردکوی در 
محدوده چالکی و شصت کالته به دلیل اهمیت 
ترافیکی، ترمیم و روشــنایی آن برقرار شــد تا 
در زمستان به مشــکل نخوریم. او افزود: نصب 
سیســتم های خودنگهدار و اختصاص پیمانکار 
نگهداری برای حفاظت و برقراری روشــنایی از 
جمله راهکار های جلوگیری از ســرقت کابل، 

ترانس و پست برق در جاده های استان است.

استانها

ایالم-اکــرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی--
مدیرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای ایالم گفت:در 
ســال جاری ۶۴ هزار متر درزگیری در سطح جاده های 

استان انجام شده است.
سید زاهدین چشمه خاور، مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای ایالم گفت: ۸۴ کیلومتر از راه های اصلی این 

استان در سال جاری روکش آسفالت شده است.
چشمه خاور بیان کرد: امســال عالوه بر آسفالت، لکه 
گیری راه ها با پنج هزار و ۹۹۷ تن قیر در ســطح راه های 

استان انجام شده است.

وی بیــان کرد: ۶۴ هــزار متر درزگیــری و عملیات 
اجرای میکروسرفیسنینگ به طول ۲۱ کیلومتر در سطح 
جاده های اســتان از دیگر اقدامات این اداره کل در سال 
جاری اســت. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ایالم یادآور شد: همچنین اصالح شیب شیروانی و شانه 
سازی به طول ۴۹۶ کیلومتر از دیگر اقدمات انجام شده در 

سطح راه های استان بوده است.
چشــمه خاور اضافه کرد: این مدت ۲۵ دســتگاه پل 
تعریض شده، ۵۰ دســتگاه پل پاکســازی و تنقیه، ۱۵ 
دستگاه جهت تعریض و ۲۰۰ دستگاه پل برای تعمیرات و 

تنقیه در دست اقدام است.

وی شانه سازی، لکه گیری، خط کشــی، نصب تابلو و 
عالئم راهنمایی را از دیگر اقدامات زودبازده این دستگاه 
اجرایی عنوان کرد و یادآور شد: ۱۴ هزار و ۶۷۹ عدد نصب 
و تعمیر تابلو عالئم ایمنی و شناسایی تجاوز به حریم ۶۱ 
عدد از جمله اقدامات اداره کل راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای ایالم در سال جاری بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم از نصب 
۲۰ کیلومتر حفــاظ بتنی )نیوجرســی( در محور های 
مواصالتی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: نصب 
۴۵ کیلومتر نیوجرسی در سطح محور های مواصالتی در 

دست اقدام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان خبر داد؛

  درزگیری 6۴ هزار متر در سطح جاده های ایالم

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

دانشگاه ها باید به سمت اشتغال و ایده پردازی بروند

  شهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی-مصطفی عموزاده معاون فنی و 
عمرانی شهرداری شهریار از اجرای عملیات پروژه کیسینگ ورودی شهرک شاهد 
شهریار از ســمت کمربندی چیتگر خبر داد وگفت: نحوه ارائه خدمات و اقدامات 

شهرداری ها در حوزه های مختلف نشــان دهنده ی این نکته است که شهرداری 
ها به عنوان مهم ترین دستگاه در خدمتگزاری به مردم سعی نموده اند در تمامی 
حوزه ها برای رفع مشکالت شــهری اقدام نمایند تا آنجا که حتی این خدمات در 

حوزه هایی همچون ایمن سازی نیز ورود پیدا کرده است .
وی در ادامه تصریح کرد : یکی از این خدمات که درجهت تسریع در رفت و آمد 
و انجام وظایف اجتماعی شهرداری مورد نظر قرار می گیرد، ایمن سازی لوله های 
نفت ،گاز و  می باشــد تا با اجرای پروژه های همچون کیسینگ ضمن تسهیل در 

رفت و آمد اقداماتی اساسی و اســتاندارد برای این مهم انجام گیرد هرچند که در 
حوزه های مختلف این وظیفه به شهرداری واگذار شده اما همیشه شهرداریها در 

این مسئله پیش قدم هستند .
عموزاده افزود : پروژه کیسینگ ورودی شهرک شاهد شهریار از سمت چیتگر از 
جمله پروژه هایی بود که در راستای ماموریت های اجتماعی شهرداری به منظور 
پوشش مناسب لوله های گاز و نفت دراین مسیر به همت همکاران به مرحله اجرا 

درآمد .

اجرای پروژه کیسینگ ورودی شهرک 
شاهد در شهریار از چیتگر


