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ی  مهد ســید  - ج  کــر  
اولیایی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
»شهروندان از شــهرداری انتظار ارائه 
خدمات با کیفیت دارند و هیچ توجیهی 
برای اهمال در ایــن زمینه قابل قبول 
نیست« این تاکید سرپرست شهرداری 
کرج است که به دنبال تذکر امام جمعه 
این شهر مبنی بر مشکالت زباله های 

کرج، مطرح شد.
مشکالت زباله های شهری کرج از 
زمانی شروع شــد که معاونت خدمات 
شــهری کرج در دوره پنجم مدیریت 
شــهری ضمن اقدام عجوالنه و بدون 
فرهنگ سازی مناسب، نسبت به جمع 
آوری سبدهای زباله از در  مجتمع ها و 

منازل شخصی اقدام کرد.
قرار بر این بود که ضمن جایگزین 
کردن ســطل های مکانیزه و تفکیک 
سطل زباله های خشک و تر، ساماندهی 
پســماند از مبداء در سطح کرج روزانه 

انجام شــود و این موضوعی بود که از 
ابتدای شورای پنجم بارها مطرح شد 
اما نه تنها اجرایی نشــد بلکه مردم را 
با مشــکل پخش شــدن زباله جلوی 

منازل شان روبرو کرد.
نارضایتی مردم از پاره شدن کیسه 
های زباله توســط گربه و پخش شدن 
زباله و سرازیر شدن شــیرابه و وجود 
حشــرات و بوی نامطبــوع و منظره 
ناخوشــایند، بارها طی گزارش های 
متناوب از رســانه ها منتشــر شد اما 

تفاوتی مشاهده نشد.
 به ظاهر شهر توجه داشته باشید

 این مشکالت به جایی رسید که آیت 
اهلل حسینی همدانی خطیب نماز جمعه 
کرج در خطبه های خود ضمن چندین 
تذکر به مدیریت شــهری  با تأکید بر 
اینکه  به ظاهر شهر توجه داشته باشید 
و علی العجاله به تمیزی شهر  بپردازید، 
گفت:» دائم مراجعه می کنند که گربه 

آمد آشغال های شهر را برداشت و فالن 
کرد. این ها هم  جایش در خطبه نیست. 
ببینید مرا به چه کاری انداختید که در 

خطبه درباره گربه صحبت می کنم.«
  مردم از طرح جمع آوری یک روز در 

میان زباله رضایت ندارند 
 به رغم مشکالت ذکر شده، طرح » 
جمع آوری یک روز در میان زباله« در 
دوره ششم مدیریت شهری کرج مطرح 
و در چند منطقه به صورت آزمایشــی 
اجرا شد که مورد استقبال قرار نگرفت.

این طــرح با وجود اینکــه در چند 
شــهر کشــور با موفقیت روبرو بود اما 
اجرای آن در کالنشــهری چون کرج 
که بسترسازی مناســبی در ارتباط با 
تفکیک زباله از مبدا نداشته و نگهداری 
زباله در منزل مورد پسند مردم نیست، 
موفق نخواهد بود. تنها آسیب از طرح 
جمع آوری یــک روز در میــان زباله، 
فضای شــهری خواهد بود که باید بار 

زباله های شهروندان را در کوچه پس 
کوچه ها به دوش بکشد.

یکی از ســاکنان منطقه چهارصد 
دستگاه کرج که جزو مناطق آزمایشی 
اجرای این طرح بود گفت: جمع آوری 
یک روز در میان زباله از ســطح شهر 
خوب است اما به شرط آنکه همه مردم 
رعایت کنند. بعضی از مردم هنوز با این 
طرح کنار نیامده و زباله هایشان را هر 
شــب جلوی در منازل و کوچه ها رها 

می کنند.
این شهروند ادامه داد: زباله ای که 
یک شــب بماند قطعا توسط موش و 
گربه پخش می شود و تابستان و گرما از 
طرفی بوی نامطبوع را در منطقه بیشتر 

می کند.
او گفت: از شهرداری توقع داشتیم 
به جای برداشتن سبدهای زباله، سطل 
های تفکیــک زباله به شــهروندان و 
مجتمع ها تحویل دهــد که حدود دو 

سال گذشــته اما اعتراض ما به جایی 
نمی رسد.

 حوزه خدمات شــهری خط مقدم 
خدمات شهرداری است

 منوچهر غفاری در نشست بررسی 
وضعیت خدمــات شــهری و فضای 
سبز مناطق ده گانه با اشــاره به اینکه 
ملموس ترین اقدامات شهرداری توسط 
خدمات شهری انجام می شود، اظهار 
کرد: از سوی امام جمعه کرج تذکرات 
جدی  در خصوص وضعیــت حفظ و 
نگهداشت شهر دریافت کردیم که این 

تذکرات کامال به جا و منطقی بود.
 سرپرست شهرداری کرج در ادامه 
با بیان اینکه همه دوســتان از شورای 
گذشته تا کنون درگیر نحوه جمع آوری 
و انتقال پسماند هســتند، اضافه کرد: 
متاســفانه هیچکس برای جایگزین 
کردن ســبدهای زباله جلوی منازل 
مردم پیشــنهاد یا طرح مناسبی ارائه 

نکرده و خروجی جلسات نیز مناسب 
نبوده است.

 وی با بیان اینکــه عدم جمع آوری 
صحیح زباله و انتقال آن به مشــکالت 
رفت و روب و نگهداشــت شهر  افزوده 
اســت، تصریح کرد: برای ساماندهی 
شرایط فعلی نیاز اســت همکاران در 
حوزه خدمات شــهر به وظایف خود با 

حساسیت بیشتری عمل کنند.  
 هیچ اهمالــی در ارائــه خدمات 

پذیرفته نیست
 غفاری توضیح داد: شــهروندان از 
شهرداری انتظار ارائه خدمات با کیفیت 
دارند و هیچ توجیهــی برای اهمال در 

این زمینه قابل قبول نیست. 
غفاری گفت: طرح جمع آوری یک 
روز در میان زباله نیاز به بازنگری دارد 
و باید در راســتای جلب رضایتمندی 
شهروندان هرچه ســریع تر اقدامات 

الزم را انجام دهیم.
این مسئول تاکید کرد: جمع آوری 
و حمل زباله وقتی درست انجام نشود، 
مخاطرات بســیاری به همراه خواهد 

داشت.
غفاری در ادامه از وضعیت الیروبی 
برخی مناطق نیز گالیــه کرد و گفت:  
الیروبــی ماهانه انهــار در قــرارداد 
پیمانکاران قید شده و عدم انجام انجام 
آن نشــان دهنده عملکرد نامناســب 
پیمانکار است که باید نظارت بیشتری 

در این خصوص صورت بگیرد.

 ابوالحسن رزمی نیا در 
بازدید از مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای گناوه 
افزود: مهم ترین دغدغه 

شرکت ها و صنایع، کمبود 
نیروی ماهر است که  یکی 

از راهکارهای اساسی برای 
رفع این مشکل، استفاده 

از ظرفیت های مراکز 
آموزشی فنی و حرفه ای در 

استان بوشهر است.

نشست اجرای طرح سایت 
گردشگری طبیعت آسیاب 

ارس شهرستان جلفا

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیــر عامــل صندوق ملــی محیط 
زیست ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
بهمراه مدیــرکل و معاونت توســعه اداره کل 
حفاظت محیط زیســت آذربایجان شرقی در 
نشست مشــترک با مدیر کل میراث فرهنگی 
،گردشــگری و صنایع دستی اســتان ، معاون 
اقتصادی و ســرمایه گذاری منطقه آزاد ارس، 
معاونت فرهنگی و گردشــگری و سایر مقامات 
شهرســتان جلفا و منطقه آزاد ارس به بحث و 
تبادل نظر در خصوص نحوه اجرای طرح سایت 
گردشگری طبیعت آسیاب ارس این شهرستان 

پرداختند.
دکترشــهنام اشــتری مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان در ابتدای این جلسه 
ضمن اهمیــت ارزیابی های زیســت محیطی 
درابتدای اجرای کلیه طرح های اکوتوریستی 
و گردشــگری گفت : علی رغم مزایای فراوان 
صنعت گردشگری در بهبود شرایط اقتصادی و 
اجتماعی مردم، چنانچه گسترش این صنعت 
با سیاســت گذاری ها و برنامه هــای منطبق بر 
نگرش زیست محیطی همراه نباشد، همچنین 
بر پایــداری توســعه تأکید نکنــد و به صورت 
مجموعه ای همه جانبه و پویا مدنظر قرار نگیرد، 
در میان مدت تأثیرات منفی فراوانی بر محیط 
زیست می گذارد در همین راستاانجام مطالعات 
ارزیابی اثرات محیط زیستی، از جمله روش های 
مطلوب دستیابی به اهداف توســعة پایداردر 
اجرای این سایت گردشگری  به شمار می رود. 

  دکتــر احمد حمزه زاده مدیــر کل میراث 
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان نیز 
در این نشست با بیان این مطلب که هر اقدامی 
در خصوص ایجاد ســایت گردشگری آسیاب 
ارس شهرستان جلفا با هماهنگی محیط زیست 
و طی مراحل قانونی قابلیت اجرا خواهد داشت 
اظهار کرد : منطقه آزاد ارس بعلت جاذبه های 
مختلف و متعدد توریستی یک قطب ارزشمند 
اقتصادی و گردشــگری در اســتان ما بوده به 
لحاظ ارزش زمین شناختی ارس و ثبت جهانی 
آن بعنوان یک موقعیت تاریخی در ســطح بین 

المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
 وی ادامه داد : صندوق ملی محیط زیســت 
بعنوان یک ســرمایه گذار ملی در چهار چوب 
طرح های میراث فرهنگی و گردشــگری نقش 
بسزایی در اجرای این طرح میتواند داشته باشد 
چرا که این منطقه حفاظت شده و جزو مالکیت 

حفاظت محیط زیست کشور است.
       

 معاون وزیر تعاون
 کار و رفاه اجتماعی:

 آموزش های مهارتی
 در توسعه اقتصاد دانش بنیان 

اثرگذار است
 گرگان-مهنارمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: آموزش های مهارتی در توســعه اقتصاد 
دانــش بنیان هــا و ایجــاد اشــتغال اثرگذار 
اســت. غالمحســین حســینی نیا در نشست 
بــا اســتارتاپ ها و واحدهای فناور گلســتان 
اظهارکــرد: دولــت در حوزه ســازمان فنی و 
حرفه ای توجه ویژه ای داشــته، به طوری برای 
بروزرسانی تجهیزات این ســازمان ۲۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته اســت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفــت: باید فرهنگ 
دانش بنیان شــدن را در ســطح ملی توســعه 
دهیم و در این راستا نیاز به آموزش مهارت های 
دانش بنیان است که از طریق آن اشتغال ایجاد 
شود. رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
بیان کرد: در این قدم نیاز است تا مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای وارد میدان عملیاتی شوند و یک 
حلقه متصل و زنجیره وار بین دانش بنیان، فنی 

و حرفه ای و ارتباط آنها با صنعت ایجاد شود.
وی اضافــه کرد: هر پــروژه ای که در اقصی 
نقاط کشــور اجــرا می شــود باید پیوســت 
مهارتی داشته باشــد که این کار باعث انقالب 

مهارت آموزی در کشور خواهد شد.

استانها  مشکالت زباله های کرج  یادگاردوره پنجم مدیریت شهری شهروندان :

اعتراضهابهجایینمیرسد

شهرکرد -  علی مراد مصیبی،خبرنگارتوسعه ایرانی-  
بیت الــه برقراری مدیر عامــل صندوق بیمــه اجتماعی 
کشاورزان ، روستائیان و عشایر کشور گفت:این صندوق بر 
اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون جامع رفاه و تامین 
اجتماعی تشکیل شــده و عملکرد آن مبتنی بر جهادی و 
تحولی بودن است و از زمان تاسیس صندوق سال ۱۳۸۴ 
تاکنون که ۱۷ ســال می گذرد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
بیمه شده فعال و غیرفعال جذب صندوق شده است که از 
این تعداد یک میلیون و پانصد هزار نفر بیمه شــده فعال 
می باشند . و در طول سال های گذشــته به طور متوسط 
ســاالنه ۱۰۰ هزار نفر عضو این صندوق شده اند که این 
تعداد در دولت سیزدهم ســه برابر معادل ۳۰۰ هزار نفر 

شده که موفقیت کم نظیری است.
وی افــزود: از آنجایــی کــه جامعه هــدف صندوق ، 
کشاورزان، روستاییان و عشــایر می باشند . هدف گذاری 
این صندوق برای یک ســال آینده جذب یک میلیون نفر 

بیمه شده اســت و تالش ما بر این می باشــد تا با همین 
منابع و امکانــات موجود ۱۰ برابر ســال های گذشــته 

بیمه شده جذب کنیم.
مدیــر عامل صندوق بیمه کشــاورزان و روســتائیان 
و عشــایر کشــور تصریح کرد که: روســتاییان، عشایر، 
کشــاورزان ســاکن و غیرســاکن روســتاها و ساکنان 
شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفــر جمعیت با دارا بودن ســن 

بین ۱۸ تا ۵۰ ســال می تواننــد با مراجعه بــه هر یک از 
دفاتر کارگزاری های موجود در ســطح کشور و پرداخت 
حق بیمه در قالب هشــت ســطح از خدمات این صندوق 

بهره مند شوند.
وی افزود : با توجه به عملکرد چندین ســال گذشــته 
در حال حاضر حدود هفت میلیون نفر باقی مانده جامعه 
هدف ما در سطح کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند 
و در راستای تحقق پوشش بیمه ای صد درصدی صندوق 
بیمه اجتماعی، شــرایط آسان و مناســبی را برای همه 
ســطوح درآمدی فراهم کرده که بر اساس آن مشمولین 
می توانند با پرداخت ماهیانــه حداقل ۵۰ هزار تومان در 
ســطح یک درآمدی و حداکثر ۱۱۳ هزار تومان در سطح 
هشت بصورت یکجا یا اقساطی خود را بیمه کنند و از مزایا 
و خدمات این صندوق و یارانه دوبرابری ســهم دولت نیز 
بهره مند شوند. برقراری گفت : از یک میلیون نفر سهمیه 
بیمه شونده در ســطح کشــور در اقدام تحولی، سهمیه 

تخصیصــی بیمه ای به اســتان چهارمحــال و بختیاری 
۱۲ هزار الی ۱۳ هزار نفر اســت که با مســاعدت دســت 
اندرکاران و مســئوالن و مدیران استان امید است محقق 
شــود. وی افزود: در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان روستاییان و عشایر کشــور بالغ بر ۱۶۳ هزار 
نفر بازنشســته و مســتمری بگیر دارد و با ایجــاد منابع 
درآمدی ، درآمدهای پایدار صندوق و ســرمایه گذاری 
های هوشمندانه آن باعث شده است تا صندوق در شرایط 

بسیار مناسبی از حیث منابع و مصارف قرار گیرد.
وی اظهار داشت که مشموالن بیمه صندوق اجتماعی 
کشــاورزان ، روســتائیان و عشایر اســتان چهارمحال و 
بختیاری ۱۶۴ هزار نفر می باشند که هم اکنون ۴۹ هزار 
بیمه شده و سه هزار و یکصد نفر مســتمری بگیر هستند 
که معادل ۳۰ درصد زیر پوشش می باشــند و با توجه به 
تالش مدیر استان و زیر مجموعه های آن صندوق استان 

رتبه ۳ را در کشور کسب نموده است .

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر کشور :

     ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال و غیرفعال جذب صندوق شده اند

سنندج - گالله فرهادی،توســعه ایرانی-شرکت گاز 
استان کردستان به عنوان یکی از شرکت های تابع شرکت 

ملی گاز ایران، مسئولیت های سنگینی را در مورد آماده 
بودن تاسیســات و تجهیزات سیســتم گازرسانی تا در 
مناطق شهری و روستایی اســتان کردستان که به علت 
کوهســتانی بودن دارای ویژگی و شــرایط خاصی است 
و نیاز است فشــار گاز در خطوط انشــعاب تا درب پشت 
منازل مســکونی مشترکین از فشــار مناسب برخوردار 

باشد به عهده دارد.
احمد فعلــه گری ، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
کردســتان، در گفت وگو با خبرنگار روابــط عمومی به 
مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه این شرکت با در اختیار 
داشــتن مســئولیت توزیع عادالنه گاز طبیعی در سطح 
شهرها و روستاها را جزء وظایف استراتژیک خود می داند 
تا ســطح مطلوب خدمات در جای جای استان گسترش 

یابد و این شرکت جزء سازمان های برجسته و بارز در صف 
خدمت رسانی در استان است و شرکتی عملیاتی است که 
خدمات آن حتی در سخت ترین شرایط )زمستان سخت 

سال گذشته ( مستمر و مداوم تداوم دارد.
وی افزود : در دوره یک ساله دولت سیزدهم، با توجه 
به تأکیدهای مقــام عالــی وزارت، همچنین مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران ، بخش مهمی از فعالیت های خود 
را در مسیر گازرسانی به روســتاها و واحدهای تولیدی و 
صنعتی هدایت نموده اســت و با تالش و همت کارکنان 
شرکت گاز استان کردستان عملکرد درخشانی از خود به 

جا گذاشته است.
فعله گری از گازرســانی به ۱۰۳ روســتا در یک سال 
گذشته اشــاره کرد و اضافه کرد : با شــروع به کار دولت 

انقالبی و مردمی ســیزدهم و توجه ویــژه ای که به رفع 
محرومیت در تقاط دور از امکانات شــده اســت و با گام 
گذاشتن در مسیر توســعه عدالت اجتماعی روستاهای 
گاز دار شــده اند که در دورترین نقاط اســتان و مناطق 
مرزی قرار گرفته اند که حتی می توان به گازدار شــدن 
۴۰ کوخ و برنامه ریزی گازرســانی به ۵۸ کوخ در مناطق 
مرزی شهرستان بانه اشــاره کرد . )کوخ مجموعه ای از 
چند منزل مســکونی که از روســتا کوچکتر است و جزء 

تقسیمات کشوری نیست(
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود اظهار داشت : 
در همین مدت برای گازرسانی در سطح شهرها و روستاها 
۷۸۲ کیلومتر شبکه گذاری انجام گرفته که میزان تحقق 

اهداف ۱۱۴ درصد بوده است .

در یک سال گذشته؛

 1۰3 روستای استان کردستان به شبکه سراسری گاز طبیعی پیوستند


