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 اصفهان-مریــم مومنی ، خبرنگار  
توسعه   ایرانی -نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شــورای اسالمی از 
رکوردشکنی فوالد مبارکه در عرصه 

تولید و خودکفایی تقدیر کرد. 
دکتر صالحــی، نماینــده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اســالمی با حضور در شــرکت فوالد 
مبارکه از رکوردهای اخیر این مجتمع 
عظیم صنعتــی و فعالیت های آن در 

شهرستان مبارکه تقدیر کرد.
صالحی در این دیــدار گفت: تمام 
بــار ترافیکی کنارگذر غــرب بر روی 
شهرستان مبارکه است که امیدواریم با 
همراهی فوالد مبارکه و دولت مشکالت 
این حــوزه رفع می شــود و وزارت راه 
و شهرســازی باید از ایــن همکاری 

استقبال کند.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی گفت: با کمک 

و همراهی فوالد مبارکه زیرگذر قهنویه 
و مشکل محله نهچیر در حال رفع شدن 
اســت و با پایان یافتن احداث میدان 
قلعه حکیم از این پس بخش زیادی از 

حوادث رفع خواهد شد.
وی با توضیح اینکه همراهی با مردم 
یکی از مهم ترین فعالیت های شرکت 
فوالد مبارکه اســت، تصریح کرد: به 
مردم شهرستان مبارکه اعالم کردیم که 
صنایع هم تهدید و هم فرصت هستند 

و می خواهیم که مــردم از این فرصت 
بیشتر بهره مند شوند.

صالحی اضافه کرد: امروز کشاورزان 
ما علی رغم وعده بازگشــایی، آبی به 
آن ها اختصاص پیدا نکرد و خســارت 
سنگینی به آن ها وارد شد. سایر اقشار 
هم از شهرها و روستاهای شهرستان 
مشکالت دارند که صنایع و به خصوص 
صنعت عظیم فوالد مبارکه می توانند 
به رفع برخی از این مشــکالت کمک 

شایانی کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: برخی از 
مدیرعامل اســبق فوالد مبارکه هنوز 
پس از گذشــت ســال های زیــاد در 
بین مردم شهرســتان نام نیک دارند. 
می خواهیم شما هم با تعامل و افزایش 
کمک ها به شهرستان مبارکه، نام نیک 
از مجموعه فعلی در شهرستان به جای 
بگذاریــد وی با بیان اینکــه کارهایی 
مهمــی در شهرســتان مبارکه انجام 
می شــود که نیازمنــد حمایت فوالد 
مبارکه اســت، گفت: از پتانسیل های 
منطقه استفاده کنید تا این مجموعه ها 

تقویت و همچنین نیاز شما حل شود.
اولویت هــای شهرســتان تعیین 
شود، کمک ها و وظیفه اجتماعی خود 

را انجام می دهیم
مدیرعامل فوالد مبارکــه در این 
جلســه گفت: اولویت های شهرستان 
باید تعیین شــود. کمک ها و وظیفه 
اجتماعی خــود را انجام می دهیم و به 
دنبال فعالیت هایی هستیم که مردم 
ثمرات آن را ببیننــد و اعتقاد ما بر این 

امر است.
محمدیاســر طیب نیا بیان کرد: از 
توجه شــما به مجموعه فوالد مبارکه 
و زحمات کارگران و رکوردهای اخیر 
این شرکت تشکر می کنیم. رکوردهای 
فوق العاده ای اخیرا توسط فوالد مبارکه 
شکسته شــده، اما کمتر کسی از این 
مجموعه و زحمات کارکنان و کارگران 

تقدیر کرده و این نگاه شما قابل تقدیر 
است.

وی افــزود: رکوردهایــی کــه در 
فروردین ماه و اردیبهشــت ماه امسال 
شکسته شــد، عددهای بزرگی است. 
با توجه بــه کاهش بــرق صنایع، اگر 
رکوردها را نمی شکســتیم و ذخیره 
نمی کردیــم قطعــا در تیرمــاه 
نمی توانستیم تعهدات را انجام دهیم 
و ایــن بحران مــا به بازارهــای دیگر 
لوازم خانگی ها، خودرو و منتقل می شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: با تمهیداتی که دیده شــد، تمام 
تالش خود را کردیم که علی رغم تمام 
مشــکالت از برنامه ها عقب نیافتیم. 
اتفاقاتی که در دو ماه ابتدایی امسال رخ 
داد در سایه تالش کارگران و کارکنان 

فوالد مبارکه رقم خورد.

 تقدیر نماینده مباركه از ركوردشكنی فوالد مباركه در عرصه تولید و خودكفایی

دکتر صالحی، نماینده 
مردم شهرستان مبارکه 

در مجلس شورای اسالمی 
با حضور در شرکت فوالد 

مبارکه از رکوردهای اخیر 
این مجتمع عظیم صنعتی 

و فعالیت های آن در 
شهرستان مبارکه تقدیر 

کرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت 
استان خبر داد؛

شناسایی ۶۲۹ طرح نیمه  تمام 
صنعتی در استان مرکزی 

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
مرکزی گفت: ۶۲۹ طرح نیمــه  تمام صنعتی با 
پیشــرفت های فیزیکی مختلف در این استان 
شناسایی شده که سرعت بخشی به تکمیل آن ها 

در دستور کار قرار دارد.
علی جودکی افزود: مجموع سرمایه گذاری 
در این طرح های تولیدی و صنعتی بیش از ۲۸۴ 
هزار میلیارد ریال است و در صورت بهره برداری 
کامل، بیش از ۲۴ هزار فرصت شــغلی جدید در 

استان مرکزی ایجاد می شود.
وی ادامه داد: شهرســتان های ساوه با ۱۶۹ 
طرح، زرندیه با ۱۴۷ طــرح و اراک با ۱۳۰ طرح 
به ترتیب بیشترین طرح های صنعتی نیمه  تمام 

استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
مرکزی اظهار داشــت: ۳۲۲ مورد از این طرح ها 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد دارند و حمایت 
از ایــن عرصه هــای کارآفرین بــرای تکمیل و 

راه اندازی نهایی در اولویت برنامه ها است.
جودکی عنوان کرد : میزان ســرمایه گذاری 
در طرح های صنعتی باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی استان مرکزی ۱۲۵ هزار میلیارد ریال 
است که با بهره برداری از این طرح ها، ۱۴ هزار و 
۳۴۵ فرصت شغلی جدید در نقاط مختلف استان 

ایجاد می شود.
وی حمایت از اشتغال را امری ضروری دانست 
و بیان کرد: این مهم نیز با جدیت پیگیر می شود 
و امید است در این راستا تعامل و همکاری قابل 
قبولی از سوی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط 

صورت گیرد.
بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک، 
متوســط و بــزرگ در مناطق مختلف اســتان 

مرکزی فعالیت می کنند.
استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر 
تخصصی و چهارمین مرکز صنعت کشور است.

    
 اجرای پروژه فعال سازی 

 ظرفیت های تولید
 در شهرکهای صنعتی مازندران

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت شــهرکهای صنعتی مازندران از اجرای 
پروژه فعال ســازی ظرفیتهای تولید در ســال 
جاری، به منظور افزایش ظرفیت واحدهای نیمه 
فعال و بازفعال سازی واحدهای راکد در شهرکها 

و نواحی صنعتی استان خبر داد.
یاسر امینی اظهار داشــت: کمک به افزایش 
ظرفیت واحدهای نیمه فعال، پس از مشــخص 
شدن واحدها و دریافت فرمهایی که ارائه گردید، 
واحدهای مشاور به یکایک این واحدها مراجعه 
و ضمن تکمیل فرمتهای معین مربوطه، موارد 
را بمنظور طرح در کارگروهی اســتانی متشکل 
از شرکت شــهرکهای صنعت، سازمان صمت، 
نماینــده اســتانداری، خانه صنعــت، معدن و 
تجارت و با دبیری معاونت صنایع کوچک شرکت 
شــهرکهای صنعتی که در این زمینه مشخص 
شــده، امتیازدهی و اولویت بنــدی گردیده و 
واحدهایی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند، 
در اولویــت حمایت پروژه )ســال ۱۴۰۱( قرار 

خواهند گرفت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
مازنــدران افــزود: در بخش دوم پــروژه یعنی 
بازفعالســازی واحدهای راکد، طی مکاتبه ای 
با کارگروه احیاء به محوریــت اصلی مدعوین، 
جلساتی بصورت هفتگی )دو جلسه در هفته( و بر 
اساس برنامه زمانبندی، برای واحدهای راکد هر 
شهرک انجام می پذیرد و هدف بر این است که از 
رهگذر این اقدامات و پیگیریها، ضمن بهره گیری 
از پتانسیلهای بخش خصوصی و دولتی شامل: 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانکها، مؤسسات 
مالی و اعتباری، خبرگان بخش صنعت، معدن 
و تجــارت، شــورای گفتگوی دولــت و بخش 
خصوصی، ســرمایه گذاران جدید و مشــاوران 
تخصصی این بخش، مشکالت واحدهای راکد 

مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

استانها

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
رییس پلیس راهور گلســتان گفت: با مدیریت هوشمند 
کرونا افرادی که دو دوز واکسن را نزده باشند، یک میلیون 
تومان برای آنها جریمه اعمال خواهد شد.سرهنگ عباس 
مهاجر بسطامی در گفتگو اظهار کرد: در مدیریت هوشمند 
کرونا افرادی که دو دوز واکسن را نزده باشند، یک میلیون 

تومان جریمه برای آنها اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهور گلستان با اشاره به اینکه هوشمند 
سازی ارائه خدمات در دستور کار پلیس قرار گرفته است، 
خاطرنشــان کرد: اگر خودروی به پارکینــگ انتقال پیدا 
کرد، مالک می تواند به نزدیکترین دفتر پلیس به اضافه ۱۰ 

مراجعه و اقدام به ترخیص خودرو از پارکینگ کند.وی از 
مالکان خودرو خواست که اطالعات خود را در سامانه شماره 
گذاری پلیس ثبت کنند و افزود: مالکان خودرو در اســرع 
وقت برای تعویض پالک اقدام و آخرین آدرس و شــماره 
تماس خود را در این سامانه بروز رسانی کنند تا از وضعیت 

خودرو خود باخبر باشند.
مهاجر بســطامی داشــتن بیمه برای موتور سواران و 
مالکان وســیله نقلیه را یک امر ضروری برشمرد و گفت: 
در برخی تصادفات شــاهد هســتیم که وســیله نقلیه از 
بیمه برخودار نیست و این مشــکل جدی را برای آنها در 
موقع تصادف بــا توجه به باال بودن هزینه های خســارت 

به وجود خواهد آورد.رئیس پلیس راهور قانونمند شــدن 
موتورسواران را یک امر ضروری دانســت و گفت: با توجه 
به اینکه موتورســوران در تصادفات بیشــترین خسارت 
را می بینند و در بیشــتر مواقع نیز مقصر اصلی محسوب 
می شــوند، اگر اقدام به گرفتن گواهینامــه و بیمه موتور 
داشته باشــند، با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه در 
حوادث رانندگی خسارت کمتری خواهند دید.وی افزود: 
به ازای هر ســه نفر در استان گلســتان یک وسیله نقلیه، 
به ازای هر ۱۰ نفر یک موتورســیکلت وبــه ازای هر چهار 
نفر یک خودرو وجود دارد که هر ســال بــه آنها اضافه نیز 
می شــود.مهاجر بســطامی با بیان اینکه بارعایت قانون 

خسارت کمتری در حوادث رانندگی خواهیم داشت، بیان 
کرد: چهار هزار و ۷۰ خودرو جدید در دو ماه گذشــته به 

خودروهای استان اضافه شده است.
وی ادامه داد: با این حجم از وســیله نقلیه در ســنوات 
گذشته دسترســی و عرض خیابان تغییر نکرده است و در 
عین حال خودروی هم از رده خارج نمی شوند و همه ای نهاد 
می طلبد که مسئوالن شهری در خصوص تسهیل رفت و 

آمد، آینده نگری داشته باشند

رییس پلیس راهور گلستان:

رانندگان خودرو فاقد واکسن کرونا یک میلیون تومان جریمه می شوند

قزوین –مصطفی مرادی ،خبرنگارتوســعه ایرانی-
رئیس دادگستری شهر محمدیه گفت: در سال گذشته 
بیش از ۳۷ هزار فقره پرونده در دستکاه قضا وارد شده و 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار مــا؛ اســماعیل امینی رئیس 
دادگستری محمدیه قبل از خطبه های نماز جمعه شهر 
محمدیه ضمــن تبریک هفته قوه قضائیــه یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر و آیت اهلل دکتر بهشتی را گرامیداشت 
و گفت: این هفته فرصتی است تا گزارشی از عملکرد یک 

ساله دستگاه قضایی به اطالع مردم برسد.
رئیس دادگستری محمدیه تصریح کرد: دستگاه قضا 
بر اساس سه رکن اساسی حرکت کرده و انتخاب رئیس 
این دستگاه توســط رهبر معظم انقالب و با اتکا به دانش 
حقوقی و توانمنــدی کارکنان خود تــالش می کنیم با 
اقتدار و سالمت نفس نیروها در مسیر احقاق حقوق مردم 

گام برداریم.
وی بیان کرد: همکاران دســتگاه قضایی در شــهر 
محمدیه در اجرای عدالت و تقویت امنیت با تمام توان در 
خدمت مردم هستند و بدور از نگاههای سیاسی و جناحی 

با اقتدار و صالبت تصمیم می گیرند تا حقی ضایع نشود.
امینی اظهارداشت: دســتگاه قضا در حل مشکالت 
جامعه و کشور بسیار موثر است و تالش می کنیم عالوه 
برحاکم شدن عدالت در کشــور حقوق مردم بخصوص 

مظلومان اعاده شود.
رئیس دادگســتری محمدیه یادآورشــد: با تعامل 
وهمکاری با دیگر دستگاه های اجرایی روند کارها تسریع 
شده و این کار از بروز مشــکالت دیگر نیز پیشگیری می 

کند.
وی افزود: در سال گذشــته ورودی پرونده ها بیش از 
۳۷ هزار فقره بود که ۱۲۷ هزار و ۹۴۰ مورد ابالغ قضایی 

صورت گرفت که ۹۴ درصد آن الکترونیکی بود.
امینی تصریح کرد: همچنین بیش از ۱۳۵۸ پرونده در 
دادسرا و شورای حل اختالف رسیدگی شد که ۴۲ درصد 

آن با سازش مختومه شده است.
همچنین قبل از نماز جمعه بــا برگزاری میز خدمت 
در مســجد جامع محمدیه با حضور رئیس دادگستری، 
دادستان و مسئوالن قضائی و اداری شهر محمدیه به نامه 

ها و درخواست ها مردم این شهر رسیدگی شد.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-ابراهیم رستمی 
فرماندار کمیجان گفت:کمیجان شهرســتانی محروم 
و در بحث ســرمایه گــذاری نیازمنــد حمایتهای ویژه 
اســت و ما در چند وقت اخیر هم جلســاتی را در بحث 
اقتصادی با موضوعات مردمی سازی یارانه ها،تنظیم بازار 
و- رگزار نموده ایم که حسن میرزاخانی معاون اقتصادی 
اســتانداری خیلی کمک یار بودند ودر خصوص خرید 
غالت نیز حمایتهای خوبی از طرف استان شکل گرفت 
ودر نهایت امیدواریم که با حمایتهای دولت ســیزدهم 
سرمایه گذارهای بومی و حتی غیر بومی به این شهرستان 

ورود پیدا کنند.
رستمی افزود:در بحث راه و شهرســازی نیز حمید 
انعامی مدیریت جدید آن تازه سکانداری را به عهده گرفته 
اما قبال که معاونت مسکن را عهده دار بود عملکردی قابل 
قبول داشت و در دولت قبل در طرح اقدام ملی ۱۰۴ واحد 
برنامه ریزی کردیم که در دســت اقدام میباشد و دیگر 
اینکه ۱۷۰۰نفر متقاضی هم در طرح جهش تولید مسکن 
ثبت نام کرده اند. وی ادامه داد:در بحث صنعت نیز در سال 
گذشته تنها یک شهرک صنعتی کمیجان را داشتیم ولی 
امســال ناحیه صنعتی ســمقاور را کلنگ زنی کرده ایم 
که اولین ناحیه صنعتی تخصصی اســتان در بحث مبل 
و منبت اســت و اگر این ناحیه راه بیفتد پتانسیل بسیار 

خوبی برای شهرستان و استان ایجاد میکند.

فرماندار کمیجان با اشــاره به وضعیت آب گفت:در 
بحث آبرســانی کمیجان و میالجرد مشــکل آبرسانی 
ندارند ولی در بحث فاضالب در هردو شــهر مشــکالت 
وجود دارد ودر ۷ روستا نیز به نحوی با اشکاالت و کمبود 
زیرساختهای آبرسانی روبه رو هستیم که در بعضی از آنها 

با تانکر این امر صورت میگیرد.
رســتمی درخصوص بهنام نظری سرپرست معاونت 
سیاسی گفت:نظری ســوا از بحث اداری دارای روحیه 
بسیجی وار و جهادی است و در این حوزه کارها به صورت 
روان اجام میشــودودر فرمانداریهای دیگر نیز با تعامل 

کارها را انجام میدهد.
رستمی با اشــاره به شــهرداری کمیجان همچنین 
بیان کرد:مهمترین مســئله ما در شــهرداری کمیجان 
انتخاب شهردار است هرچند در حال حاضر با سرپرست 

اداره میشود.

 شهرستان کمیجان نیازمند حمایتهای ویژه
 در بحث سرمایه گذاری است

 ورودی پرونده در دادگستری محمدیه
 به 37 هزار مورد رسید

خبرخبر

سمنان -خبرنگارتوسعه ایرانی-طرح 
تبدیل ۸۰۰ کیلومتر شبکه فشارضعیف 
هوایی ســیمی استان ســمنان به کابل 
خودنگهدار، در طی ســال ۱۴۰۱ انجام 
خواهد شــد.  سرپرســت معاونــت بهره 
برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق 

استان با عنوان این خبر گفت: پیشگیری از سرقت شبکه سیم 
مسی، کاهش تلفات انرژی الکتریکی، افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه و کاهش خاموشی های ناخواسته ناشی از برخورد شاخه 
های درختان با شبکه ســیمی، به عنوان اهداف اجرایی این 
طرح شمار می رود. مصطفی کرمی با عنوان این که طرح مورد 
اشاره برای شهرستان های هشت گانه پیش بینی و عملیاتی 

می شود افزود: در طی سال گذشته ۱۶۶ کیلومتر شبکه مسی 
در نقاط مختلف استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مجری طرح حرکت جهادی تبدیل شــبکه فشارضعیف 
مســی به کابل خودنگهدار یادآور شــد: بــرای اجرای ۱۶۶ 
کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در طی سال قبل، 

مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

در راستای کاهش تلفات برق اجرا می شود؛

تبدیل ۸۰۰ کیلومتر شبکه سیمی فشارضعیف 
هوایی استان سمنان به کابل خودنگهدار


