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صید ماهیان گرمابی در کرمانشاه 
آغاز شد

 مدیرکل شیالت استان کرمانشاه با اشاره به آغاز 
صید ماهیان گرمابی در استان، برآورد کرد امسال 
7600  تن انواع ماهیان گرمابی در کرمانشاه تولید 
شود. سیدفرزاد افضلی با بیان اینکه سال گذشته 
5400 تن انواع ماهیان گرمابی از مجتمع پرورش 
ماهی شهدای قصرشــیرین و دیگر مجتمع های 
پرورش ماهیان گرمابی استان برداشت شد، افزود: 
برآورد می کنیم این میزان امسال به حدود 5600 
تن برسد. افضلی اشاره ای هم به تولیدات ماهیان 
گرمابی در منابع آبی طبیعی و غیرطبیعی استان 
داشــت و اضافه کرد: امســال حدود دو هزار تن 
ماهی گرمابی از ایــن منابع آبی نیز تولید خواهد 
شــد و در مجموع تولید ماهیان گرمابی استان به 

7600 تن خواهد رسید.
مدیرکل شیالت اســتان کرمانشاه افزود: کپور، 
آمور، فیتوفاگ و بیگ هد)سرگنده( از جمله انواع 
ماهیان گرمابی هســتند که در اســتان کرمانشاه 
تولید می شوند. وی با بیان اینکه بیشترین ماهیان 
گرمابی استان کرمانشاه در مجتمع پرورش ماهی 
شــهدای قصرشــیرین تولید می شــود، گفت: در 
دیگر شهرستان ها هم مزارع منفرد پرورش ماهی 

گرمابی داریم.
افضلــی با اشــاره به جایگاه قابل قبول اســتان 
کرمانشــاه در زمینــه تولید ماهیــان گرمابی در 
کشور، گفت: این اســتان رتبه اول تولید ماهیان 
گرمابی را در بین اســتان های غیرساحلی دارد. به 
گفته افضلی برداشــت ماهیان گرمابی در استان 

کرمانشاه تا یک ماه آینده ادامه می یابد.

صادرات 43 هزار راس دام سبک زنده 
از کرمانشاه

 معــاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به صدور قریب 
43 هزار راس دام ســبک زنده از اســتان، گفت: 
سهمیه 150 هزار راســی برای صادرات دام زنده 
استان در نظر گرفته شده است.  سیروس نوروزی 
با بیان اینکه دام های زنده ســبک باید گوسفند نر 
مازاد بوده و باالی 40 کیلوگرم وزن داشته باشد، 
اظهار کرد: از شــهریور تاکنــون 42 هزار و 970 
راس دام زنده سبک از استان کرمانشاه به خارج از 

کشور صادر شده است.  
نوروزی با اشــاره به ادامه دار بودن صادارت دام 
زنده در استان، گفت: پیش بینی می شود تا پایان 
ســال به اندازه ســهمیه در نظر گرفته شده برای 
استان که صادرات 150 هزار راس دام زنده سبک 

است، صادرات داشته باشیم. 
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان کرمانشاه در ادامه  از سرگیری 
صادرات گوســفند زنده نژاد سنجابی را در توسعه 
دامپروری استان اثرگذار دانست و افزود: این اتفاق 
در عیــن حال که برای کشــور ارزآوری به همراه 
خواهد داشت، باعث امیدواری دامداران به فعالیت 
هم شده اســت.نوروزی با اشــاره به بازارپسندی 
باالی گوســفند نژاد سنجابی در کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس، ارزش گوسفند نژاد سنجابی 

را سه برابر دیگر نژادها عنوان کرد. 
وی با اشاره به اینکه گوسفند نژاد سنجابی بازار 
مصرف خوبی در کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
دارد، گفت: باید بــرای تصاحب این بازارها برنامه 
ریزی کنیم. وی اشــاره ای هم به ســهمیه استان 
کرمانشــاه برای صــادرات چهار هــزار راس دام 
ســنگین داشــت و گفت: هنوز صادرات دام زنده 

سنگین نداشته ایم.

   250میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی 
در فوالد مبارکه

اصفهان – لیال قاســمی: با تعمیر و بازسازی 
غلتک های بالتکلیف و شناســایی 39 قطعه راکد 
و استفاده مجدد از آن ها در خطوط تولید شرکت 
در شــرایط تحریــم، بالغ بر 250 میلیــارد ریال 
صرفه جویی اقتصادی بــرای فوالد مبارکه حاصل 
شــد.با تعمیر و بازســازی غلتک های بالتکلیف و 
شناسایی 39 قطعه راکد و استفاده مجدد از آن ها 
در خطوط تولید شرکت در شرایط تحریم، بالغ بر 
250 میلیــارد ریال صرفه جویــی اقتصادی برای 

فوالد مبارکه حاصل شد.
سعادت دهقانی، تکنســین آماده سازی و تأیید 
کیفیت تعمیــرات انتقال قدرت تعمیرگاه مرکزی 
و مجری این پروژه در این خصوص گفت: سالیان 
متمادی از زمان شروع به کار فوالد مبارکه، تعدادی 
از غلتک هــای خط تولید ریخته گــری به دالیلی 
ازجمله عــدم  تأیید کیفــی، ضرب دیدگی حین 
حمل ونقل، زنگ زدگی های ناشی از شرایط جوی 
محل نگهداری، ارســال اضافی در راه اندازی های 
اولیه یا آزمایشــی و مواردی ازاین دســت، قابلیت 
اســتفاده در خط تولید را نداشــتند و به صورت 
پراکنده در انبارها، کارگاه های غلتک ریخته گری 

و انبار تعمیرگاه مرکزی راکد مانده بودند.
وی در تشریح چگونگی اجرای این پروژه اظهار 
داشت: در گام نخست، غلتک ها پس از جمع آوری 
بــه انبــار تعمیرگاه مرکــزی انتقال داده شــد و 
بررسی های الزم جهت تعمیر و بازسازی در دستور 
کار قرار گرفت و مقرر شــد طبق چک لیست های 
کنترل کیفی، ظرفیت هــای موجود در تعمیرگاه 
مرکزی و تــوان پیمانــکاران تعمیراتی مرتبط با 
موضــوع، برنامه ریــزی الزم در راســتای احیای 
غلتک های مذکور و برگشت آن ها به چرخه تولید 

انجام شود.

خبر

 حوادث تلخ کنونی
 و یک سناریوی محتمل )1(

مؤلفه هایی چون دین، دانش، قانون، اخالق و قرادادهای 
اجتماعی و فرهنگی سرمایه های بین بشری، بین دینی و 
یا به طور کلی بین فرهنگی هســتند که در طول تاریخ 
موجب دوام و قوام زندگی خصوصی و اجتماعی انســان 
بوده و حیات بشری به این سرمایه ها وابسته بوده است. 
برای حفظ و کارآمدی این ســرمایه ها همه آحاد جامعه 
از جمله افراد به عنوان سلول های زنده اجتماعی، نخبگان 
و حاکمان مســئولیت و وظایفی به عهــده دارند که در 
صورت عدم ایفای نقش خود موجب تزلزل، از بین رفتن 
همبستگی و نظم اجتماعی خواهد شد.سیر حوادث 43 
سال گذشــته حاکی از ایفای کامل و حتی ورای طاقت 
و ظرفیت مردم عزیز کشورمان بوده است، از هزینه های 
مادی و معنوی جنگ ۸ ســاله با عراق گرفته تا تحمل 
هزینه های بازســازی جنگ که هنوز روی دست بخش 
بزرگ و نجیبی از مردم مانده تا دادن هزاران شهید، آزاده، 
جانباز، ایثارگر و مفقودین عزیزی که هنوز چشــم های 
خسته انتظار آنها را می کشــند؛ خانواده ای را نمی توان 
یافت که در این واقعه بهره ای و صدمه ای ندیده باشــد. 
در صحنه های تعیین سرنوشت و انتخابات تا توانسته اند 
فعاالنه مشارکت نموده و با وجود سختی ها و موانع فعاالنه 
و کامأل مدنی شــرکت کرده و ایفای نقش و مسئولیت 
نموده اند.نخبگان فکــری و ابزاری جامعه هم هریک به 
فراخور توان و موقعیت در ایفای نقش و مسئولیت خود تا 
توانسته اند به حکم رانان و کارگزاران حکومت به منزله ی 
چراغ راهنما و نصیحت گران دلســوز نقش اجتماعی و 
سیاسی خود را با هزینه های فراوان، انجام وظیفه کرده اند؛ 
امــا در مقابل باید دید ســهم حکم رانــان و کارگزاران 
حکومتی و نقش آنها در انسجام و همبستگی اجتماعی 
که به مراتب چندین بار بیشتر از سهم مردم و نخبگان 
است و حتی به منزله اساس و بنیاد این شالوده است، به 
چه کیفیتی ایفاء شده است. چرا که تمام ابزار سرزمینی 
اعم از مردم، حاکمیت ملی، منابع اقتصادی و انسانی را 
حکم رانان تمامأ و یکجا دارند. حکمرانی خوب یا »انجام 
امور و اقداماتی برای نزدیکی بیشتر مردم و حاکمیت و 
پیشگیری از اقداماتی برای ایجاد بی اعتمادی بیشتر مردم 
و حاکمیت«، چگونه و با چه کیفیتی محقق شده است؟ 
این پرسش مطرح است که آیا حکومت با توجه به امکانات 
و اختیارات و نقش اساســی که بر عهده داشــته و دارد 
در انجام این وظیفه ی اساســی اما در عین حال سهل و 
ممتنع موفق و بری از قصور یا تقصیر بوده است؟روندهای 
طی شده طی 43 سال بعد از انقالب نشانگر نمود اختالف 
برداشت مردم و نخبگان و سوء تفاهم این دو با حاکمیت در 
ایفای نقش» حکم رانی خوب« در دوره های مختلف بوده 
است که با صرف نظر از برخی اشکاالت و نارضایتی های 
کوچک و کم دامنه در برخی مقاطع به برخی از فراز های 
مهم و تأثیرگذار در شکل گیری تدریجی وضعیت کنونی 
ازجمله: چالش های انتخابات خرداد 76، انتخابات ریاست 
جمهوری۸۸، تجمعات 96 در مشهد و گسترش دامنه ی 
آن در دیگــر شــهرها، گرانی یک باره بنزین و ســقوط 
هواپیمای مســافربری در آبــان 9۸ و اعتراضات کنونی 
یعنی از شهریور 1401 تا کنون می توان اشاره کرد. که 
اگــر نگوییم صد درصد بلکه در اکثر قریب به اتفاق این 
رویدادها ریشــه نارضایتی در نپرداختن درست و حل 
به موقع مســائل اجتماعی، اقتصادی و در بدکارکردی و 
تأخیر سیستم سیاسی در اقدامات الزم و عدم پیشگیری 
از برخی اقدامات داشته اســت. به هر میزان که از مبدأ 
انقالب اســالمی در بهمن 57 دور شده ایم این اختالف 
برداشت و ســوء تفاهم بیشتر و بیشر شده است. در این 
سوء تفاهم بین مردم، نخبگان و حاکمیت تمام قشرهای 
جامعه از جمله روحانیون، دانشگاهیان، خانواده های شهدا 
و ایثارگران، دانشجویان، فرهنگیان، بازنشستگان، زنان و 
جوانان با سهمی کم وبیش مشابه نقش و حضور داشته اند 
و بــه بیانی همان هایی که در 12 فروردین 5۸ به میزان 
باالی 9۸ درصد به جمهوری اسالمی رأی داده بودند در 
گذر زمان خود و فرزندان شــان در برابر گفتمان مسلط 
بعضأ بی تفاوت و در پاره ای مواقع در مقابل آن ایستاده اند 
و این نشــانه و شــاخص مثبت و خوبی بــرای توفیق 
جمهوری اسالمی در ارائه ی یک حکمرانی خوب نبوده 
است.زمانی که جامعه متوجه ناکارآمدی، کژتابی و سوء 
استفاده از اعتماد وسرمایه های احتماعی خود شود، آن گاه 
است که خیلی سخت و مشکل خواهد شد که دولتی ولو 
خیلی قدرتمند و بااقتدار، توان برگرداندن التفات و توجه 
دوباره به این سرمایه های مخدوش شده را داشته باشد 
و رویگردانی جامعه و قهر، طغیان و فرمان پذیری وی را 
مجددأ از فرمان های فرهنگی به ســامان آورده و میسور 
ســازد؛ مگر و تا زمانی که قصــور و یا تقصیر هر یک از 
کنش گران اجتماعی اعم از مردم، نخبگان و حکمرانان 
مشخص گردد و سهم هریک از این کنشگران برآورد شده 
و تالش دراصالح آن صورت گیرد وگر نه این خشم که در 
دایره ای بسته و مخرب نمود پیدا کرده است سری به باز 
ماندن و آرامش نخواهد داشت.  )ادامه در شماره بعد(

ادامه از صفحه اول

همزمان با ســفر نایب رئیس مجلس شورای 
اســالمی به اســتان فارس و شهرستان کوار و با 
حضور دکتر علی رســولیان معاون وزیر صنعت 
معدن و تجــارت و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران مســائل و 
مشکالت زیرساختی شهرکهای صنعتی سروستان 
دو، خرامه و کوار بررسی و تصمیماتی در راستای 

توسعه و تکمیل زیرساخت ها اتخاذ شد.
 در این برنامه دکتر علی رسولیان معاون وزیر 
صنعت معدن و تجارت با همراهی مهندس سید 
مصطفی هاشمی مدیر عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی فارس و جمعی از مســئوالن اســتانی 
و شــرکت توانیر ضمن بازدید از شــهرک های 
صنعتی سروســتان 2 ،سروســتان 1، و اراضی 
ناحیه صنعتی کوار به بررســی میدانی مسائل و 
مشکالت زیرســاختی این شهرک ها پرداختند 
پس از این بازدید ها ی میدانی در جلسه نهایی 
که با حضور دکتر علی نیکزاد نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی و مسئوالن کشوری و استانی در 
شهرستان کوار برگزار شد مصوباتی برای تامین 
برق و آب شهرکهای صنعتی ذکر شده اتخاذ شد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی 
ایران در جلســه جمع بندی سفر با نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه توسعه و 
تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی سروستان 
دو،بعنوان مهمترین گزینه سریز سرمایه گذاری 
شــیراز مورد توجه جدی این سازمان و شرکت 
شهرکهای صنعتی فارس است گفت: مهم ترین 
کمبود زیرساختی در این شهرک صنعتی 750 
هکتاری تامین برق پایدار است که با برطرف شدن 
آن می توانیم شاهد تسریع در جذب سرمایه گذار 

و شتاب در توسعه صنعتی این منطقه باشیم.
 دکترعلی رسولیان بر احداث پست برق 63.20 
ولت وخط انتقال آن به منظور تامین پایداربرق 
شهرک صنعتی سروستان 2 تاکید کرد و گفت: 
بر اساس قانون تامین برق تا ورودی شهرک های 
صنعتی بر عهده وزارت نیرو و شرکت توانیر است 
و منابع دولتی نیز بر اساس قانون به وزارت نیرو 

تعلق می گیرد و این ســازمان و شــرکت های 
استانی هیچگونه اعتبارات دولتی در این زمینه 

دریافت نمی کنند.
معاون وزیر صنعــت معدن و تجارت افزود: اما 
در عین حال سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتــی ایران بنا بر تکلیف خود و در راســتای 
تســریع در اجرای طرح هاو کمک به ســرمایه 
گذاران، از محل منابع داخلی به خود حمایتهایی را 
از این بخش انجام می دهد. رسولیان افزود: عالوه 
بر آن اجرای خطوط داخلی شهرکهای صنعتی نیز 
از منابع داخلی تامین می شود که اگر  در طرح 
های خارج از شهرک ها نیز هزینه کنیم هزینه آن 
باعث افزایش سهم صنعت گران میشود که توجیه 

اقتصادی کافی را به همراه نخواهد داشت.
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران افزود: هرمیزان که بتوانیم ازاعتبارات 
دولتی درطرح های  زیرساختی خارج از شهرک ها 
استفاده کنیم به همان میزان به صنعتگران کمک 

کرده ایم تا هزینه های آنها کاهش و در بحث تولید 
وصنعت واشتغال موفق تر عمل کنند.

 وی ازآمادگــی ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرکهای صنعتی ایران وشــرکت شهرکهای 
صنعتی فــارس برای تامین وپرداخت 30 درصد 
از هزینه پست برق شهرک صنعتی سروستان 2 
خبر داد و گفت: 40 درصد آن نیز توسط توانیر و 
30 درس نیز از محل منابع استانی توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تامین خواهد شد تا 

این پروژه هر چه سریعتر اجرایی شود.
معاون وزیر صنعت معــدن و تجارت در ادامه 
با اشاره به برنامه افزایش توسعه شهرک صنعتی 
خرامــه نیــز گفت: ایــن موضوع نیــز با هدف 
بسترســازی برای افزایش جذب سرمایه گذار در 
افق توسعه شهرستان محروم خرامه در نظر گرفته 
شــده و ما نیز از این موضوع حمایت می کنیم. 
رسولیان افزود: مهمترین نیاز برای اجرای طرح 
توسعه شهرک صنعتی خرامه تامین حداقل 25 

لیتر بر ثانیه آب توسط وزارت نیرو و سازمان آب 
منطقه ای فارس است که در صورت صدور مجوز، 

طرح توسعه اجرایی می شود. 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس 
در این جلسه  گفت: احداث ناحیه صنعتی کوار 
که از مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
است با هدف فراهم کردن زیرساخت و بستر های 
الزم برای اســتقرار واحد هــای صنعتی و جذب 
سرمایه گذار در شهرستان کوار در دستور کار این 

شرکت قرار گرفته است.
سید مصطفی هاشــمی گفت:شهرستان کوار 
دارای ظرفیت های زیادی اســت که باایجاد این 
ناحیه صنعتی که شــصت و پنجمین شــهرک 
صنعتی فارس محسوب می شود، بستر الزم برای 
جذب ســرمایه گذار، ایجاد اشتغال پایدار فراهم 
می شود.هاشمی با اشــاره به اینکه استعالم های 
زیربنایی این ناحیه صنعتی اخذ وســند آن نیز 

صادر شده است.

در سفر نایب رییس مجلس شورای اسالمی و معاون وزیر صمت به استان فارس انجام شد: 

تسریع در اجرای شهرک صنعتی کواردراستان فارس

شــهردار کرج با حضور در برنامــه »البرز من 
سالم« ضمن اعالم بخشــی از برنامه های خود 
به دغدغه های شهروندان پاســخ داد.به گزارش 
پایگاه خبری کرج امروز، مهرداد کیانی با حضور 
در برنامــه »البرز من ســالم« ضمــن تقدیر از 
اعضای شــورای شهر به خاطر اعتمادی که برای 
انتخاب او به عنوان شــهردار کرج داشتند، اظهار 
کرد: خوشــبختانه به واسطه مسئولیت هایی که 
در گذشته در بدنه شــهرداری داشتم و با توجه 
به شــناختم از فضا و جریانات شهر، 11 عضو از 
اعضای شورا به من اعتماد کردند تا یک بار دیگر 
بتوانم در ایران کوچک خدمتگزار شهروندان باشم.
 جذب درآمدهای پایدار با جلب اعتماد 

سرمایه گذاران
وی در ادامــه به مهمترین اولویت وبرنامه های 
خود به عنوان شــهردار کرج اشاره کرد و گفت: 
قبــل از اینکه در مــورد اولویت ها صحبت کنم 
الزم است به برخی از چالش های کالنشهر کرج 
اشــاره ای داشته باشم چون تا زمانیکه مشکالت 
و موانع به درســتی احصاء نشوند، نمی توانیم به 
سمت اصالح امور پیش برویم.شهردار کرج اضافه 
کرد: کاهش درآمد به واســطه کاهش ساخت و 
سازها مهمترین مشکلی است که امروز شهرداری 
کرج با آن درگیر است.وی افزود: البته این مساله 
فقط مختص شــهرداری کرج نیســت و اغلب 
شهرداری های کشور با آن درگیر هستند.کیانی با 
تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی طی ســال های گذشته از کرج 
کوچ کرده و سرمایه خود را در شهرهای دیگری 
مثل اصفهان، مشهد و...منتقل کرده اند،گفت: اگر 
به دنبال کسب درآمدهای پایدار هستیم باید به 
سمت جلب اعتماد افکار عمومی و جذب مجدد 
ســرمایه گذاران پیش برویم.این مسئول با بیان 
اینکه امروز شهر کرج بیش از هر زمان دیگری به 
درآمدهای پایدار نیاز دارد، توضیح داد: زیرساخت 
افزایش درآمدهای پایدار چیزی جز اعتماد سرمایه 
گذاران نیســت.وی ادامه داد: بسیاری از بناهای 
شــاخصی که در طول دهه های گذشته در کرج 
ایجاد شــده، به همت سرمایه گذاران بوده و باید 

شرایط را برای بازگشت آنها فراهم کنیم.
 کاهش معضل ترافیک با هوشمند سازی 

سیستم حمل و نقل عمومی
شــهردار کرج در ادامه بــا بیان اینکه ترافیک 
یکی دیگر از معضالت جدی کالنشــهر کرج و 
سایر کالنشهرهای کشــور است، گفت: ترافیک 
مساله ای ملی اســت و مردم در اغلب شهرها با 
آن درگیر هستند بنابراین ادعای اینکه شهرداری 
بتواند به تنهایی این دغدغه را به صفر برســاند، 
واقعیت محور نیســت.وی با تاکید براینکه تمام 
دستگاه های ذی ربط در این حوزه باید همکاری 
الزم را برای کاهش ترافیک داشته باشند، اضافه 
کرد: با توجه به افزایش روز به روز تعداد خودروها 
باید به سمت هوشمند سازی سیستم حمل و نقل 
عمومی پیش برویم تا بتوانیم عبورو مرور را برای 

شهروندان تسهیل کنیم.
وی افــزود: یکی از راهکارهای کاهش ترافیک 
ایجاد خطوط بی آرتی است که مطالعه اولیه آن 
از حصارک تا میدان شهید سلطانی انجام شده و 

امیدواریم به زودی وارد فاز اجرایی شود.
کیانی با بیان اینکه به زودی 70 دستگاه اتوبوس 
وارد خطوط مناطق مختلف شهر می شود، گفت: 
امیدواریم با حمایت دولت، بتوانیم این تعداد را به 

250 دستگاه برسانیم.
 ساخت هر کیلومتر مترو ۱۵۰۰ میلیارد 

تومان هزینه دارد
شهردار کرج در پاسخ به آخرین وضعیت پروژه 
قطار شــهری کرج گفت: این پروژه طی ده دهه 
گذشته با فرازو نشــیب های زیادی مواجه بوده 
اســت.وی ادامه داد: بنا شده دو ایستگاه چهارراه 
طالقانی و 45 متری گلهشر به بهره برداری برسد 
ولی واقعیت این اســت این 7 کیلومتر عمال گره 
ای از مشــکل ترافیک شهر حل نمی کند و باید 
به سمت بهره برداری از ایستگاه های دیگر پیش 
برویم تا شــهروندان بتوانند برای سفرهای درون 

شهری از این سیستم استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ســاخت هر کیلومتر از مترو 
حدود 1500 میلیارد تومان هزینه دارد، ابراز کرد: 
بودجه اسمی امسال شــهرداری 6100 میلیارد 
تومان است که حتی اگر تمام آن هم محقق شود، 

برای ایجاد تنها 4 کیلومتر خط مترو کافی است.
 با شهروندان صادق هستیم

شــهردار کرج اظهار کرد: در بحث مترو و هر 
پــروژه در دســت احداث شــهری، بهترین کار 
صداقت با مردم اســت چون در غیر این صورت 

توقعی در آنها ایجاد می شود که عملی نیست.
وی تاکید کرد: اســتاندار البرز تاکید زیادی بر 
تســریع در تکمیل دو ابرپروژه قطار شهری دارد 
و ما هم با تمام توان در این مسیر گام برمی داریم 
ولی اینکه به مــردم قول دهیم در آینده نزدیک 
تمام خطوط بارگذاری میشــود، کاری نشدنی 
است.کیانی همچنین به بحث تاکسی های فرسوده 
فعال در خطوط مختلف اشــاره کرد و افزود: به 
زودی مرکزی برای ارائه خدمات به تاکسی داران 

عزیز در باغستان راه اندازی می کنیم تا به این قشر 
زحمت کش خدمات ویــژه ای ارائه دهد. عالوه 
براین، با بانک شــهر هم رایزنی صورت گرفته تا 
برای نوسازی این ناوگان به صاحبان تاکسی های 
فرسوده تسهیالتی با اقساط بلند مدت و بهره ای 

تقریبا نزدیک به صفر پرداخت شود.
 پیــش بینی بهره بــرداری از فاز اول 

بزرگراه شمالی ظرف دو سال آینده
این مسئول همچنین به آخرین وضعیت بزرگراه 
شمالی به عنوان دیگر ابرپروژه کالنشهر کرج اشاره 
کرد و توضیح داد: تا کنون چندین جلسه در این 
خصوص برگزار شده و طبق آخررین برآوردهای 
صورت گرفته اگر تزریق مالی به موقع انجام شود، 
طی دو ســال آینده شاهد بهره برداری از فاز اول 
آن خواهیم بود.وی همچنین به گالیه شهروندان 
از وضعیت نامناســب آسفالت برخی معابر شهر 
اشــاره کرد و گفت: این گالیه به حق است ولی 
با توجه به اعتبارات، تامین قیر و ... اولویت بندی 
صورت گرفته و عملیات روکش آسفالت در مناطق 
مختلف در حال انجام است.کیانی به موضوع عدم 
صدور پروانه برای ملک های قولنامه ای هم اشاره 
کرد و افزود: قبال برای این ملک ها پروانه ساخت و 

ســاز صادر می شد ولی با رای مرجع قضایی این 
روند متوقف شده و این روند از اختیارات شهرداری 

خارج شده است.
 پیگیری برای راه اندازی کارخانه زباله 

سوز
این مســئول در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به مساله مدیریت پسماند و دغدغه 
شــهروندان در این خصوص توضیح داد: طی دو 
ســال گذشته طرح جمع آوری سبدهای زباله با 
هدف حفاظت از محیط زیست و کاهش فعالیت 
زباله گردها اجرایی شــد ولی به دالیلی آن طور 
که باید و شــاید اثر بخش نبود.کیانی افزود: بعد 
از اجرای این طرح قرار بود شهروندان در ساعات 
مشــخصی از شــب زباله های خــود را از منزل 
خارج کنند یا آنها را در سطلهای مکانیزه ای که 
در هر کوچه جانمایی شــده بود، قرار دهند ولی 
این اتفاق عمال در بسیاری از محالت به درستی 
انجام نمی شود.وی اضافه کرد: برای مدیریت وضع 
موجود به دنبال راه کار اساسی هستیم و امیدواریم 
شهروندان هم در بحث مدیریت پسماند همکاری 
الزم را داشته باشند چون بدون مشارکت آنها هیچ 
طرحی نتیجه الزم را نخواهد داشت.شهردار کرج 
به برنامه ریزی برای راه اندازی کارخانه زباله سوز 
هم اشــاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته از 
سایت زباله ســوز تهران بازدید داشتم و چندین 
جلسه نیز در این خصوص برگزار شده است.وی 
تاکید کرد: خوشبختانه استاندار البرز هم اهتمام 
ویژه ای برای راه اندازی کارخانه زباله ســوز کرج 
دارد و امیدواریم با نتیجه بخشــی رایزنی ها این 
پروژه در آینده نزدیک کلید بخورد.این مســئول 
در بخــش پایانی صحبت های خــود ضمن ابراز 
خوشحالی از این که بار دیگر فرصت خدمتگزاری 
به شهروندان فهیم کرج را به دست آورده است، 
بیــان کرد: مردم ولی نعمتان ما هســتند وقول 
می دهم با تالش سایز همکاران و حمایت شورای 
شــهر  با تمام توان بــرای جلب رضایت  مردم و 

توسعه ایران کوچک تالش کنم.

اعالم برنامه های شهردار منتخب کرج در برنامه »البرز من سالم«


