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ابراز رضایت وزیر نیرو از پیشرفت 
 فیزیکی پروژه های جهاد آبرسانی

 در استان مرکزی
مهنــدس علی اکبــر محرابیان وزیــر نیرو دولت 
ســیزدهم با ارسال نامه ای به دکتر مخلص االئمه 
اســتاندار مرکزی از وضعیت پیشــرفت فیزیکی 
پــروژه های جهاد آبرســانی در این اســتان ابراز 

رضایت نمود.
به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي وزیر نیرو در ایــن نامه ، میانگین 
پیشــرفت فیزیکی پروژه های جهاد آبرسانی را در 
اســتان مرکزی را 52 درصد اعالم نمود . این در 
حالی اســت که فقط یک سوم مدت زمان اجرای 

پروژه ها ، سپری شده است.
در این نامه برســرعت بخشیدن در تکمیل و بهره 
برداری پروژه های آبرســانی با اولویت روستاهای 

فاقد آب تاکید شده است.
گفتنی است تعداد پروژه جهاد آبرسانی در استان 
مرکزی 67 روستا میباشد که عملیات اجرایي آن 
در قالب 7 مجتمع و آبرســاني به دو تکروستایي 
در شهرستان هاي ساوه ،خمین، شازند ، خنداب و 
کمیجان با اعتباري بالغ بر 2337 میلیارد ریال با 
مشــارکت و همکاري شرکت آبفا استان و قرارگاه 

امام حسن مجتبي )ع( در دست اجرا مي باشد. 
شــایان ذکر اســت تاکنون عملیــات اجرایي در 
5 روســتاي شهرستان خمین شــامل روستاهاي 
آشــیانه علیا و ســفلي ، ورچه ، مزارع و دره شهر 
و دو روستاي شهرستان ســاوه شامل سلیجرد و 
باغشــاهي به طور کامل اجرا شده و در مدار بهره 

برداري قرار گرفته است.
 

 افزایش 20 درصدی مصرف گاز
 در استان کرمانشاه

 سرپرست شــرکت گاز اســتان کرمانشاه گفت: 
مصرف گاز این اســتان در روز گذشــته نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 2۰ درصد افزایش یافت. 
ناصر حسینی با اشــاره به اینکه استان کرمانشاه 
66۰ هزار مشــترک گاز در دو بخــش خانگی و 
صنعتی دارد اظهار داشــت: با ســرد شدن دمای 
هوا مصــرف گاز نیز افزایش می یابــد به گونه ای 
که مصرف گاز روز گذشــته نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد 2۰ درصدی را نشان می دهد. وی 
عنــوان کرد: مصرف در روز گذشــته 16 میلیون 
مترمکعب و در مدت مشــابه ســال گذشته 13 
میلیون مترمکعب در ساعت بوده است و این رشد 

2۰ درصدی را نشان می دهد.
حسینی با اشاره به اینکه این میزان به طور عمده 
در بخش خانگی و صنایع مصرف شده است گفت: 
کاهــش یک درجه از دمای منزل کمک بزرگی به 
کاهش مصرف ســوخت در کشور می شود. وی با 
اشــاره به اینکه رعایت الگوی مصرف گاز می تواند 
نقــش موثری در جلوگیری از قطعی گاز و کاهش 
مصرف داشته باشــد گفت: هر خانواده می تواند با 
رعایت اصولی ساده مصرف انرژی را کاهش دهد.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه 
با درزگیری در و پنجره ها می توان حجم زیادی از 
هدررفت را کاهش داد گفــت: کانال کولر از نظر 
ایمنی و کاهش مصرف سوخت بسیار مؤثر است و 
با بستن آن می توان مصرف سوخت را کاهش داد. 
وی افزود: در بخش خانگی از مشترکان درخواست 
می شــود با رعایت الگوی مصرف هزینه خانوار را 
کاهش دهند و الگوی مصرف این ســرمایه ملی و 

امانت را رعایت کنند.

کرمانشاه در حوزه کارآفرینی و اشتغال 
حائز رتبه برتر کشوری شد

 در همایش زیســت بوم ملی اشــتغال کشــور با 
حضور دکتر مرتضوی مقام عالی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، از حوزه توســعه کارآفرینی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه 
به عنوان حوزه برتر کشــوری و مدیریت توســعه 
اشــتغال و کارآفرینــی به عنوان 5 اســتان برتر 
کشوری تجلیل به عمل آمدبه گزارش میلکان، در 
ارزیابی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه کارآفرینی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به 
عنوان رتبه برتر کشور معرفی و در مراسم همایش 
زیســت بوم ملی اشــتغال از امین کبودی رئیس 
اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان کرمانشاه با اهدا لوح، تجلیل به 
عمل آمد. بنا براین گزارش در ارزیابی انجام شده 
از عملکــرد کمی و کیفی ادارات کل اســتانی در 
کلیه بخش های تخصصی از 37 شــاخص تعیین 
شــده، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال استان 
کرمانشاه به عنوان 5 استان برتر در حوزه اشتغال و 
کارآفرینی کشور معرفی و با حضور دکتر مرتضوی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شــهرام زارعی 
معــاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اهدا 
لــوح، تجلیل به عمل آمد.مختار احمدی مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشــاه در 
ایــن خصوص اظهــار نمود: در قانون اساســی و 
در اسناد باالدســتی نظام و نیز در سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، اشتغال 
از مهمترین وظایف دولت ها عنوان شده است. وی 
افزود: در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال، توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و 
سیاست های کالن کشور در دستور کار این اداره 
کل قــرار دارد و توجه به مشــاغل پایدار آینده را 

مدنظر خواهیم داشت.

خبر

سرپرست محیط زیست نظرآباد:
 نظرآباد 170 هزار نفری

 سیستم فاضالب شهری ندارد
سرپرســت محیط زیســت نظرآباد بر ضرورت احداث 
سیستم تصفیه فاضالب شهری در این شهرستان تاکید 
کرد.محمد محمودی اظهار کرد: با توجه به جمعیت 17۰ 
هزار نفری نظرآباد، باز چرخانــی فاضالب، احداث یک 
تصفیه خانه فاضالب انسانی و استفاده مجدد از فاضالب 
با توجه به کمبود منابع آبی در این شهرستان ضروری به 
نظر می رسد.وی ادامه داد: در این راستا زمینی به ساحت 
12۰ هکتار در بخش جنوب غربی شهرســتان نظرآباد 
پیشنهاد شده و محل احداث تصفیه خانه نیز 25 هکتار 
در نظر گرفته شده است.این مسئول توضیح داد: با توجه 
به اهمیت احداث سیستم تصفیه خانه فاضالب گزارش 
ارزیابی و طرح مطالعاتی این کار از الزامات اجرای پروژه 
است که باید توسط کارفرما که شرکت آبفا است، صورت 
بگیرد و بعد از آن محیط زیست بررسی همه جانبه ای در 
خصوص آن انجام دهد.محمودی ابراز کرد: این طرح پس 
ازاخذ مجوز و موافقت محیط زیست اجرا و پیش بینی 
می شود ظرفیت احداث سیستم تصفیه خانه فاضالب 5۰ 

هزار متر مکعب باشد.

درخت تناور و نیاز به هرس
اکنون همان طور که اشــاره شد نخســتین کار، به 
کارگیری باغبان های کاربلد و ســالم است نه مدعیان 
حرف بلد و فاسد. حرف بلدها عالوه بر این که نمی توانند 
و یا نمی خواهند کاری کنند و دیگر آفت ها را از درخت 
دور کننــد، خودشــان نیز آفت بزرگــی برای درخت 
می باشــند .بسیاری از اشــخاصی که در زمان کاشتن 
تخم درخت جمهوری ســالمی فعــال بودند، اکنون 
یا درگذشــته اند و یا در دوران کهولت و بازنشستگی 
به سر می برند.این درخت اکنون با نسلی جدید روبه رو 
اســت که در فضای مجازی رشد کرده و سختی های 
خانــواده اش را در این چهل ســال دیده یا شــنیده و 
نمی خواهد مثل آن ها زندگی کند و هر درختی برای او 
سایه خوبی داشته باشد و بتواند میوه ای خوب برایش 
به بار آورد به زیســتن در زیر سایه آن درخت متمایل 
می شود. درخت جمهوری اسالمی برای محبوب شدن، 
باید به حد کافی میوه های شیرین و فراوان بدهد و این 
میوه، همان درآمد اقتصادی خوب و متعادل و معیشت 
قابل قبول و امید به آینده ای درخشــان برای همگان 
است؛ نه برای قشری خاص . اگر درخت تناور باشد ولی 
میوه ای خوب و شــیرین تحویل ندهد و مردم نتوانند 
زیر سایه اش با آرامش زندگی کنند به آهنگی دلنشین 
گوش بدهند و خانوادگی به تماشای مسابقات ورزشی 
بروند و دختران شــان محروم از تماشا در ورزشگاه  ها 
باشــند قطعا با اعتراضاتی روبه رو می  شود. اکنون باید 
به جمهوری اســالمی به عنوان یک درخت ۴5 ساله 
نــگاه کرد و نه کمتر و نه بیشــتر. تقدس این درخت 
اگر به ســایه ومیوه اش نباشــد بدون تردید با بستن 
پیرایه هــا و اضافاتی از جنس خرافات باید جبران کند 
که در کنــارش موافقانی تندرو با طرفداری کورکورانه 
مواضعی مقدس مابانه خواهند گرفت که هرس کردن 
آن را غیرممکن خواهد کرد؛ امری که بدون تردید در 
جهت فرســودگی آن درخت بیش از سایر آفات عمل 

خواهد کرد.

خبر

ادامه از صفحه اول

 صنایع بزرگ غرب بندرعباس ســهم ویژه ای از 
اشتغال مردم را حل نکردند حداقل معلوم شود 
کجا مالیات و عوارض می دهند/مردم هنوز طعم 
واقعی عملکرد دولت را نچشــیده اند و از فقر و 
فســاد و تبعیض ناراحتند/جریان انقالبی نگران 

مدیران غیر همسو در مرکز و استانهاست
عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان ها گفت: 
مصر بودن شوراها در تصمیم گیری های ملی و 
منطقه ای و پاسخگو بودن دستگاه های اجرایی 

به آنها می تواند گره گشا باشد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
بندرعباس، فاطمه جراره در یازدهمین اجالس 
عمومی شــورای عالی اســتان ها که با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: نقش ویژه 
شوراها در مردم ساالری و ارتباط نزدیک مردم 
با حاکمیت در قانون اساسی و سخنان بنیانگذار 
انقالب اســالمی مبنی بر اداره کشور بر اساس 

ساختار شورایی بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: بنده به عنوان یک بانوی متولد بعد از 
انقالب ســه دوره است که افتخار دارم با اعتماد 
مردم در شورای شهر مرکز استان هرمزگان و در 
مسئولیت های مختلف آن خدمت کنم، اعتقاد 
دارم کــه نه در قوانین مصــوب و نه در مرحله 
اجرا نقش موثری به این رکن اساسی حاکمیت 
مردمی داده نشده است و تقاضای مجدانه دارم 
در خصوص این امور ذیل توجه ویژه و دســتور 

قاطع عنایت کنید.
جراره اضافه کرد: هم اکنــون افتخار جمهوری 
اسالمی اســت که بیش از ۴2۰۰ نفر از بانوان 
با انتخاب مستقیم مردم عضو شوراهای سراسر 
کشــور هستند اما توجه جدی و موثر و نه فقط 
شــعار گونه به نقش بانوان در اداره امور کشور و 
بستر سازی برای تحقق این امر یک مطالبه به 
حق اســت. زنان در طول تاریخ انقالب اسالمی 
و بســیاری از عرصه ها پا به پای مردان و حتی 
جلوتر از آنها کوشیده و موفق بوده اند و با توجه 
به نقشی اصلی که در خانواده دارند در عرصه های 

اجتماعی نیز حضوری شایان داشته اند.
عضو هیئت رئیســه شــورای عالی اســتان ها 

خاطرنشان کرد: باور به توانمندی و اشتغال بانوان 
در همه سطوح و رفع مشکالت قشر ضعیف آنان 
همچون زنان سرپرســت خانــوار مخصوصا در 
مناطق محروم مرزی و بندری کشــور، همت و 
عزم جدی حضرتعالی را می طلبد. دشمنان قسم 
خورده این نظام همیشــه خواسته اند از موضوع 
زن، آزادی و اعتبارش سوء استفاده کرده و چهره 
انقالب و معمار کبیرش که شخصیت واقعی زن 
مسلمان ایرانی را باز تعریف کردند را مخدوش 
کنند و هوشیاری مسئوالن ارشد نظام مخصوصا 
در شرایط فعلی کشــور می تواند این توطئه را 

خنثی کند.
نماینده استان هرمزگان ادامه داد: اهتمام جدی 
حضرت عالــی و دولت در خصــوص ارائه لوایح 
اصالح قوانین مرتبط با شوراها برای رسیدن به 
جایگاه واقعی آنها در قانون اساسی و همچنین 
مصر بودن شوراها در تصمیم گیری های ملی و 
منطقه ای و پاسخگو بودن دستگاه های اجرایی 
با آنها می تواند گره گشا باشد. خواهش می کنم 
ایمان قلبــی خود را به این موضــوع مهم را با 
دستور به مجموعه دولت مخصوصا وزارت کشور 
و استانداری ها نشان دهید. ضمنا زمینه اجرای 

مدیریت واحد شهری که از برنامه توسعه سوم 
بر زمین مانده و باعث تزاحم دســتگاه ها برای 

یکدیگر است را نیز فراهم فرمایید.
وی تصریح کرد: متأســفانه شــفافیت و نظم 
در پرداخــت حقــوق شــهرداری و دهیاری ها 
در موضــوع مالیات بر ارزش افــزوده و عوارض 
آالیندگی بسیار کم بوده و همیشه شوراها برای 
برنامه ریزی در این خصوص با مشــکل مواجه 
می شوند به طور مثال استحضار دارید که صنایع 
بزرگ و موثر ملی در غرب شــهر بندرعباس به 
علت مزیت نزدیک بودن به دریا مســتقر شده 
اند اما به وضوح مشخص نیست که این صنایع 
بزرگ که آلودگی زیست محیطی که برای مردم 
منطقه ایجاد کرده است مالیات و عوارض را کجا 

پرداخت می کنند؟ 
مردم این گونه مناطق از اشتغال که سهم ویژه 
ای نبرده انــد حداقل این گونــه مزایای آنها به 

وضوح مشخصص شود.
جراره اظهار کرد: اعضای شورای عالی استان ها 
به عنوان عصاره منتخبان منطقه ای و محله ای 
مردم که بیشترین حضور را در بین مردم داشته 
و محل کار و جلساتشــان نیــز برعکس دیگر 

منتخبان مردمی همان منطقه رأی آوردنشــان 
است، وظیفه بزرگی در انعکاس حرف دل مردم 

و مشکالتشان را دارند.
عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان ها گفت: 
می دانیم که یکســال زمان کافی بــرای به بار 
نشستن وعده ها و اندیشه های یک فرد مخصوصاً 
در جایــگاه ریاســت جمهوری نیســت و البته 
شرایطی که شما کشــور را از تفکراتی که تنها 
رفع مشــکالت را در ارتباط با غرب می دانستند 
تحویل گرفته اید، مناســب نبوده است و شاید 
بهتر بود برای یک بار به وضوح به مردم بگویید 
که چه تحویل گرفته اید تا مبنای مقایســه در 

افکار عمومی صحیح تر باشد.
جراره خاطرنشــان کرد: سخنان دلسوزانه چند 
روز قبل شــما در خصوص لــزوم ورود همه با 
همه توانشان و مخصوصاً خواصی که از انقالب 
جایگاهی پیدا کرده اند در دفاع از کشور و امنیت 
آن و نهراســیدن از شماتت دشمنان در فضای 
واقعی و مجازی بسیار راهگشا برای کسانی است 
که بخواهند در راه حق با آبرویشان جهاد کنند.

وی ادامه داد:  مردم هنوز طعم واقعی و شیرین 
عملکرد انقالبی شما را نچشیده اند و از فقر، فساد 
و تبعیض ناراحتند. این امور دالیل زیادی داشته 
اما بی شک یکی از مهترین دالیل آن عدم تغییر 
برخی مســئوالن با تفکرات غیر همسو شما در 

مرکز و استانهاست.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس تصریح 
کرد: بدتر از آن وقتی اســت که می بینیم این 
مدیــران از جایی به جای دیگــر رفته و دوباره 
سمت جدید می گیرند. اینها اگر هنری داشتند 

تا بحال ارائه نموده بودند.
جراره اضافه کرد: تفکری که قریب به سی سال 
از اتقالب در مســند مدیریت بوده و بانی وضع 
نابسامان فعلی است و هم اکنون نیز طلبکار نظام 
و گاها آب در آسیاب دشمن می ریزد، نباید در 
دولت مردمی شــما جایی داشته باشد جریان 
انقالبی نگران این موضوع بوده که دولت شما در 
انبوه مشکالت و کارها این مهم را فراموش کرده 

و دستور اکید شما در این خصوص ابتر بماند.

جراره، عضو هیات رئیسه شورای عالی استان ها خطاب به رئیس جمهور: 

 توجه جدی و نه شعاری به نقش بانوان 
در اداره کشور یک مطالبه بحق است

 خزانه دار شــورای اســالمی شهر کرج از 
احداث دو پالتوی نمایش در این شــهر با 
تخصیص پنج میلیارد تومــان اعتبار خبر 
داد و گفــت: یکی از این پالتوها با ظرفیت 
7۰ نفر در پارک خانواده جانمایی شــده و 

دیگری نیز در حال جانمایی است.
علی ذبیحی، در حاشــیه آئین رونمایی از 
پوستر یازدهمین جشنواره تئاتر استانی که 
در تئاتر شهر کرج برگزار شد، اظهارداشت: 
اســتان البرز در حوزه فرهنــگ و هنر از 
حداقل هــا هــم محروم اســت؛ امروز یک 
پالتــوی تخصصی حوزه نمایش در شــهر 
کرج وجود ندارد و حتی زیرساخت احداث 

آن نیز فراهم نشده است.
 خزانه دار شــورای اســالمی شــهر کرج 
تصریح کرد: در دوره ششم شورای اسالمی 
شــهر کرج، بودجه فرهنگی شهر از 2۰ به 
۴۰ میلیــارد تومان و در مباحث عمرانی تا 
6۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در تباصر 
بودجــه نیز، احداث پالتــوی ویژه نمایش 
پیش بینی شــده اســت که این اقدامات 
نشــان دهنــده دغدغه و تــالش اعضای 
شورای شــهر کرج در زمینه امور فرهنگی 

و هنری است.
عضو شــورای اسالمی شــهر کرج با بیان 
اینکــه یکی از این پالتوهــا با ظرفیت 7۰ 
نفر در پارک خانواده جانمایی و دیگری نیز 
در حال جانمایی در مکان دیگری اســت، 
عنوان کرد: پیگیری های الزم انجام شــده  
تا در روز افتتاحیه جشــنواره تئاتر استانی، 
کلنگ احداث اولین پالتوی تخصصی تئاتر 
شهر کرج بر زمین زده شود، تالش ما بر آن 
است که تا پایان سال جاری و نهایتا پایان 
بهار 1۴۰2، دو پالتوی این شهر را به بهره 

برداری برسانیم.

ذبیحــی به پیش بینی اعتبار 2۰۰ میلیارد 
ریالی احداث تئاتر شهر اشاره کرد و افزود: 
با توجه به افزایــش نرخ تورم  تکمیل این 
پروژه به اعتبار بیشــتری نیاز دارد که در 
این راستا باید از بخش خصوصی نیز کمک 

گرفت. 
وی از اختصــاص پنج میلیــارد تومان به 
احــداث دو پالتوی تئاتر در این شــهر بر 
اســاس ارائــه پیشــنهادی در پیش بینی 
بودجه سال 1۴۰1 خبر داد و گفت: زمانی 
که در پارک های سطح شهر به ویژه پارک 
تنیس قــدم می زنیــم، هنرمندانی را می 
بینیم که به اجرای موســیقی در گوشه ای 
راضی هستند؛ چرا این افراد به جای اینکه 
در ســرما و گرما در خیابــان ها هنر خود 
را عرضه کننــد، نباید در جایی به این امر 

بپردازند که تمرکز داشته باشند؟
عضو شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به 
اینکه روحی که در تئاتر وجود دارد، انسان 
را زنده نگه می دارد، خاطرنشان کرد: امید 
است سال آینده مراسم افتتاحیه جشنواره 
تئاتر اســتانی و رونمایی از پوســتر آن در 
پالتویی که احداث خواهد شد برگزار شود 
و ما نیز بــه وعده هایی کــه داده بودیم و 

محقق شد برسیم.

کلنگ احداث اولین پالتوی تخصصی 
تئاتر شهر کرج بر زمین زده می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: یکی 
از مهمترین دغدغه های ما جلوگیری از حوادث کار است و 
لذا همه کارفرمایان باید موضوع ایمنی کار را جدی بگیرند

محمدرضا صادقی در آئین گرامیداشت سالروز تصویب آیین 
نامه قانون کار که در شــرکت فروسیلیس ایران برگزار شد 
با اشاره به بروز حوادث کارگری اظهار کرد: کارفرمایان باید 

برای جلوگیری از حوادث کار برنامه ریزی بیشتری کنند.
وی به اهمیت نیروی انســانی در هر ســازمان پرداخت و 

افزود: نیروهای انســانی ما، هزینه نیستند ؛ بلکه به عنوان 
سرمایه محسوب می شــوند و الزم است کارفرمایان توجه 

ویژه خود را به نیروی انسانی معطوف دارند .
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار سمنان برگزاری 
اردوهــا و افزایش کیفیت امور رفاهی  برای جامعه کارگری 
را منجر به ایجاد انگیزه و نشــاط دانست و عنوان کرد: باید 
فاصله بین کارگر با مدیر کارگاه و کارخانه کم شــود تا در 
صورت نیاز کارگر خواســته خود را اعالم و احساس آرامش  

کند.صادقی با تاکید بر اینکه 51 درصد مشــاغل اســتان 
خدماتی هستند، گفت: دومین پارک فاوای کشور در استان 
سمنان با بکارگیری 16۰ فعال آی.تی در قالب نظام صنفی 

رایانه ای راه اندازی خواهد شد.
صادقی ورود جوانان  به عرصه گردشــگری با هدف افزایش 
ارزش افزوده را ضروری دانست و تصریح کرد: استان سمنان  
در تولید لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و اینترنت اشــیا 

)I.o.t ( پیشتاز است.

معاون استاندار سمنان تاکید کرد:

دومین پارک فاوای کشور در سمنان ایجاد می شود


