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کسب رتبه برتر مخابرات منطقه 
VDSL گلستان در واگذاری سرویس

مخابرات منطقه گلستان در واگذاری سرویس 
vdsl  رتبه برتر کشوری را کسب کرد .در گزارش 
شورای  جلسه  در  که  مناطق  مخابرات  ارزیابی 
مدیران مخابرات کشور ارائه شد ، شاخص های 
ارزیابی تشریح و امتیازات مناطق مخابراتی اعالم 
در  مناطق  مخابرات  عملکرد  ارزیابی  .در  شد 
۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۱ ، شاخص های دایری ، 
 ADSL،ftth ،دایری   sipphone و  ثابت  تلفن 
های  سرویس  خالص  همینطور  دیتا  خدمات  و 
فوق بررسی و مخابرات منطقه گلستان با عملکرد 
مناسب در تمامی شاخص ها ، رتبه برتر را در 
واگذاری سرویس vdsl  کسب کرده است .دکتر 
جلسه  این  حاشیه  در  که  شهمرادی  غالمعلی 
ارائه سرویسهای  بر  تاکید  با   : گفت  می  سخن 
اینترنت پرسرعت و ضرورت تغییر و بروز رسانی 
سرویس ها به سمت نیاز و درخواست مشتریان ، 
بر تالش های انجام شده در راستای ارائه خدمات 
و سرویس های مناسب و با کیفیت اشاره کرد و 
افزود : اینترنت بعنوان نیاز اساسی مردم در شرایط 
کنونی مسئولیت مخابرات را در واگذاری آن در 
تمام نقاط استان سنگین تر کرده و به عنوان متولی 
ارتباط رسانی ، برنامه ریزی و تالش حداکثری در 

این زمینه را مستمرا در دستور کار دارد.

آغاز نهضت جهادی مخابرات در 
شهرستان مینودشت

)نجما(  فیبرنوری  توسعه  جهادی  نهضت 
گزارش  .به  شد  آغاز  مینودشت  در شهرستان 
گلستان  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  اداره 
طرح توسعه فیبرنوری )تحت عنوان نجما (در 
.مهندس  کرد  بکار  آغاز  مینودشت  شهرستان 
شهرستان  مخابرات  اداره  رئیس  عباسی  علی 
مینودشت با بیان این مطلب که طرح توسعه 
شهرک  متری   ۲۴ از  شهرستان  این  در  فیبر 
رزمندگان که فاقد هرگونه امکانات تلفن ثابت 
بوده آغاز شده افزود :با اجرای این طرح اهالی 
اینترنت پرسرعت  از  منطقه مذکور می توانند 
هایی  ازمکان  .وی  شوند  مند  بهره  مخابرات 
پاسداران  خیابان   – الغدیر  متری  همچون ۳۰ 
سیدجمال  خیابان  و  اوینی  شهید  -خیابان 
الدین نام برد  وگفت : بسرعت در حال توسعه 
فیبرنوری  برای خدمت رسانی با کیفیت تر به 
مردم وسازمان هایی که درخواست کننده می 
فیبرنوری  به  باشند هستیم وتغییر زیرساخت 
برای ارائه خدمات وسرویسهای بروز وموردنیاز 
مشتریان با برنامه ریزی مدون وپشتیبانی ستاد 

مخابرات در استان در حال انجام است .

در سازمان برنامه و بودجه، هنوز 
دولت تغییر نکرده است

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در نقد 
کلیات الیحه بودجه سال آینده گفت: مشخص 
نیست بودجه چگونه و در کجا و توسط چه کسانی 
بسته می شود؟ گویا در سازمان برنامه و بودجه، 
هنوز دولت تغییر نکرده است. مهدی عسگری در 
نقد کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: نکته اول 
اینکه رد پای چندانی در بودجه از اصالح ساختار 
برنامه،  سازمان  در  گویا  و  نمی شود  مشاهده 
و  می چرخد  سابق  پاشنه  همان  بر  در  همچنان 
هنوز دولت در سازمان برنامه تغییر نکرده است. 
این مسئول با بیان اینکه مشخص نیست بودجه 
چگونه و در کجا و توسط چه کسانی بسته می شود، 
افزود: ما از کارشناسان و برخی از دفاتر تخصصی 
سازمان برنامه این گالیه را می شنویم که حتی آنها 
هم در جریان نحوه بستن بودجه نیستند، همان 
آقای  با محوریت  قبل  زمان دولت  در  که  تیمی 
پورمحمدی و حلقه  ی بسته اطراف ایشان بودجه 
را تنظیم می  کرد، همچنان در این دولت مغزافزار 
دولت را در اختیار دارد و تا وقتی در این دستگاه 
خروجی های  نشود  انجام  اصالحی  برنامه ریزی 
سیستم هم تغییری نخواهد کرد. عضو کمیسون 
صنعت معدن با بیان اینکه ابهام در سیاست ارزی 
دولت وجود دارد گفت: همانطور که سال گذشته 
از آن تجربه عبرت  نیز تذکر دادیم و متاسفانه 
گرفته نشد؛ در بحث حذف ارز ترجیحی گفتیم که 
مجددا دالر دو نرخی می شود و همان آفت ها تکرار 
خواهد شد، یک روزی دالر جهانگیری بود و امروز 
مثال دالر آقای مخبر است و همان تفاوت را بین 
نرخ های ارز مشاهده می کنیم و همچنان نیز این 
نرخ در حال افزایش بوده و فشار معیشتی آن بر 
روی دوش مردم است و یک سیاست یکپارچه و 
منسجم را در دولت نمی بینیم. در بودجه هم راجع 
به سیاست ارزی دولت این ابهام وجود دارد که 

چگونه می خواهد این روند را اصالح کند؟ 

در راستای توسعه گردشگری صنعتی؛
موزه چاه شماره یك مسجدسلیمان 

آماده بازدید عموم عالقه مندان 
میراث صنعتی می باشد

آماده  از  مسجدسلیمان  نفت  موزه  مسئول 
بودن موزه چاه شماره یک مسجدسلیمان برای 
خبر  صنعتی  میراث  عالقه مندان  عموم  بازدید 
داد . مسئول موزه نفت مسجدسلیمان از آماده 
بودن موزه چاه شماره یک مسجدسلیمان برای 
بازدید عموم عالقه مندان میراث صنعتی خبر داد 
ارایه  افزود:با  . فرید کاوش در تکمیل این خبر 
درخواستی از سوی موزه نفت مسجدسلیمان و 
موافقت مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان، این مکان تاریخی  آماده سازی 
و آماده بازدید عالقمندان به تاریخچه اکتشاف و 
فعالیت صنعت نفت ایران می باشد . وی ادامه 
داد: همشهریان، میهمانان و گردشگران گرامی 
می توانند در فصل زمستان همه  روزه از ساعت 
بفرد صنعتی   این مجموعه منحصر  از  تا ۱۷   ۹
شماره  چاه    : کرد  تصریح  وی  نمایند.  بازدید 
نفت  چاه  نخستین  بعنوان  یک مسجدسلیمان 
صنعت  تاریخ  در  مهم  بسیار  اثری  خاورمیانه، 
نفت و سیاست کشورمان و جهان است که با 
فوران آن در سحرگاه پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۷ 
خورشیدی، عصر نفت در ایران و خاورمیانه آغاز 
شد و تحوالت مهمی متعاقب آن رخ داد. وی در 
پایان از علیرضا هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان  و سعید آتش 
بار رییس موزه های مناطق نفتخیز جنوب بخاطر 
گردشگری  گسترش  و  میراث صنعتی  به  توجه 

صنعتی مسجدسلیمان تشکر نمود.

فراخوان همگانی دستگاه های 
اجرایی استان اصفهان برای 

بهینه سازی مصرف گاز و مدیریت    
مصرف انرژی

استان  گاز  شرکت   : راعی  بهروز   - اصفهان 
گاز  مصرف  سازی  بهینه  راستای  در  اصفهان، 
کاهش ۱۰  و ضرورت  انرژی  مصرف  مدیریت  و 
درصدی مصرف گاز دستگاه های اجرایی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، با ۲۱ اداره و نهاد در 

سطح استان تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
 ابوالقاسم عسکری مدیرعامل این شرکت، از 
انعقاد ۲۱ تفاهم نامه همکاری با ادارات مختلف 
استان خبر داد و گفت: با انجام این تفاهم نامه 
های همکاری، شاهد صرفه جویی مناسب گاز در 

ادارات و دستگاه های اجرایی هستیم.
وی، همچنین با اشاره به پایش۲۰ هزار و۷۷۰ 
اداره، فضاهای عمومی، گردشگری و آموزشی و 
... در سطح استان از نیمه آبان ماه تاکنون، بیان 
و  جویی  صرفه  در  اقدامات  این  انجام  داشت: 

مدیریت مصرف گاز بسیار موثر بوده است.
اوقاف  سازمان  با  مکاتبه  همچنین،  عسکری، 
میراث  سازمان  مساجد،  امور  خیریه،  امور  و 
فرهنگی و گردشگری، اداره کل ورزش و جوانان، 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  صمت،  کل  اداره 
...در خصوص رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز 
مدیرعامل شرکت  است.  گردیده  انجام  طبیعی 
گاز استان اصفهان، افزود: اعضای ستاد مدیریت 
بحران گاز استان روزانه )حتی روزهای جمعه و 
تعطیل( با برگزاری جلسات تخصصی به بررسی 
ارزیابی  و  پایش  و  جدید  مصوبات  اقدامات، 
اثربخشی اقدامات می پردازد و تا کنون ۴۴جلسه 
برگزار شده است. عسکری، همچنین با اشاره به 
اقدامات متنوع در راستای فرهنگ سازی مصرف 
بهینه گاز و صرفه جویی از جمله ارسال پیامک به 
مشترکین خانگی،اداری،تجاری، صنعتی و ... به 
منظور کاهش مصرف،اخطار و اعالم محدودیت 
ها گفت: تولید و پخش ۱۲ نمایشنامه اختصاصی، 
پادکست و پیام های رادیویی، پخش زیرنویس  از 
و  بنر  چاپ  تلویزیونی،  پرمخاطب  های  برنامه 
تراکت های آگاهی رسانی تعرفه های جدید گاز 
و روش های مصرف بهینه از دیگر اقدامات انجام 
شده در این حوزه بوده است. وی، گفت: بهینه 
 ۱۲۰۰ و  موتورخانه  واحد  ۷هزار  از  بیش  سازی 
در  که  شده  انجام  نیز  مدارس  آموزشی  فضای 
این راستا شاهد کاهش ۳۲ درصدی مصرف گاز 
واحدهای موتورخانه نسبت به قبل از اجرای طرح 

هستیم.

اول  سفر  در  افزود:  بالغی،  سیدمحمدحسین 
تصمیمات  نیز  استان  این  به  جمهوری  ریاست 
خوبی در این راستا اتخاذ شد و ۱۲۰ میلیارد تومان 
از اعتبارات ملی و استانی به این مجموعه اختصاص 
یافت و این اعتبارات از طریق منابع ملی و بخشی 
از طریق منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین 
شده است. وی با بیان اینکه قراردادهای سازه ای این 
پروژه در حال اجراست، اظهار داشت: بعد از اتمام 
عملیات سازه ای این مجموعه، آماده سازی کف و 
صفه آن انجام می شود و در اوایل سال آینده بخش 
اعظمی از ورودی، نمای بیرونی صفه مقبره الشعرا 

تکمیل و برای بازدید گردشگران آماده خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: مجموعه مقبره الشعرای تبریز به عنوان یکی 
از میراث  های گرانبهای فرهنگی و معنوی آذربایجان 
شرقی در دنیا مطرح است و در سال های گذشته 
تمامی تالش ها برای ساماندهی این مجموعه انجام 
شده است ولی در دوران های مختلف در مدیریت 
این مجموعه رخوت و ضعف روی داده و تعارض 

هایی بین دستگاه ها اجرایی به وجود آمده بود.
بالغی، با تاکید بر اینکه کار اجرایی این مجموعه 
به عهده شهرداری تبریز است، ادامه داد: رویکرد 
جدیدی که در شهرداری و شورای اسالمی تبریز برای 
اعالم زمان اتمام پروژه ها آغاز شده است، بر اساس 
آن مرحله دوم آماده سازی صفه جنوبی، پارک و 
بخش بیرونی مقبره الشعرا در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ 

افتتاح می شود.
وی یادآوری کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان نیز نسبت به مقاوم سازی و بهبود وضعیت 
ظاهری المان مقبره الشعر اقدام کرده و آب بندی 
در قسمت های مختلف به صورت کامال مهندسی 
ای  شیشه  شمسه  و  بوده  انجام  حال  در  نوین  و 
باالی مقبره نیز تغییر کرده و فضای بسیار آرام و 
گردشگرپذیری در این مجموعه شکل خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: آماده سازی بیش از ۱۴ هزار مترمربع فضاهای 
فرهنگی داخل سازه  فعلی اعم از سالن های همایشی، 

موزه، اتاق های تخصصی برای انجمن ادبی و سایر 
بخش ها در برنامه اجرایی است.

الشعرای  مقبره  امنای  هیات  داد:  ادامه  بالغی، 
از  جمعی  استاندار،  جمعه،  امام  حضور  با  تبریز 
پیشکسوت  اساتید  از  تعدادی  و  استانی  مدیران 
فرهنگ و هنر استان در حال شکل گیری است و 
امید است با تصویب این هیات و تکمیل فیزیکی 
ابنیه مقبره الشعرا، برنامه ها و فعالیت های گسترده 

فرهنگی در این مجموعه آغاز شود.

وی با اظهار امیدواری به اینکه ۱۴۰۲ سال شکوفایی 
فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان و تبریز در مجموعه 
مقبره الشعرا باشد، اظهار داشت: تالش می شود فاز 
سوم ساماندهی این مجموعه نیز پایان سال ۱۴۰۲ و 

در نهایت ابتدای سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.
پروژه صفه شمالی مقبره الشعرا با هشت هزار و 
۵۰۰ متر مربع مساحت و ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه در 
هشتم شهریور ماه سال جاری به بهره برداری رسیده 
بود که در ادامه ساماندهی مجموعه مقبره الشعرا 

اقدام به ساماندهی صفه جنوبی می شود.
مقبره الشعرا نماد فرهنگ و هنر آذربایجان است. 
مجموعه ای که هویت تاریخی شهر را به یدک می 
پای گردشگران  کشد و همواره فرش قرمزش، زیر 
ایرانی و خارجی گسترده است، مکانی که ۴۰۰ شاعر 
و ادیب ایرانی از جمله استاد محمدحسین بهجت 
تبریزی متخلص به شهریار، اسدی طوسی، قطران 
تبریزی، خاقانی شروانی و همام تبریزی در این مکان 

آرام گرفته اند. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

ساماندهی مجموعه مقبره الشعرای تبریز در حال اجراست
تبریز - فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت: عملیات اجرایی مرحله دوم ساماندهی مجموعه مقبره الشعرای تبریز با 

اختصاص ۴۰ میلیارد تومان در سال جاری در حال اجراست.

مجموعه   
مقبره الشعرای 
تبریز به عنوان 
یکی از میراث 

گرانبهای 
فرهنگی 
و معنوی 

آذربایجان 
شرقی در دنیا 
مطرح است و 
در سال های 

گذشته تمامی 
تالش ها برای 

ساماندهی این 
مجموعه انجام 

شده است

یک مقام مسئول اعالم کرد
ثبت نام داوطلبان عضویت در اتاق بازرگانی تبریز آغاز شد

تبریز - فالح: رئیس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره انتخابات هیات 
نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تبریز از آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در این 
هیات خبر داد. صابر پرنیان اظهار کرد: با توجه به شرایط اعالم شده، 
داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می توانند از سـاعت 
۸ صبـح روز سـه شـنبه چهارم بهمن تا پایان روز ۱۱ بهمن نسـبت بـه 
اعالم کاندیداتـوری و ثبـت نـام در سایت election.iccima.ir اقـدام کنند. 
وی اعالم کرد: انتخابات دهمین دوره هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی تبریز از سـاعت ۸ تا ۱۸ روز چهارشـنبه دهم 
اسفند ماه برگزار می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی با اشاره به شـرایط تعیین شده برای داوطلـبان عضویـت در هیـات نمایندگان 
گفت: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته و یا 
ناپیوسته، عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از 
حقوق اجتماعی می شود، از جمله شرایط عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است. وی همچنین با 
اشاره به شرایط احـراز اهلیـت تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی خاطرنشان کرد: ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ 
میلیارد تومانی در یک سال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی، ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغالن تامین 
اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال، ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادر کننده یا تولید کننده نمونه 
در سطح استانی و یا ملی از دیگر موارد مطرح شده برای عضویت است. دور قبلی انتخابات هیات نمایندگان 
اتاق تبریز اسفند سال ۱۳۹۷ برگزار شد. اتاق بازرگانی تبریز با قدمتی بیش از یک سده از قدیمی ترین تشکل 
های تجاری کشور و با سابقه ای طوالنی در خیابان ارتش شمالی شهر تبریز واقع است که در ابتدا با عنوان 
اتاق تجارت تبریز تاسیس شده است. تاریخ تأسیس اتاق تجارت در تبریز به سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی 

بر می گردد و اولین اتاق تجارت در کشور محسوب می شود.

با انجام عملیات فنی تخصصی محقق شد
صرفه جویی 10 میلیارد ریالی در شركت نفت و گاز مسجدسلیمان

کارکنان متعهد و متخصص شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
موفق شدند طی یک عملیات فنی/تخصصی مربوط به چرخاندن تاج چاه 
گازی، به میزان ۱۰ میلیارد ریال در انجام عملیات و هزینه های مرتبط، 

صرفه جویی نمایند .
گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  متخصص  و  متعهد  کارکنان 
مسجدسلیمان موفق شدند طی یک عملیات فنی/تخصصی مربوط 
انجام  در  ریال  میلیارد  میزان ۱۰  به  گازی،  چاه  تاج  به چرخاندن 

عملیات و هزینه های مرتبط، صرفه جویی نمایند .
کارکنان مهندسی تولید مدیریت امور فنی این شرکت پس از اتمام 
عملیات تعمیر با دكل و ایمن سازی یکی از چاه های گازی و در حین نصب 
تسهیالت سرچاهی متوجه شدند که زاویه نصب تاج چاه با امتداد نصب تسهیالت مناسب نبوده و تاج 
چاه می بایست ۹۰ درجه چرخانده شود. پس از برگزاری جلسات فنی و هماهنگی های به عمل آمده 
با کارشناسان و مسئولین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مقرر شد که ضمن تأمین ۱۵۰۰ بشکه آب 
نمک، ۵۰۰ بشکه آب خام و با حضور دو دستگاه پمپ تراک، اقدام به کشتن چاه شده و سپس با نصب 
دو عدد مسدودکننده و بررسی و پایش فشار چاه، اقدام به چرخش تاج چاه شود و پس از آن مجدداً 

مسدود کننده ها خارج و چاه زنده سازی گردد.
همكاران مهندسی تولید این شركت ضمن بررسی و پایش فشار تاج چاه و عملکرد نشت بندی 
شیرهای اصلی باالیی و ایمنی درون چاهی، اعالم نموده که نیازی به اقدام و صرف هزینه و وقت زیاد 
نبوده و عملیات چرخاندن تاج چاه را با بستن شیر اصلی باالیی و پائینی و شیر ایمنی درون چاهی، به 

طور ایمن و با موفقیت انجام دادند.
با انجام این عملیات جهادی، ۱۰ میلیارد ریال در هزینه های مربوطه صرفه جویی گردید.

با قدردانی بهزیستی از شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم شد
۱۶ هزار مددجوی بهزیستی آذربایجان شرقی از پرداخت آب بها معاف شدند

تبریز - فالح: معاون امور مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی از معافیت تعداد ۱۶ هزار و ۴۳۶ نفر از مددجویان بهزیستی استان 
از پرداخت هزینه های آب بها و دفع فاضالب به دلیل مصرف زیر الگوی 
مصرف خبر داد. علی یوسف زاده در نشست مشترک با رئیس اداره 
فناوری اطالعات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و توسعه خدمات 
اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی، افزود: عالوه بر اعمال معافیت 
های فوق، ۸۰۲ میلیون ریال تخفیف نیز برای آب بهای مددجویان 
بهزیستی اعمال شده است. وی با اشاره به برخورداری تعداد ۳۶ هزار و 
۱۸۰ نفر از مددجویان بهزیستی از خدمات شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی، راه اندازی سامانه جدید بهزیستی Sam.behzisti.net را عاملی در راستای 
افزایش سرعت به روز رسانی اطالعات مددجویان در شرکت آبفا دانست و ابراز امیدواری کرد این امر 
موجب ارتقای رفاه مددجویان شود. یوسف زاده با تاکید بر لزوم حمایت های مادی و معنوی از اقشار 
ضعیف وآسیب پذیر جامعه، ادامه داد: اداره کل بهزیستی استان می تواند با دسترسی به سیستم یکپارچه 
و دقیق امور مشترکین آبفای، آمار و مشخصات افراد تحت پوشش را مشاهده و پیگیری کند. رییس 
اداره فناوری اطالعات بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در این نشست ضمن قدردانی از همکاری سازمان 
آب و فاضالب استان در خصوص فرآیند معافیت مشترکان مددجوی بهزیستی که میزان مصرف کمتر از 
 /https://services.abfaazarbaijan.ir الگو دارند، گفت: مددجویان بهزیستی با مراجعه به آدرس اینترنتی
قسمت خدمات الکترونیکی مشترکین می توانند از آخرین وضعیت مصرفی و قیمت آب بهای خویش مطلع 
شده و با رعایت الگوی مصرف از معافیتهای قانونی بهره مند شوند. مهدی بلوری اضافه کرد: پیشتر به روز 
رسانی اطالعات مددجویان به طور تقریبی هر ۳ ماه یک بار انجام می گرفت که پس از راه اندازی سامانه 

جدید، ضمن ارتقای رفاه مددجویان به روز رسانی اطالعات با سرعت بیشتری انجام می شود.

به نظر می رسد قطار شهری کرج با گذشت حدود دو دهه از آغاز 
اجرای پروژه به ایستگاه آخر نزدیک می شود، در این میان تست گرم 
دو ایستگاه روز گذشته به انجام رسید و به گفته اعضای شورای شهر 
ششم ایستگاه q که نقش اصلی را در کاهش ترافیک شهری خواهد 
داشت با ۴۰ درصد پیشرفت در حال انجام است و در آینده نزدیک 

به نتیجه خواهد رسید.
قطار شهری کرج حدود دو دهه است که آغاز شده است و این 
روزها خبرهای ضد و نقیضی از افتتاح و یا بهره برداری بخشی از 

پروژه در ایام الله دهه فجر به گوش می رسد.
در این راستا عصر روز گذشته بود که اغلب اعضای شورای شهر 
به همراه رسانه ها به بازدید از تست گرم قطار شهری کرج رفتند و 
چند و چون روند اجرایی این پروژه و شرایط تکمیل دیگر فازهای آن 

مورد بررسی قرار گرفت.
مدیریت شهری روی کمک دولت حساب باز کرده است

علی قاسم پور، رییس شورای شهر کرج، در حاشیه این بازدید 
در جمع اصحاب رسانه، گفت: امید است این امر موجب شود 
مسؤولین کشوری باور کنند که این کالنشهر نیز مترو دارد و در 
همین راستا برای عملی شدن مصوبات تالش و اهتمام بیشتری 
داشته باشند و با ایفای نقش دولت بتوانیم خط های بعدی را نیز 

افتتاح کنیم.
از  بسیاری  در  کرد:  تصریح  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کالنشهرهایی که پس از کرج این پروژه را آغاز کردند، خط یک 
مترو بهره برداری شده است. وی با بیان اینکه برخی از کالنشهرها 
عملیات خط دو را نیز آغاز کرده و برخی دیگر مانند مشهد و اصفهان 
وارد خط سه شده اند، بیان کرد: جای بسیار خرسندی است که با 
تالش مجموعه شهرداری و شورای شهر و شهرداران قبلی، قطار 

شهری کرج روی ریل قرار گرفته است.
قاسم پور اضافه کرد: امروز راه اندازی و بهره برداری از این خط 

با برق انجام می شود که تالش ۱۶ ماهه شورای ششم و مدیریت 
شهری این امر را رقم زد.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج بیان کرد: تالش گذشتگان را برای 
اجرای بخش هایی از قطار شهری کرج را ارج می نهیم اما باید بدانیم 
که متروی کرج زمانبر شد. وی ادامه داد: تاخیر در راه اندازی قطار 
شهری کرج به دغدغه بزرگی برای مسؤوالن استان البرز از جمله 
استاندار تبدیل شد اما اینک زمان آن فرا رسیده تا پس از گشایش 

قطعه نخست قطار شهری ، گام های بعدی را بلندتر برداریم .
قاسم پور با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از پروژه قطار شهری 
کرج اظهار کرد: اختصاص زمین) ۲۵ هکتار( برای محل نگهداری 
تجهیزات قطار شهری کرج در سفر هیات دولت به البرز گره گشای 

بخشی از کاستی های این پروژه عظیم شد.
وی یکی از اهداف احداث خط ۲ قطار شهری کرج را اتصال متروی 
تهران به مناطق مختلف شهر کرج و شهرهای اطراف آن دانست و 
بیان کرد: این هدف با اتصال ایستگاه چهار راه طالقانی به ایستگاه 

شهید سلطانی کرج در حال تحقق است .
به گفته رییس شورای اسالمی شهر کرج؛  قطار شهری کرج 
همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به صورت آزمایشی مسافران 
را جابه جا خواهد کرد و پس از آن با آمدن رام دوم، قطار شهری 

فعالیت رسمی خود را آغاز می کند.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر کرج گفت 
:  توسعه راه های شهری کرج بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگ 
ترافیکی در بین مردم در سال های اخیر انجام شد و پروژه قطار 

شهری چندان مورد توجه قرار نگرفت.
وی یادآور شد: بودجه الزم برای اجرای مصوبات مربوط به قطار 
شهری کرج، بیش از میزان اعتبار تخصیص یافته در سفر رئیس 
جمهور به استان البرز بود، حداقل انتظار ما از دولت این است که 
زمین دانشگاه خوارزمی برای دپوی متروی کرج در اختیار شهر قرار 
گیرد تا به هدف نهایی مدیران شهری که کمک به تحقق هوای پاک 

و کاهش ترافیک و آلودگی است، دست یابیم.
قاسم پور با اشاره به اینکه وزیر علوم و تحقیقات با این موضوع 
موافقت نکرد و بررسی موضوع به جلسه بعدی موکول شد که اکنون 
در حال پیگیری های الزم در این رابطه هستیم. هدف نهایی، اتصال 
خط متروی تهران – کرج از میدان شهید سلطانی به کمالشهر است 

تا بار ترافیکی موجود در این مناطق کاهش یابد.
موضوع محیط زیست در ادوار گذشته نادیده گرفته شده است

و  حقوقی  کمیسیون  رییس  اعتصامی،  سیدمرتضی  ادامه  در 
نظارت شورای شهر کرج، گفت: اگر در ادوار گذشته موضوع زیست 
محیطی کرج مورد توجه قرار می گرفت اکنون با مشکل حاد آلودگی 

هوا مواجه نبودیم.
کرج  اسالمی شهر  نظارت شورای  و  کمیسیون حقوقی  رییس 
تصریح کرد: توسعه راه های شهری کرج بدون در نظر گرفتن توسعه 
فرهنگ ترافیکی در بین مردم در سال های اخیر انجام شد و پروژه 

قطار شهری چندان مورد توجه قرار نگرفت.
اعتصامی اظهار کرد: امروز ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر 
کرج به معضل بزرگی تبدیل شده که امیدواریم با فعالیت رسمی 
قطار شهری این مشکل به حداقل برسد. عضو شورای اسالمی شهر 
کرج با بیان اینکه تکمیل قطعه نخست خط ۲ قطار شهری کرج 
تابوی این پروژه سالخورده را شکست،گفت: مدیریت شهری در 

تالش است تا خطوط دیگر متروی کرج اجرا کند.
تحقق پروژه متروی کرج مطالبه مردمی است

علیرضا سعیدی، رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز در این 
بازدید، گفت: یکی ازمولفه های موثر در زندگی بهتر، سالمت و رفاه 
مردم توسعه مترو و ناوگان عمومی بخصوص اتوبوسرانی است که 

شورای ششم در تالش برای تقویت این زیر ساخت ها است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و هنری شورای اسالمی شهر 
کرج تصریح کرد: اگر مترو در گام بعدی به ایستگاه شهید سلطانی 
کرج برسد شاهد ،گشایش گره های ترافیکی در این شهر خواهیم 
بود. سعیدی بیان کرد: با تحقق این امکان مهم، مردم می توانند 
سهولت در تردد را حس کنند و بار بزرگی از ترافیک درون شهری 

کاهش می یابد.
عضو شورای اسالمی شهر کرج اذعان کرد: تقویت ناوگان حمل 
و نقل عمومی مزایای زیادی دارد که کاهش تردد خودروهای تک 

سرنشین، کاهش ترافیک و آلودگی هوا بخشی از آن است.
شورای  هنری  و  ورزشی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
اسالمی شهر کرج ، تسریع در تکمیل بزرگراه شمالی و متروی کرج 
یک مطالبه جدی مردمی به شمار می رود که شورای دوره ششم و 

شهردار درصدد تحقق آن هستند.
نقش شورای شهر در تکمیل پروژه قطار شهری پررنگ بود

علی ذبیحی، دیگر عضو شورای شهر در ادامه بازدید به اهمیت 
تکمیل پروژه قطار شهری کرج تأکید کرد و یادآور شد: در شورای 
پنجم و ششم کرج اقدامات موثری در نحوه خاکبرداری، بتن ریزی و 
ستون گذاری مترو انجام شده که با فعالیت های قبل از آن متفاوت 
است. خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: طبق مصوبه 
شورای شهر کرج از محل تسهیالت بانک شهر ۱۲۰ تن میلگرد برای 

تونل قطعه دوم خط ۲ قطارشهری کرج خریداری شده است.
خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج گفت : اوراق مشارکت از 
طریق خزانه اوراق کشور برای تکمیل قطعه دوم خط ۲ قطار شهری 
قطار شهری،  توسعه  کنار  در  می یابد؛ همچنین  کرج تخصیص 

تکمیل بزرگراه شمالی کرج به عنوان یک اولویت دنبال می شود.
عضو شورای شهر کرج اظهار کرد: خط ۲ قطار شهری کرج دارای ۲ 
رام قطار است که اکنون یک رام آنها روی ریل قرار گرفته و رام دیگر 
در حال تعمیر و آماده سازی است. به گفته ذبیحی، بزرگراه شمالی 
کرج به طول ۱۷.۵ کیلومتر اکنون با مشکل تملک امالک مواجه 
است که از مجموع چهار قطعه ملک واقع در مسیر ۲ قطعه آنها تا 

پایان بهمن ماه جاری خریداری می شود.

ج صاحب قطار شهری شد پس از ۲ دهه انتظار کر


