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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسليزيبا احمدي

طرح رسيدگي به      فارس
اختالفات حقوقي 
طرفين در دادگستري هاي خصوصي در فارس 
كلي�د خ�ورد و پرونده هاي حقوق�ي به جاي 
محاك�م دادگس�تري در مراكز و موسس�ات 
داوري خصوص�ي بررس�ي خواه�د ش�د. 
اس��معيل اكبري سرپرس��ت معاونت اجتماعي و 
پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري فارس گفت: 
طرح رس��يدگي به اختالفات حقوق��ي طرفين در 
دادگستري هاي خصوصي در فارس كليد خورد و 
پرونده هاي حقوقي به جاي محاكم دادگستري در 
مراكز و موسسات داوري خصوصي بررسي خواهد 
شد.   وي در خصوص اجراي طرح ارجاع پرونده هاي 
حقوقي به مراكز و موسس��ات داوري افزود: داوري 
يا همان دادگستري خصوصي فرآيندي است كه 
به موجب آن اختالفات طرفين نسبت به حقوق و 
تكاليف قانوني خود از طريق قضاوت يك يا چند نفر 

داور حل و فصل مي گ��ردد و رأي صادره در صورت 
قطعيت ب��راي طرفين الزم االجرا و توس��ط واحد 
اجراي احكام دادگستري در مورد آن اجراييه صادر 
مي گردد.  سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري 

از وقوع جرم دادگستري فارس ادامه داد: به منظور 
ضرورت كنترل ورودي پرونده ها به مراجع قضايي و 
با توجه به بخشنامه رئيس كل دادگستري استان 
فارس در خصوص ارتقا بهره گيري از ظرفيت مراكز 

داوري، از شنبه ۱۱ مرداد پرونده هاي مطالبات وجه، 
اسناد تجاري و... ، دعاوي ناشي از قرارداد هاي رهن 
و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه نفقه و مهريه و هرگونه 
پرونده به تشخيص رئيس حوزه قضايي محل ابتدا 
به مراكز و موسس��ات داوري در كلي��ه حوزه هاي 
قضايي استان ارجاع خواهد شد.  اكبري گفت: در 
حال حاضر اين طرح به صورت آزمايشي و به مدت 
سه ماه در استان فارس اجرا خواهد شد و بر اساس 
آن، دفاتر خدمات قضايي قبل از ارجاع پرونده ها به 
مراجع قضايي، پرونده هايي كه مشمول اين بخشنامه 
هستند را ثبت و از طريق سامانه هوشمند الكترونيك 
و براساس عدالت ارجاع به مراكز و موسسات داوري 
ارجاع خواهند داد.  وي ادامه داد: مراكز و موسسات 
داوري ۱۰ روز براي گرفتن موافقتنامه داوري پرونده 
فرصت خواهند داشت و قبل از گرفتن توافقنامه حق 
دريافت هيچگونه وجهي از ارباب رجوع را تحت هيچ 

عنواني اعم از هزينه ابالغ يا تهيه ملزومات ندارند.

راه اندازي دادگستري خصوصي براي رسيدگي به پرونده هاي حقوقي در فارس

توزيع غذاي رضوي در بيمارستان هاي خراسان رضوي
به مناسبت دهه     خراسان رضوي
واليت، عمليات 
تهيه و توزيع غذاي متبرك حضرت رضا)ع( 
در بيمارستان هاي خراسان رضوي آغاز شد. 
همزمان با فرارسيدن دهه واليت و امامت، دومين 
مرحله از طرح توزيع غذاي متبرك حضرت رضا)ع( 
در بيمارستان هاي خراسان رضوي، با حضور خادمان 
حرم مطه��ر ثامن الحجج)ع( در بيمارس��تان امام 
رضا)ع( آغاز شد.  در حاشيه اين برنامه، امين بهنام 

دبير كانون هاي خدمت خراسان رضوي با بيان اينكه نخستين مرحله از اين طرح حمايتي با آغاز شيوع ويروس 
كرونا در بيمارستان هاي درگير اين بيماري اجرا شد، گفت: مرحله دوم اين طرح همزمان با دهه واليت به منظور 
حمايت و دلجويي از كادر درماني و بيماران بستري در بيمارستان هاي استان اجرا مي شود.  وي افزود: در اولين 
روز يك هزار و ۱۰۰ پرس غذاي گرم مهمانسراي حضرت در بيمارستان امام رضا)ع( شهر مشهد توزيع شد.  
دكتر علي خرسند رئيس بيمارستان امام رضا)ع( نيز گفت: در حال حاضر حدود 32۰۰ تن از كاركنان در خدمت 

بيماران هستند كه از اين تعداد 24۰۰ نفر در بخش هاي ويژه درمان بيماران مبتال به كرونا مشغول فعاليت اند.

بهره برداري همزمان از ۲۲ طرح محروميت زدايي
۲۲ ط�����رح      مازندران
محروميت زدايي 
به ي�اد و ن�ام جهادگر بس�يجي محمدعارف 
كاظمي روز گذشته به طور همزمان در مازندران 

به بهره برداري رسيد. 
سرهنگ مسلمي فرمانده سپاه كربالي مازندران 
روز گذشته در حاشيه آيين افتتاح همزمان 22 طرح 
محروميت زدايي در اس��تان گفت: اين طرح ها در 
زمينه راه، آب رساني، مشاغل خانگي، پل روستايي 

و ديگر طرح هاست كه در راستاي كمك به مناطق محروم استان اس��ت.  وي افزود: آنچه براي ما اهميت دارد 
كاهش آالم و درد مردم جامعه به ويژه در مناطق محروم است تا مشكالت شان را در حوزه مالي رفع كنيم.  فرمانده 
سپاه كربالي مازندران با اشاره به نامگذاري طرح هاي محروميت زدايي به ياد و نام جهادگر بسيجي محمد عارف 
كاظمي، تصريح كرد: اين شهيد از جهادگران پرتالش در سنگر محروميت زدايي بود و اين اقدام نيز در سالروز پيام 

تاريخي مقام معظم رهبري به جهادگران و عيد سعيد قربان در روستاي تاكام شهرستان ساري انجام شد.

راه اندازي صندوق پژوهش و فناوري در آذربايجان غربي
با هدف جذب     آذربايجان غربي
مناب�ع مال�ي 
براي توسعه، مشاركت و سرمايه گذاري در 
امور پژوهشي و فناورانه صندوق پژوهش و 
فناوري در استان آذربايجان غربي با كمك 

بخش خصوصي راه اندازي شد. 
محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي 
با اشاره به راه اندازي صندوق پژوهش و فناوري در 
استان آذربايجان غربي با كمك بخش خصوصي 

و نقش مهم آن در اقتصاد دانش بنيان استان گفت: سهام اين صندوق به ترتيب 4۹ درصد سهم دولتي 
و ۵۱ درصد متعلق به بخش خصوصي است.  وي افزود: مأموريت عمده اين صندوق ارائه خدمات مالي 
به منظور كمك به توليد، توسعه و فروش فناوري هاي نوين است.  استاندار آذربايجان غربي با قدرداني از 
عالقمندي بخش خصوصي به كمك براي راه اندازي اين صندوق در استان تصريح كرد: يكي از خألهاي 
جدي در توسعه استان نبود ارتباط صنعت و دانشگاه و ادبيات مشترك بين بانك ها و محققان است كه با 

حضور صندوق پژوهش و فناوري بخش عمده اي از اين مشكالت برطرف مي شود.

افزايش 33 درصدي صادرات از مرز پرويزخان قصرشيرين 
در چهار ماه سپري     كرمانشاه
شده از سال جاري، 
گمرك پرويزخان قصرشيرين با ۵۶۲ ميليون و 
۵۹۷ هزار و ۷1۸ دالر كاال بيشترين حجم كاالي 
صادراتي خروجي از مرزهاي استان كرمانشاه را 
به خود اختصاص داد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته از لحاظ ارزش ۳۳ درصد و از حيث 
وزن ۷۸ درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت. 
خليل حيدري ناظر گمركات استان كرمانشاه و 
مديركل گمرك گفت: در چهار ماه ابتدايي امسال، گمرك پرويزخان قصرشيرين با ۵۶2 ميليون و ۵۹۷ 
هزار و ۷۱۸ دالر كاال بيشترين حجم كاالي صادراتي خروجي از مرزهاي استان را به خود اختصاص 
داد كه در مقايسه بامدت مشابه سال گذشته از حيث ارزش 33 درصد و از حيث وزن ۷۸ درصد افزايش 
داشته است.  وي افزود: در مجموع ۶۹۱ ميليون و ۷۱4 هزار و ۸32 دالر كاال به وزن يك ميليون و ۶۹۵ 

هزار و ۹۷۹ تن از طريق مرزي استان كرمانشاه به خارج از كشور صادر شد.

 ساخت سيستم قابل حمل تصفيه پساب ها 
در خوزستان

    خوزستان سيستم پيوسته و قابل حمل تصفيه 
پس�اب هاي خانگ�ي و صنعتي، از 
سوي فناوران پارك علم و فناوري خوزستان طراحي و ساخته شد. 
با توجه به پيوسته بودن و قابليت كاهش يا حذف لجن در مقايسه با 
روش هاي موجود، سيستم قابل حمل تصفيه پساب هاي خانگي و 
صنعتي ساخته شده از سوي فناوران پارك علم و فناوري خوزستان 
در مقايسه با روش هاي موجود كاربردي تر و مقرون  به صرفه تر است.  
اين روش ابتكاري با اس��تفاده از تركيب روش هاي بيوتكنولوژي و 
نانوتكنولوژي به طور همزمان باعث حذف يا كاهش چشمگير لجن 
خروجي و كاهش غلظت نمك و ميزان سختي در پساب مي شود.  
همچنين اي��ن محصول ضمن منطب��ق بودن با اس��تانداردهاي 
زيست محيطي و به دليل اقتصادي بودن ، دستيابي راحت، روش 
مطلوبي جهت تصفيه پساب است.  در حال حاضر اين پكيج تصفيه با 
توان تصفيه فاضالب شهري با ظرفيت 2۰۰ مترمكعب در شبانه روز، 
در استان خوزستان با موفقيت تجاري سازي و جهت بهره برداري با 

شركت آب و فاضالب خوزستان قرارداد منعقد شده است.

 توزيع يك هزار و 3۰۰ بسته معيشتي 
در آذربايجان شرقي 

يك هزار و ۳۰۰ بسته معيشتي و     آذربايجان شرقي
مواد غذايي در سطح شهرهاي 
مختل�ف اس�تان آذربايجان ش�رقي و محالت حاش�يه اي و 

آسيب پذير توزيع شد. 
حجت االسالم رسول برگي رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
آذربايجان شرقي با اشاره به توزيع يك هزار و 3۰۰ بسته معيشتي در 
آذربايجان شرقي در محالت حاشيه اي و آسيب پذير استان، گفت: با 
مساعدت تعدادي از خيرين اس��تان و هماهنگي با صنف نانوايان از 
۱۵۰ روز قبل توزيع نان صلواتي ه��ر روز در يكي از محالت محروم 
شهرستان هاي استان آغاز ش��ده و اين كار براي كمك به مشكالت 
معيشتي ناشي از شيوع ويروس كرونا همچنان ادامه دارد.  وي افزود: 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان براي مقابله به شيوع ويروس 
كرونا و كمك به مردم اقدام به راه اندازي كارگاه توليد ماسك در پنج 
نقطه تبريز، توزيع يك هزار و 3۰۰ دست لباس گان در مراكز درماني 
و بيمارستاني استان و ذبح 3۸ رأس دام سبك و دو رأس دام سنگين و 

توزيع بيش از ۵۰۰ بسته گوشت گرم بهداشتي كرده است.

تأمين 3۰۰هزار قطعه بچه ماهي كپور 
براي آبزي پروران 

۳۰۰هزار قطع�ه بچه ماهي كپور     خراسان جنوبي
براي بهره برداران بخش شيالت 

و آبزيان خراسان جنوبي تأمين شد. 
حسن قوسي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي 
گفت: در سفر استاندار به سيستان تأمين 3۰۰ هزار قطعه بچه ماهي 
كپور برای بهره برداری شيالت در بلوچستان طی تفاهمنامه اي به امضا 
رسيد كه براساس آن 3۰۰ هزار قطعه بچه ماهي كپور از زهك زابل وارد 
استان شد.  وي افزود: همچنين براساس اين تفاهمنامه ما نيز مركز 
پرورش زالو را در زابل راه اندازي كرديم.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان خراسان جنوبي تصريح كرد: پرورش ماهي در كنار كشاورزي 
يكي از روش هاي استفاده بهينه از منابع آبي است كه ضمن اشتغالزايي 
و كمك به اقتصاد خانوار كشاورز موجب غني سازي آب كشاورزي و 
افزايش محصوالت زراعي و باغي مي شود.  قوسي با اشاره به برنامه ريزي 
براي پرورش ماهي آرتميا، گفت: براي پرورش آرتميا به عنوان غذاي 
ماهي زينتي برنامه ريزي هايي در حال انجام و منطقه نخاب شهرستان 

خوسف براي پرورش اين نوع ماهي انتخاب شده است.

 آغاز مرحله دوم ضيافت همدلي 
با توزيع ۳۲۰۰ بسته حمايتي در قزوين

بهره برداري از فاز نخست يادمان شهداي 
گمنام ياسوج در هفته دفاع مقدس

مديركل اوقاف و     قزوين
خيري�ه  ام�ور 
استان قزوين از اجراي مرحله دوم طرح ضيافت 
همدلي از عيد غدير كه طي آن ۳۲۰۰ بسته حمايتي 
ميان نيازمن�دان توزي�ع خواهد ش�د، خبرداد. 
حجت االسالم و المسلمين سيد مصطفي مجيدي 
مديركل اوقاف و امور خيريه استان قزوين با بيان 
اينكه در مرحله دوم ضيافت همدلي در 4 حوزه 
32۰۰ بس��ته حمايتي ميان به محرومان توزيع 
مي ش��ود، گفت: براي اين منظور يك ميليارد و 
۸۸۰ ميليون تومان كمك نق��دي از متوليان و 
هيئت امناي موقوفه هاي استان دريافت كرديم 
كه ۱۷۰ ميليون تومان از آن را براي آزادس��ازي 
زندانيان در عيد سعيد غدير اختصاص خواهيم 
داد.  وي افزود: همچنين از محل اين كمك مواد 
اوليه براي پخت ۷ هزار وعده غذاي گرم را تهيه 
كرديم كه اين وعدهاي غذايي به زودي طبخ شده 
و در مناطق محروم شهرهاي قزوين، الوند و ناحيه 
طارم س��فلي توزيع خواهد شد.  مديركل اوقاف 
و امور خيريه اس��تان قزوين همچنين با اش��اره 
به توزيع 32۰۰ بس��ته حمايتي در قالب اجراي 
طرح ضيافت همدلي توضي��ح داد: از اين ميزان 

۱۵۰۰ بسته معيشتي شامل مواد غذايي خشك 
در عيد غدير ميان مستمندان توزيع خواهد شد. 
ضمن اينكه ۱۷۰۰ بسته كمك آموزشي شامل 
لوازم التحرير دانش آموزان ب��ه ارزش ۱۶۰ هزار 
تومان را تهيه و از عيد غدي��ر بين دانش آموزان 
محروم توزيع خواهيم كرد.   مجيدي با ذكر اينكه 
اجراي طرح ضيافت همدلي در ماه محرم هم ادامه 
خواهد يافت، افزود: با توجه به بحران كرونا و نبود 
امكان برگزاري نمايش��گاه شميم حسيني، اين 
نمايشگاه در بقاع متبركه استان برگزار نمي شود 
و مراس��م ضيافت همدلي جايگزين آن خواهد 
شد.  وي ادامه داد: از محل درآمد همه موقوفاتي 
كه هر س��اله در حوزه روضه خواني، تعزيه داري 
و اطعام در ماه محرم فعال هس��تند، بسته هاي 
حمايتي را تهيه كرده و در اختيار مس��تمندان 
قرار مي دهي��م.  به گفته مدي��ركل اوقاف و امور 
خيريه اس��تان قزوين، اوقاف در سال گذشته 2 
هزار و ۷۰۰ بسته كمك تحصيلي به دانش آموزان 
مستمند اهدا كرد، ۱۸۰ بسته جهيزيه كامل به 
زوج هاي جوان داد و در بحث آزادسازي زندانيان 
هم در طول يك سال 4۱ زنداني جرائم غيرعمد 

به همت موقوفات آزاد شدند. 

المان يادمان     كهگيلويه و بويراحمد
ي  ا ش���هد
گمنام ياسوج كه يكي از زيباترين المان هاي 
كشور به شمار می رود، همزمان با هفته دفاع 

مقدس افتتاح مي شود. 
حسين كالنتري استاندار كهگيلويه و بويراحمد، 
در حاشيه بازديد از يادمان شهداي گمنام مركز 
اس��تان با اش��اره به اينكه اين يادمان، همزمان با 
هفته دفاع مقدس افتتاح مي شود، گفت:   امروز 
با هدف ارزيابي و آس��يب شناس��ي طرح جامع 
توسعه بارگاه يادمان شهداي گمنام در اين مكان 
مقدس حضور يافتيم.  وي با تأكيد بر اينكه همه 
ظرفيت هاي استان را براي همه يادمان هاي شهدا 
به كار گرفتيم، افزود: اي��ن يادمان چون در مركز 
استان واقع شده مورد توجه بيشتري بود.  استاندار 
كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: فاز دوم نيز مربوط 
به احداث حسينه، سالن هاي جانبي  و ساير امكانات 
است.  وي تأكيد كرد: پيشرفت ساماندهي يادمان 
قابل توجه بوده و ميزان حضور و فعاليت دستگاه ها 
نيز قابل قبول است.  كالنتري در بخش ديگري از 
سخنانش با تأكيد بر اينكه همه دستگاه هاي مورد 
نياز در زمينه ساخت وتكميل المان شهداي گمنام 

ياسوج درگير كار هستند، خاطرنشان كرد:  احداث 
راه از سمت امامزاده عبداهلل به شهرداري در دستور 
كار بوده و زيرسازي آن انجام ش��ده است.  وي با 
اشاره به اينكه آبفا در راستاي تأمين آب پايدار پنج 
كيلومتر عمليات لوله كشي را اجرايي كرده است، 
تصريح كرد:  در راستاي ايجاد برق پايدار و استفاده 
از برج هاي نوري شركت  برق  اقدامات الزم را انجام 
مي دهد.  اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد افزود: 
راهداري و تيپ 4۸ فتح اس��تان ني��ز از ظرفيت 
ماشين آالت خود براي ساماندهي يادمان استفاده 
مي كنند.  كالنتري با بيان اينكه مسئوليت اصلي 
كار با شهرداري ياس��وج و فرمانداري بويراحمد 
است و نظارت عاليه بر عهده معاون عمراني است. 
از حضور و تالش فرماندهي سپاه بويراحمد و ساير 
دستگاه هاي خدمات رسان تقدير كرد و ادامه داد: 
هر قدمي كه در راه ش��هدا گام  برمي داريد  قابل 
تقدير است و انتظار مي رود اين كار از لحاظ معماري 
و فني جزو برجسته ترين بناهاي يادمان هاي شهدا 
در كشور باشد.  استاندار كهگيلويه  و بويراحمد بيان 
كرد: از همه منابع استفاده خواهيم كرد و اعتبارات 
جداگانه براي خريد تجهي��زات و تكميل يادمان 

تخصيص مي يابد. 

  زنجان: فرمانده سپاه انصارالمهدي)عج( استان زنجان گفت: تأليف 
و چاپ ۱2۰ جلد كتاب در گروه سني بزرگساالن در حوزه ايثار و شهادت 
در انتظار تأمين اعتبار است.  سردار جهانبخش كرمي با اشاره به برگزاري 
كميته هاي كنگره ملي 3۵3۵ شهيد استان زنجان افزود: از جمله اقدامات 
و برنامه هاي اين كميته، برگزاري جلسه با اعضاي هنرمند اين كميته 
براي اجراي پنج برنامه مهم، داس��تان كوتاه، انيميشن، موشن گرافي، 
توليد نرم افزارهاي فرهنگي، اپليكيشن هاي موضوعي، خاطره نويسي در 
بخش هاي مختلف، خاطرات خودنوشت و خاطرات ديگرنوشت با پنج 
موضوع، خاطره نگاري حرفه اي، تهيه كليپ صوتي، تصويري، جشنواره، 

پوستر و خوشنويسي است . 
  اصفهان: حميد شهبازي مدير منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان از پيشرفت 
۱۰ درصدي عمليات اجرايي ايستگاه شاهد خط دوم متروي اصفهان خبر داد 
و گفت: براي احداث اين ايستگاه 4۷۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده 
است.  وي افزود: عمليات اجرايي ايستگاه شاهد خط دوم متروي اصفهان 
از دي ماه سال گذشته آغاز ش��ده و به روش زير زمين در حال انجام است، 
به همين دليل شهروندان اجراي اين پروژه را احساس نمي كنند، زيرا ابتدا 
ايستگاه ها احداث و پس از آن  TBM وارد ايستگاه مي شود كه اين موضوع، 

معضالت ترافيكي و مشكالت ساخت را به حداقل مي رساند. 
  گلستان: رئيس س��ازمان جهادكشاورزي گلس��تان گفت: با دستور 
س��ازمان برنامه و بودجه 3۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي زهكشي اراضي 
استان گلستان اختصاص يافت كه ۱۰۰ ميليارد تومان آن به زودي به استان 
اختصاص داده مي شود.  مختار مهاجر با اشاره به خريد تضميني ۸۱۸ هزار 
تن گندم در استان اظهار داشت: ۹۹/۵ درصد مطالبات كشاورزان پرداخت 

شده و بقيه نيز در روزهاي آينده به حساب كشاورزان واريز مي شود. 
  خوزستان: مهندس حسن كريمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
اهواز گفت: برق ۱۵ ايستگاه پمپاژ آب خام كشاورزي مسير رودخانه كارون 
در جاده اهواز خرمشهر كه توسط كشاورزان در ساعت پيك يا اوج مصرف وارد 
مدار شده بودند، پس از اخطارهاي مكرر، قطع شد.  وي افزود: هر سال پيش از 
آغاز فصل گرم، تفاهمنامه ها و طرح هاي تشويقي به كشاورزان ارائه مي شود 
و با اجرايي كردن و همكاري و همياري با مجموعه برق در ساعت هاي پرباري 

شبكه، صورتحساب آنها مشمول تخفيف هاي ويژه خواهد شد. 
  ف�ارس: مسئول اداره ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
كازرون از اجراي مرمت فاز دوم خانه تاريخي مألآقاجان اليفي با مصالح 
بوم آورد منطقه خبر داد.  محمدجواد جوكاري افزود: مرحوم آقاجان اليفي 
از بزرگان، دليرمردان و كدخداي روس��تاي اليف بوده كه در بين اهالي و 
روس��تاهاي اطراف و ش��هر از احترام ويژه اي برخوردار بوده است. بناي 
مذكور با مساحتي بالغ بر ۷۰۰ مترمربع و زيربناي 22۰ مترمربع توسط 
وارثان آن مرحوم براي تبديل به مجموعه گردش��گري اهدا و به تملك 

دهياري روستاي اليف درآمده است. 
  كهگيلويه و بويراحمد: با حضور مسئوالن نخستين نمايندگي دفتر 
كارگزاري مشاوران بورس كهگيلويه و بويراحمد در دهدشت راه اندازي 
شد.  ياسر موس��وي نژاد مس��ئول نمايندگي كارگزاري مشاوران سهام 
دهدشت در حاشيه افتتاحيه نخستين نمايندگي دفتر كارگزاري مشاوران 
بورس كهگيلويه و بويراحمد در دهدش��ت با اش��اره به رايگان بودن كد 
بورسي در اين مركز گفت: كارشناسان بورس آماده پاسخگويي هر سؤالي 
در زمينه بازار سرمايه براي همشهريان خواهند بود.  وي، پتانسيل هاي 
موجود در شهرستان در خصوص فرهنگ س��هامداري را يكي از داليل 
مهم براي راه اندازي اين مركز عنوان و تصريح كرد: تالش خواهيم كرد در 

سريع ترين زمان ممكن خدمات بورسي را به مشتريان ارائه كنيم.

امضای تفاهمنامه ساخت 3۷۰۰ واحد مسكوني 
براي ايثارگران يزدي

بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور و     يزد
استانداري يزد به منظور ساماندهي 
اشتغال و كارآفريني ايثارگران و ساخت۳۷۰۰ واحد مسكوني در 

استان تفاهمنامه همكاري امضا كردند. 
در راستاي تحقق بخشيدن به شعار جهش توليد و همچنين به منظور 
اجراي سياس��ت هاي اصولي دولت ب��راي تأمين اش��تغال ايثارگران و 
ساخت3۷۰۰ واحد مسكوني تفاهمنامه مش��ترك بين سعيد اوحدي، 
معاون رئيس جمه��ور و رئيس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران كش��ور و 
محمدعلي طالبي، اس��تاندار يزد منعقد ش��د.  كمك به تأمين اشتغال 
ايثارگران با استفاده از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در استان يزد، 
كمك به اشتغال پايدار شاغالن كسب و كارهاي خرد و كوچك و متوسط 
و كارآفرينان تحت پوش��ش بنياد در حوزه هاي مختل��ف و تالش براي 
ساماندهي و توسعه طرح هاي خود اشتغالي و كارآفريني مربوط به ايثارگران 
و ارتقای نقش جامعه هدف در جهش توليد و رشد اقتصادي كشور و تأمين 
زمين و ساخت 3۷۰۰ واحد مسكوني ويژه جامعه ايثارگري استان يزد، از 
جمله مهم ترين اهداف انعقاد اين تفاهم مشترك است.  مشاوره، آموزش 
و توانمندسازي ايثارگران در راستاي بهرمندي از ظرفيت هاي اشتغالزايي 
استان و معرفي ايثارگران متقاضي واجد شرايط جهت اشتغال بكار از ديگر 

تعهدات بنياد شهيد در اين تفاهمنامه مشترك است.

 راه اندازي كارخانه بسته بندي 
ميوه و سورتينگ در مشگين شهر

فرماندار شهرستان مشگين شهر از      اردبيل
احداث كارخانه بس�ته بندي ميوه و 
سورتينگ در اين شهرستان با هدف كوتاه شدن دست سودجويان 

و دالالن از بازار ميوه خبر داد. 
اكبر صمدي فرماندار شهرس��تان مشگين ش��هر در بازديد از روند نصب 
دس��تگاه هاي كارخانه بسته بندي ميوه و س��ورتينگ گفت: اين كارخانه 
توسط سازمان همياري شهرداري هاي استان و پيگيري و حمايت نماينده 
مردم مشگين شهر راه اندازي مي شود تا بلكه مطالبات چندين ساله و به حق 
باغداران اين منطقه تحقق يابد.  وي افزود: با توجه به اينكه حدود ۱۵ هزار 
هكتار از باغات ميوه استان در شهرستان مشگين شهر قرار دارد اما هر سال 
باغداران با مش��كل بازاريابي و فروش مواجه هستند.  فرماندار شهرستان 
مش��گين ش��هر تصريح كرد: با توجه به موقعيت منطقه و وسعت باغات 
شهرستان ايجاد صنايع تبديلي و بسته بندي از نيازهاي اساسي باغداران 
است كه در اين زمينه در طول دو سال گذشته اقدامات مناسب و زيربنايي 
صورت گرفته و در آينده اي نزديك شاهد رفع معضالت بازاريابي باغداران 
خواهيم بود.  صمدي با اشاره به نقش اين كارخانه در بهبود وضعيت اقتصادي 
باغداران گفت: با راه اندازي اين كارخانه سود اصلي محصول سيب و ساير 
محصوالت سر درختي به باغداران زحمت كش منطقه خواهد رسيد و دست 

سودجويان و دالالن از بازار ميوه شهرستان كوتاه خواهد شد.

 فرونشست زمين
 دشت قزوين را وارد بحران كرد

انگار بازي فرونشست ها در استان هاي مختلف ايران تمامي ندارد و 
در شرايطي كه مردم منتظرند تا مسئوالن با اجراي برنامه هاي ويژه و 
ضرب العجلي از ادامه دار شدن اين اتفاقات جلوگيري كنند، اما اخبار 
حكايت از به بحران رسيدن وضعيت فرونشست ها در برخي از استان ها 
دارد. درست مثل قزوين كه اين پديده در جنوب استان و پنج منطقه 
ديگر به تهديد اصلي ساكنان و كشاورزان تبديل شده و در صورت 
ادامه اين روند، مناطق بيشتري از استان به چالش كشيده خواهد شد. 

    
منابع آبي يكي از زيرس��اخت هاي مهم در توسعه اقتصادي است، اما در 
سال هاي اخير به دليل عدم توجه كافي به حفظ و صيانت از منابع آب، 
اين موضوع به يكي از مس��ائل و چالش هاي اساسي كشور تبديل شده 
است.  دشت قزوين كه روزگاري به خاطر منابع آبي اش يكي از مناطق 
مهم براي كشت انواع محصوالت كش��اورزي به شمار مي رفت، حاال به 
خاطر خالي شدن س��فره هاي آب زير زميني اش شاهد فرونشست هاي 
وحشتناكي شده كه آن را در صدر مناطق آسيب پذير از اين پديده قرار 
داده اس��ت.  وضعيت فرونشس��ت هاي زمين در اين دشت به مرحله اي 
رسيده كه دادستان قزوين از تبديل شدن آن به يك بحران ياد مي كند.   
محمد قاسمي با بيان اينكه الزم است در اين خصوص تبيين برنامه هاي 
بلند مدت صورت گيرد تا دشت قزوين احيا شود، مي گويد: »بحران آب 
مسئله اي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن عبور كرد، زيرا مصرف و 
برداشت بي رويه از منابع آب، آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري را در پي 
دارد، به همين خاطر بررسي مستمر چالش هاي حوزه آب از اهميت بسيار 
بااليي برخوردار است.« هر چند اين مسئول عنوان مي كند كه راستاي 
حفاظت از منابع آبي استان و با تالش هاي دستگاه قضايي و مشاركت و 
هم افزايي ساير دستگاه هاي متولي اقدامات قابل توجهي از جمله پلمب و 
مسلوب المنفعه چاه هاي غيرمجاز، نصب كنتور هوشمند بر روي چاه هاي 
داراي پروانه، رفع تصرف و آزادسازي بستر و حريم رودخانه ها برنامه ريزي 
و اجرايي شد و تداوم اين اقدامات در سال جاري با قوت و جديت در دستور 
كار قرار دارد، اما حقيقت اين است كه صيانت از منابع آب نيازمند آمايش 
سرزميني است و مصرف بهينه آب در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت، 
كشاورزي بايد با برنامه و متناسب با شرايط آن منطقه صورت گيرد، تا به 

دليل برداشت و مصرف بي رويه، هيچ منطقه اي دچار بحران نشود. 
   تهديد زير گوش مناطق قزوين

مديرعامل شركت آب منطقه اي قزوين با بيان اينكه فرونشست زمين در 
جنوب استان و پنج منطقه ديگر از تهديدات جدي است كه براي كنترل آن 
نيازمند برنامه ريزي هستيم، مي گويد: »پنج منطقه حساس به فرونشست 
زمين در استان شناسايي شده كه در عصمت آباد بويين زهرا افت تراز 3۰ 
ساله حدود ۱۹ متر، در محور كوره هاي حيدرآباد حدود 2۱ متر، روستاي 
ارداق ۵3 متر، محدوده شهر بويين زهرا حدود 4۱ متر و جنوب دشتابي 
حدود 3۶ متر است كه در منطقه عصمت آباد شاهد شكاف هاي ۵۰ متري 
در باغات پسته هم هستيم كه نگران كننده است.« يداهلل ملكي با اشاره به 
اينكه بيشترين فرونشست در جنوب شهر آبيك و بويين زهرا ديده مي شود 
و براي پيش��گيري از اين پديده اقدامات تعادل بخشي صورت گرفته تا 
از تشديد شرايط جلوگيري ش��ود، ادامه مي دهد: »تغيير الگوي كشت، 
مسدود كردن چاه هاي غير مجاز، كنترل اضافه برداشت چاه هاي مجاز، 
تحويل حجمي آب به كشاورزان، تعديل مصرف بخش هاي مختلف، نصب 
كنتورهاي هوشمند در همه چاه ها، تغيير آبياري سنتي به مدرن، از اقدامات 

مؤثر براي كنترل فرونشست و پيشگيري از ادامه اين فرآيند است.«

گيالن با سرمايه گذاري 1۰۰۰ ميليارد توماني 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( توانمند مي شود

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( يك هزار ميليارد تومان براي 
محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي استان گيالن 

سرمايه گذاري مي كند. 
در جلسه اي با حضور اس��تاندار گيالن، معاونان ستاد اجرايي فرمان امام، 
مديرعامل بني��اد بركت، نمايندگان اس��تان گيالن در مجلس ش��وراي 
اسالمي و مسئوالن استاني، مفاد تفاهمنامه همكاري ميان ستاد اجرايي 
فرمان امام و استانداري گيالن نهايي شد.  مديرعامل بنياد بركت با اشاره 
به اعتبار يك هزار ميليارد تومان��ي اين تفاهمنامه گفت: بر اس��اس اين 
تفاهمنامه، 3۵۰۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور در مناطق محروم استان 
ايجاد مي شود كه راه اندازي فرصت هاي كس��ب و كار براي ۱۰ هزار نفر را 
به دنبال خواهد داشت.  اميرحسين مدني ادامه داد: ستاد اجرايي فرمان 
امام همچنين از طريق بنياد بركت در ۱۵ طرح اقتصادي استان مشاركت 
و سرمايه گذاري مي كند كه پيش بيني مي شود باعث ايجاد ۱۵۰۰ شغل 
براي متقاضيان شود.  وي با اشاره به اجراي ۱۱۵ پروژه عمراني و زيربنايي 
در قالب اين تفاهمنامه اظهار داشت: عالوه بر اين تعداد پروژه عمراني، ۵۰4 

واحد مسكن ارزان قيمت نيز براي محرومين گيالن ساخته مي شود.  
مديرعامل بنياد بركت مدت اين تفاهمنامه را سه سال ذكر كرد و افزود: تمام 
شهرستان هاي گيالن تحت پوشش اقدامات و خدمات اين تفاهمنامه قرار 
مي گيرند اما برخي از مناطق محروم از جمله شهر شفت در اولويت خواهند 
بود.  مدني خاطرنشان كرد: در اين جلسه مقرر شد كه استانداري گيالن 
فهرستي از شركت هاي كوچك و متوسط استان را براي احيا و راه اندازي 
مجدد در اختيار بنياد بركت قرار دهد.  وي در تشريح برخي از اقدامات بنياد 
بركت در گيالن گفت: تاكنون با ۱۱ بنگاه و كارخانه توليدي مش��اركت 
اقتصادي به مبلغ ۱۱۸ ميليارد تومان داشته ايم كه اشتغالزايي براي 4 هزار 
نفر را در پي داشته است. همچنين در قالب مدل اشتغالزايي تسهيالت محور، 
۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به سه شركت توليدي تسهيالت پرداخت 
كرده ايم كه باعث ايجاد شغل براي 4۰ نفر شده است.  به گفته مديرعامل 
بنياد بركت، 3۶۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور نيز با قابليت ايجاد ۱۱۰۰ 

شغل در مناطق محروم استان راه اندازي شده است.  
مدني درباره فعاليت هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت در گيالن تصريح 
كرد: بنياد نسبت به ساخت 4۷ مدرسه متعهد است كه از اين تعداد، 3۱ 
مدرسه به بهره برداري رسيده و ۱۶ مدرسه ديگر در دست احداث است. 
همچنين 3۹ مسجد افتتاح شده و 2۰ پروژه ديگر در حوزه هايي همچون 
ساخت و تكميل كتاب خانه، حس��ينيه و غيره در دست اقدام است.  وي 
خاطرنشان كرد: بنياد بركت ساخت ۷43 واحد مسكوني را با مشاركت 
كميته امداد امام خميني)ره( براي محرومين گيالن در دست اجرا دارد. 
در ضمن، ۷ هزار و ۱3۵ نفر از ايتام استان تحت پوشش بيمه بركت و 2۶۰۰ 
نفر از روستاييان تحت پوشش بيمه خدماتي بركت قرار دارند.  مدني تأكيد 
كرد: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در مجموع تاكنون يك هزار و 2۷۸ 
طرح توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت 
و ساير خدمات را به ارزش ۱۹۰ ميليارد تومان در مناطق محروم و كمتر 

توسعه يافته استان گيالن به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 


