
 احياي ۱۱۰ واحد صنعتي راكد
در استان ها  به همت بنياد بركت

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از احياي ۱۱۰ واحد صنعتي 
راكد و نيمه  تعطيل در كل كشور به همت اين بنياد خبر داد. 

اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در مراسم 
افتتاح طرح مشاركت اقتصادي بنگاه محور بركت در استان قزوين گفت: 
ستاد اجرايي فرمان امام در سال جهش توليد احياي ۱۱۰ واحد صنعتي 
راكد و غيرفعال را بر عهده بنياد بركت واگذار نم��وده كه بنياد براي اين 

منظور ۲ هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري كرده است. 
وي تصريح كرد: با سرمايه گذاري ۲ هزار ميليارد ريالي بنياد بركت، عالوه 
بر آغاز به فعاليت مجدد ۱۱۰ واحد صنعتي بيش از ۶ هزار ميليارد ريال از 
سرمايه هاي راكد مردم نيز فعال مي شود.   مدني درباره اشتغالزايي از طريق 
احياي واحدهاي صنعتي راكد نيز گفت: احياي اين ۱۱۰ واحد صنعتي 
راكد و نيمه  تعطيل، ايجاد ۸ هزار فرصت شغلي را در مناطق محروم و كمتر 
توسعه  يافته به دنبال دارد.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، بيش از ۳۶ هزار 

واحد صنعتي راكد و نيمه تعطيل در كشور وجود دارد. 
وي در اين باره توضيح داد: احيا و فعال شدن دوباره اين تعداد واحد صنعتي 
عالوه بر اشتغالزايي، افزايش ظرفيت توليد و برطرف شدن نيازهاي كشور 
را در پي خواهد داشت. مدني با بيان اين كه كشور در حوزه نقدينگي دچار 
مشكل است، اظهار داشت: امروزه شايد نزديك به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي در اختيار مردم است كه متأسفانه برنامه اي براي جذب و استفاده 
از اين سرمايه وجود ندارد و اين نقدينگي در حوزه هايي صرف مي شود كه 
نتيجه اش افزايش تورم و از دست رفتن سرمايه مردم است. مديرعامل بنياد 
بركت خاطرنشان كرد: صادرات ۱۵ ميليون دالر از محصوالت ۱۱۰ واحد 
صنعتي احيا شده در سال ۹۹ در دستور كار است و همچنين به ميزان ۵ 
ميليون دالر از واردات و ارزبري جلوگيري مي شود.  وي با تأكيد بر اين كه 
واحدهاي صنعتي مورد حمايت بنياد بركت در مناطق محروم واقع شده اند، 

يادآور شد: بايد نقدينگي و سرمايه مردم را به سمت توليد سوق داد. 
مدني با اشاره به افتتاح طرح مشاركت اقتصادي بنگاه محور بركت در استان 
قزوين بيان كرد: سرمايه گذاري ۱۰۴ ميليارد ريالي بنياد بركت در شركت 

آبگون پليمر توان البرز باعث ايجاد اشتغال براي ۱۸۰ نفر شده است. 
مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: بنياد از س��ال ۹۸ اقدام به مش��اركت 
اقتصادي و س��رمايه گذاري در اين واحد صنعتي فعال در حوزه توليد 
انواع مخازن پلي اتيلن به عنوان يكي از نيازهاي كش��ور كرده اس��ت و 
براي توسعه فعاليت هاي آن نيز اعالم آمادگي مي كند.  مدني همچنين 
در سفر خود به استان قزوين ۴۳۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور بنياد 
بركت را در مناطق محروم اين استان افتتاح كرد.  راه اندازي اين تعداد 
طرح اشتغالزايي با سرمايه گذاري ۱۵۰ ميليارد ريالي بنياد بركت باعث 

ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۱۲۹۰ نفر شده است. 
مديرعامل بنياد بركت در ديدار با امام جمعه قزوين و نماينده ولي فقيه در 
اين استان ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده از سوي ستاد اجرايي 
فرمان امام اظهار داشت: در استان قزوين ۲۰۸ پروژه انجام شده كه ۱۲۳ 

پروژه در حوزه توانمندسازي اقتصادي است. 
آيت اهلل عبدالكريم عابديني نيز تأكيد كرد: نگاه ستاد اجرايي فرمان امام و 
بنياد بركت در راستاي توانمندسازي افراد بسيار ارزشمند و راهگشاست. 
خدمات اقتصادي، عمراني و زيرساختي ستاد اجرايي فرمان امام موجب 
تقويت روح اميد در جامعه مي شود.  هدايت اهلل جمالي پور، استاندار قزوين 
نيز در ديدار با مديرعامل بنياد بركت گفت: استان قزوين در حوزه مدارس 
و مراكز بهداشتي در برخي از بخش ها با وضعيت مطلوبي روبه رو نيست و 
نيازمند حمايت هاي دستگاه هايي مانند ستاد اجرايي فرمان امام هستيم. 
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

تکميل فاز نخست كارخانه داروسازي اردبيل در سال جاری
استاندار اردبيل     اردبيل
از افتت�اح فاز 
نخست كارخانه داروسازي اردبيل تا پايان 

امسال خبرداد. 
اكبر بهنامجو استاندار اردبيل در جريان بازديد از 
مجموعه در حال ساخت داروسازي اردبيل با بيان 
اينكه فاز نخست كارخانه داروسازي اردبيل امسال 
بهره برداري مي شود گفت: با بهره برداري از اين پروژه 
بزرگ در دو فاز بيش از يك هزار نفر در آن مشغول 

كار مي شوند.  وي با بيان اينكه پروژه هاي در حال احداث صنعتي و توليدي با وجود شرايط بحران اقتصادي در 
استان متوقف نشده و پيشرفت فيزيكي خوبي دارند، افزود: تعدادي از واحدهاي صنعتي كه سرمايه گذاري كالن 
انجام مي دهند با پشتكار شبانه روزي كار خود را ادامه داده اند و در اين راستا وظيفه همه مسئوالن است كارهاي 
اداري آنها را بصورت ويژه پيگيري كنند.  استاندار اردبيل تصريح كرد: سرمايه گذار شركت داروسازي اميد فارمد 

پارسيان تا به حال از تسهيالت بانكي استفاده نكرده و پروژه از پيشرفت فيزيكي خوبي برخوردار است. 

ساخت ۵۰ واحد مسکوني سپاه در باغملك
۵۰ واح����د      خوزستان
مس�كوني در 
مرحله دوم رزمايش جهادي با همكاري بسيج 
سازندگي و كميته امداد امام خميني )ره( در 
ش�د.  اح�داث  باغمل�ك  شهرس�تان 
سيداسالم موسوي فرمانده سپاه ناحيه باغملك 
گفت: احداث و تعمير ۵۰ واحد مس��كوني در 
مرحله دوم رزمايش جهادي با همكاري بسيج 
سازندگي و كميته امداد امام خميني )ره( در اين 
شهرستان انجام شد.  وي افزود: هدف از اين رزمايش ها عالوه بر كار فرهنگي، جهادي و محروميت زدايي، 
به وجود آوردن فضاي اميد در بين مردم محروم و مستضعف است كه گروه هاي جهادي در قالب رزمايش 
اين حركت بزرگ جهادي را از باغملك شروع كردند، پيشنهاد داريم در ساير نقاط استان هم شروع شود.  
فرمانده سپاه ناحيه باغملك ادامه داد: همچون جهادگران دفاع مقدس بر آن هستيم تا با ياري جهادگران 

جوان و مردم محروميت را از سطح شهرستان كم كنيم و به سوي آباداني حركت كنيم.

اجراي طرح آمران سالمت با هدف ترويج 
فرهنگ پيشگيري در ايالم

طرح آمران س�امت با هدف ترويج      ايالم
فرهنگ پيشگيري، جلب مشاركت 
مدني و حمايت بهداشتي و درماني از اقشار آسيب پذير جامعه در مواجهه 
با كوويد 1۹ و همچنين توسعه آموزش هاي همگاني در ايام آغاز شد. 
علي اصغر علي اكبري مديرعامل جمعيت هالل احمر استان ايالم گفت: با 
توجه به اينكه شيوع ويروس كرونا به يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي حال 
حاضر كشور و استان تبديل شده است و شاهد وضعيت قرمز در استان 
هستيم، در لبيك به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم 
تالش مضاعف، ابتكارات جديد و بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي 
موجود براي كنترل ويروس كرونا، طرح آمران سالمت با هدف ترويج 
فرهنگ پيشگيري، جلب مشاركت مدني و حمايت بهداشتي و درماني 
از اقشار آسيب پذير جامعه در مواجهه با كوويد ۱۹ و همچنين توسعه 
آموزش هاي همگاني آغاز شد.  وي افزود: در اين طرح اعضاي جوانان 
و داوطلبان بشردوست جمعيت هالل احمر در قالب تيم هاي سحاب و 

سحر به ويژه در اماكن پرتردد به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

 آزادي 8۰8 زنداني گلستاني
 با اجراي طرح غربالگري

ب�ا اجراي ط�رح غربالگ�ري در      گلستان
زندان هاي گلس�تان در كمتر از 
دو م�اه ۸۰۸ نف�ر از زندان ه�اي اس�تان آزاد ش�دند.

هادي هاشميان رئيس كل دادگستري گلستان گفت: در قالب طرح 
غربالگري كه با دستور رئيس قوه قضاييه اجراي آن آغاز شده است 
قضات برجسته با حضور در زندان هاي گرگان و گنبدكاووس با همه 
زندانيان ديدار و پرونده هاي آنان را بررسي مي كنند. وي افزود: پس 
از بررسي پرونده ها و شنيدن خواسته هاي مددجويان در صورتي كه 
اين افراد مشمول عفو، تخفيف مجازات و ارفاق باشند، پرونده آنها 
براي انجام مراحل قانوني آزادي از زندان، تكميل و دستورهاي قضايي 
مورد نياز صادر مي شود.  رئيس كل دادگستري استان تصريح كرد: از 
تقريباً دو ماه پيش كه اجراي اين طرح آغاز شده است تاكنون ۸۰۸ 
متهم و محكوم از زندان آزاد شدند. هاشميان گفت: امسال بيش از 
۲ هزار و۸۶۶ رأي جايگزين زندان در محاكم استان صادر شد كه 

حدود ۲۸ درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال است. 

 پرداخت 8۰ ميليارد ريال 
تسهيالت اشتغالزايي 

امسال۸۰ ميليارد ريال تسهيات     مركزي 
اش�تغالزايي در قال�ب ط�رح 
اقتص�اد مقاومت�ي در اس�تان مرك�زي پرداخ�ت ش�د. 
اميد محترمي مسئول بسيج سازندگي سپاه روح اهلل استان مركزي 
گفت: ۸۰ ميليارد ريال تس��هيالت اش��تغالزايي اقتصاد مقاومتي 
سازمان بس��يج س��ازندگي س��پاه روح اهلل از طريق صندوق هاي 
قرض الحسنه اين نهاد انقالبي پرداخت شده و بيش از ۴۰۰ فرصت 
شغلي جديد در پي داشته است.  وي افزود: تسهيالت اقتصاد مقاومتي 
بسيج سازندگي در بخش هاي پرورش دام سنگين، كاشت زعفران، 
صنايع دستي، پرورش مرغ بومي، توليد قارچ، كشت گياهان دارويي، 
پرورش شترمرغ، بلدرچين، داربستي كردن باغات انگور، پرورش 
زنبور عسل، توليد ماهي، محصوالت گلخانه اي و صنايع تبديلي به 
متقاضيان پرداخت شد.  مسئول بسيج سازندگي سپاه روح اهلل استان 
مركزي تصريح كرد: پرداخت تسهيالت اشتغالزايي بسيج سازندگي 

سپاه روح اهلل در سال جاري همچنان ادامه دارد.

 امضای تفاهمنامه تجاری 28بندی
بین  ايران و پاكستان

 اتمام طرح هاي نیمه تمام
 در آذربايجان غربي تا پايان سال

      سيستان و بلوچستان در پاي���ان 
هش��تمين 

اجاس كميته مشترك تجاري مرزي كه به 
ميزبان�ي كويت�ه پاكس�تان برگ�زار ش�د 
تفاهمنام�ه اي در 2۸ بن�د به امضا رس�يد. 
ماندان��ا زنگنه معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استانداري سيستان وبلوچستان در نشست بررسي 
هشتمين اجالس كميته مشترك تجاري مرزي 
سيستان و بلوچس��تان ايران و ايالت بلوچستان 
پاكستان كه در دفتر اين معاونت برگزار شد، گفت: 
براي بررس��ي و برطرف كردن مشكالت تجار و 
تسريع در مبادالت مرزي ميان دو كشور كميته 
مشترك تجاري مرزي ميان سيستان و بلوچستان 
ايران و ايالت بلوچستان پاكستان تشكيل شده و 
اين كميته هشتمين نشست خود را هم با هدف 
توسعه و بهبود روابط تجاري، بازرگاني و اقتصادي 
دو جانبه براي توسعه تجارت بين دو كشور به ويژه 
در مرزهاي مش��ترك ميان دو استان به ميزباني 
كويته پاكستان برگزار كرد و در نهايت پس از سه 
دور مذاكره فشرده با امضای تفاهمنامه ۲۸ بندي 
كار خود را به پايان رساند.  وي افزود: در پايان اين 
نشست سه روزه در بخش تجارت و بازرگاني ۱۳ 
تفاهم به تصويب رس��يد.  معاون هماهنگي امور 

اقتصادي استانداري سيستان وبلوچستان ادامه 
داد: افزايش ساعت كار كمرگات تفتان - ميرجاوه، 
ريمدان - گبد، پيشين - مند و كوهك- پنجگور 
با هدف تس��ريع فرآيندهاي تج��اري و كاهش 
اتالف وق��ت ميان دو اس��تان به مدت س��ه ماه، 
انجام سرمايه گذاري هاي مش��ترك در مرزهاي 
رسمي به ويژه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دو 
استان، ايجاد مراكز تجاري و بازرگاني دو كشور 
در سيستان و بلوچستان و ايالت بلوچستان براي 
بازاريابي و توسعه تجارت في ما بين طي سه ماه 
آينده توسط اتاق هاي بازرگاني دو استان و انجام 
پيگيري هاي ايجاد معبر جدي��د از منطقه ويژه 
اقتصادي ميرجاوه به كشور پاكس��تان با هدف 
تسهيل تردد كاال هم از جمله ۱۳ تفاهمي است 
كه در بخش تجاري و بازرگاني به تصويب طرفين 
رسيد.  معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
سيستان وبلوچستان گفت: در حوزه حمل و نقل 
هم طرفين در ۱۲ مورد به تفاهم رسيدند و نهايتاً 
در تفاهمنامه پاياني اجالس به امضا رسيد و بر اين 
اساس قرار شد در پاركينگ هاي NLC تفتان، 
يكمچ و پدگ براي رانن��دگان ترانزيتي امكانات 
رفاهي ايجاد شود و در حوزه بانكي هم تمهيداتي 
براي احيا روابط بانكي ميان دو كشور اتخاذ شود. 

   آذربايحان غربي رئيس امور پايش 
و  ارزياب�ي  و 
اطاعات سازمان برنامه و بودجه كشور از اتمام 
طرح هاي عمراني نيمه تمام استان با پيشرفت 
فيزيكي باالي ۷۰ درصد در اس�تان خبر داد. 
س��عيد جغتايي رئيس ام��ور پاي��ش و ارزيابي 
و اطالعات س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور 
در بازدي��د از طرح ها و ۲۷ ط��رح عمراني نيمه 
تمام مل��ي آذربايجان غربي گفت: در س��فر به 
آذربايجان غربي از طرح هاي عمراني كه تنها ۳۰ 
درصد از عمليات اجراي��ي آنها باقيمانده بازديد 
شد تا به نوبخت رئيس س��ازمان برنامه بودجه 
ارائه ش��ود.  وي افزود: در س��فر رئيس سازمان 
برنام��ه و بودجه به اس��تان آذربايجان غربي كه 
در آينده اي نزديك صورت مي گيرد طرح هاي 
اولويت دار با پيشرفت فيزيكي باالي ۷۰ درصد 
استان مصوب و تا پايان سال تكميل مي شوند و 
به بهره برداري مي رس��ند.  رئيس امور پايش و 
ارزيابي و اطالعات سازمان برنامه و بودجه كشور 
با اش��اره به طرح هاي نيمه تمام عمراني ميراث 
فرهنگي تصريح كرد: تكميل مجموعه فرهنگي 
تاريخي شمس تبريزي در خوي به عنوان يكي 
از طرح هاي سفر رئيس جمهور به استان با اتخاذ 

تمهيدات الزم در اولويت قرار مي گيرد.  جغتايي 
با اشاره به شناسايي طرح هاي عمراني اولويت دار 
و قابل اتمام، گفت: تزريق منابع مورد نياز براي 
اتمام اين پروژه ها در كوتاه ترين زمان ممكن در 
دستور كار قرار دارد.  وي با بيان اينكه تعدادي از 
طرح هاي عمراني در كشور اولويت بندي مي شود 
كه پيشرفت هاي بااليي دارند، در آذربايجان غربي 
و ساير استان ها فعال ش��ده و در حال اجراست، 
افزود: با توجه به ضرورت و محدوديت هايي كه از 
نظر منابع مالي وجود دارد، هدف بر اين است كه 
طرح هاي اولويت دار و قابل اتمام را جمع بندي 
و اولويت بندي كني��م.  ناص��ر حضرتي رئيس 
سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي 
هم در اين بازديد يكي از اولويت هاي اين سازمان 
را بهبود شاخص هاي توسعه استان با محوريت 
توسعه انساني، شاخص سالمت و آموزش دانست 
و گفت: همه تالش س��ازمان در اين اس��ت كه 
با كمك هاي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، 
طرح هاي محرك توسعه استان در شهرستان ها 
تا پايان امسال يا اوايل سال آينده به بهره برداري 
برسد.  وي از اختصاص نزديك به ۸۰۰ ميليارد 
ريال اعتبار عمراني براي تكميل طرح هاي نيمه 

تمام شهرستان خوي خبر داد.

در نيمه نخست امسال بيش از ۹2 هزار كاالي كانتينري 
در بنادر استان بوشهر تخليه و بارگيري شده است. 
س��ياوش ارجمندزاده مديركل بنادر و دريانوردي 
استان بوشهر گفت: در نيمه نخست امسال و با توجه 
به اليروبي انجام شده در بندر بوشهر ميزان تخليه 
و بارگيري كانتينر ۹۲ هزار و ۱۴۴ تي. ايي. يو بوده 
است.  وي با بيان اينكه بنادر اس��تان بوشهر براي 

تسريع در تخليه و بارگيري كاال به تجهيزات مدرن 
و پيشرفته مجهز شده اند، افزود: استان بوشهر داراي 
بنادر تجاري متعددي در شهرهاي مختلف ساحلي 
است كه در عرصه تجارت دريايي بازرگانان نقش مهم 
و مؤثري ايفا مي كنند.  مديركل بنادر و دريانوردي 
استان بوشهر با بيان اينكه در نيمه نخست امسال 
افزون بر ۲۲ ميليون تن كاال در بنادر استان تخليه و 

بارگيري شده است، تصريح كرد: از اين ميزان كاالي 
تخليه و بارگيري در بنادر استان بيش از ۵ ميليون 
تن آن كاالي تجاري غيرنفتي و ۴/۵ ميليون تن آن 
بارگيري و صادرات بوده است.  ارجمندزاده به افزايش 
عمق كانال دسترسي به اسكله هاي بوشهر خبر داد و 
افزود: با افزايش عمق كانال دريايي بوشهر امكان تردد 
و پهلوگيري كشتي هاي تجاري با ظرفيت ۳۰ هزار 

تن فراهم شده است كه اين ميزان در آينده به بيش 
از ۵۰ هزار تن خواهد رسيد.   وي از عمليات تخليه و 
بارگيري كاالي تجاري در بنادر استان بوشهر بدون 
وقفه و شبانه روزي خبرداد و تأكيد كرد: بنادر اين 
استان با توانمندي باالي تجهيزاتي و نيروي انساني 
در خدمات رساني به حوزه اقتصاد، معيشت و تجارت 

شبانه روز فعال هستند. 

تخليه و بارگيري ۹۲ هزارکانتينرکاال در بنادر بوشهر
   بوشهر

 افتتاح ۱2 طرح عمراني گرگان
در سالروز آغاز امامت امام زمان)عج(

همزمان با س�الروز آغ�از امامت امام      گلستان
زمان )عج(، 12 طرح به نيت ايشان در 

سطح شهر گرگان به بهره برداري رسيد. 
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در خصوص افتتاح متمركز ۱۲ طرح هاي 
عمراني گفت: عمليات اجراي اين طرح ها كه در سال گذشته و جاري آغاز 
شده بود روز گذشته افتتاح و در اختيار شهروندان قرار گرفت. وي با اشاره به 
اين طرح ها افزود: بهره برداري از فاز دوم بهسازي بافت تاريخي )حد فاصل 
سرچشمه تا نعلبندان( و تعريض و بازگشايي معبر ورودي خيابان الدن 
كنار انبار جهاد در ابتداي بلوار ناهارخوران با همكاري ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( با اعتبار ۳۰۰ ميليارد ريال از جمله اين طرح ها هستند.  
شهردار گرگان به افتتاح پارك هاي تخصصي اش��اره كرد و گفت: پارك 
تخصصي شطرنج به عنوان نخستين پارك ورزشي با اعتبار ۲۰ ميليارد 
ريال، پارك محله اوزينه با مجموع اعتبار و حق تملك به ارزش ۲۵ ميليارد 
ريال و فاز اول پارك كوي استرابادي با اعتبار ۳۰ ميليارد ريال به بهره برداري 
رسيد.  دادبود ادامه داد: بهره برداري از كانال هاي هدايت آب هاي سطحي 
در محالت افسران و انجيراب، افتتاح فاز اول پاركينگ جديد اتوبوسراني 
شهري، طرح تعريض پل زنگيان در محور بلوار خليج گرگان، بهره برداري 
از پايه هاي جديد دكوراتيو روشنايي معابر سطح شهر و شبكه هاي آبرساني 
تحت فشار فضاي سبز در بلوارهاي غدير، گلشهر، ناهارخوران و پنج آذر، 
ديگر پروژه هاي افتتاح شونده هستند. وي خاطرنشان كرد: مركز موزه و 
اسناد شهرداري با برگزاري نخستين نمايشگاه عكس هاي گرگان و نيز 
احداث ديوارهاي سنگي كه براي كنترل سيالب و ايجاد ايمني در حريم 

رودخانه ها ساخته شده به بهره برداري رسيد.

 اجراي ۳۰ هزار هکتار عمليات آبخيزداري 
در همدان

امسال ۳۰ هزار هكتار عمليات آبخيزداري      همدان
در اس�تان هم�دان اجراي�ي ش�د. 
 محمد مهدي آرتيمان��ي، معاون آبخي��زداري اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري همدان با اش��اره به تخصيص ۱۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به طرح هاي آبخيزداري استان 
گفت: امس��ال ۳۰ هزار هكتار عمليات آبخيزداري با اين اعتبار اجرايي 
شد.  وي افزود: امسال به فرمان رهبر انقالب ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
از صندوق توسعه ملي به آبخيزداري اختصاص داده شده كه از اين ميزان 
۱۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به استان همدان اختصاص يافته است.  
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري همدان با بيان 
اينكه ۱۷طرح آبخيزداري در استان همدان اجرا شده است، تصريح كرد: 
۱۷ عمليات بند هاي رس��وبگير و كنترل رسوب، عمليات بيولوژيكي و 
عمليات حفاظتي با هدف كنترل سيل و فرسايش، رسوب و افزايش توليد 
علوفه در تمامي شهرستان هاي استان همدان اجرا شده است.  آرتيماني 
ادامه داد: امس��ال از ۱۴۰ هزار هكتار طرح آبخيزداري كشور ۳۰ هزار 
هكتار در استان همدان اجرايي مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه طرح هاي 
آبخيزداري استان تاكنون ۶۰ درصد پيش��رفت اجرايي دارد، گفت: با 
اجراي اين طرح ه��ا ۸ ميليون و ۱۰۰ هزار متر مكع��ب كنترل رواناب 
خواهيم داشت.  معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان همدان افزود: همچنين با اجراي اين طرح ها در استان، ۲ ميليون 

و ۴۰۰ هزار متر مكعب آب به سفره هاي زيرزميني نفود مي كند.

  

تجدید مناقصه عمومى  یک مرحله اى 
با ارزیابى کیفى به شماره اگهى 99,23 (نوبت دوم)

 WWW.SETADIRAN.IR

–

HTTP://IETS.MPORG.IR
SWEST.TPWW.IR

WWW.NWW.IR
شرکت آب و فاضالب جنوبغربى 
استان تهران (سهامى خاص)

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

آگهى نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
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 آغاز فعاليت سومين بخش
 مراقبت ويژه كرونايي در بيجار

    كردستان سرپرست شبكه بهداش�ت و درمان 
بيجار از فعال ش�دن س�ومين بخش 
داد.  خب�ر  شهرس�تان  اي�ن  در  كرون�ا  وي�ژه  مراقب�ت 
دكتر امير مرسا سرپرست شبكه بهداشت و درمان بيجار گفت: با افزايش 
آمار افراد مبتال به بيماري ويروس��ي كرونا در شهرستان، بخش جراحي 
بيمارستان امام حسين )ع( تعطيل شد تا به عنوان بخش مراقبت ويژه مورد 
استفاده بيماران كرونايي قرار گيرد.  وي با بيان اينكه بيماران جراحي در 
بخش اورژانس و جراحي هاي محدود پذيرش خواهند شد، افزود: اولويت 
در شرايط فعلي خدمات رساني به بيماران كرونايي است.  سرپرست شبكه 
بهداشت و درمان بيجار با اشاره به اينكه كمتر از ۲۰ درصد مردم از ماسك 
استفاده مي كنند و بسياري به توصيه هاي بهداشتي توجه ندارند، تصريح 
كرد: در شرايط بحراني بايد همانند روزهاي ابتداي سال، اصناف غير ضرور 
دفاتر خدمات دولت، دفاتر پليس +۱۰، كافي شاپ ها، رستوران ها، مراكز تهيه 
و عرضه غذا، مدارس شهري و روستايي،مجتمع تجاري اريكه گروس، عرضه 
كنندگان لوازم خانگي، ابزار فروشي ها، طال فروشي ها، فرش فروشي ها به 

مدت ۲ هفته تعطيل شدند تا شايد زنجيره شيوع اين بيماري قطع شود. 

  سيستان و بلوچستان: مديرعامل شركت آب و فاضالب سيستان 
و بلوچستان گفت: ۲۱۹۴ روستاي استان كه فاقد شبكه آبرساني و داراي 
تنش آبي هستند در طرح آبرساني ملي قرار گرفته اند.  عليرضا قاسمي افزود: 
اجراي ۱۸ مجتمع آبرساني روستايي و ۱۶ پروژه تك روستايي استان در 
دست اقدام و اجرا هستند و تاكنون ۳۶۳ روستا آبدار شده اند.  وي ادامه داد: 
تا پايان فعاليت دولت شاخص بهره مندي مردم روستايي استان از نعمت 
دسترسي به آب شرب سالم به ۷۳ درصد مي رسد و هم اينك نيز شاخص 
بهره مندي آب در مناطق روستايي سيستان و بلوچستان ۶۸ درصد است. 

  چهارمحال وبختياري: سجاد رستمي رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه كاال هاي توليدي اين استان به 
۱۶ كشور صادر مي شود، اظهار داشت: بيشترين محصوالت توليد اين استان 
به عراق صادر مي شود.  وي افزود: هم اكنون استان به كشور هاي مختلفي از 
جمله هند، عراق، كشور هاي حوزه خليج فارس، افغاستان و... صادرات كاال 
دارد.  به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري 
در بخش كشاورزي مهم ترين كاالي صادراتي چهارمحال و بختياري بادام 

است كه به كشور هند صادر مي شود.


