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اخبار

کشف سیگار قاچاق در اشتهارد

فرمانده انتظامی اشتهارد از کشف انواع سیگار
قاچاق از یک واحد عرضه مواد دخانی در این
شهرستان خبر داد.
علی عزیزی اظهار کرد :در پی دریافت خبری
مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی سیگار قاچاق
در یک واحد عرضه مواد دخانی در شهرستان
اشتهارد ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس
امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :مأموران پس از هماهنگی با مقام
قضائی در بازرسی از واحد صنفی شناسایی شده
تعداد  ۳هزار و  ۲۰۰نخ انواع سیگار قاچاق را کشف
کردند.
فرمانده انتظامی اشتهارد در پایان با اشاره به
دستگیری یک نفر در این رابطه و تحویل وی به
مراجع قضائی ،از مردم خواست؛ در صورت مشاهده
موارد مشکوک و اطالع از وجود اموال قاچاق،
موضوع را از طریق شماره تلفن  ۱۱۰به پلیس
اطالع دهند.

مناطق مرزی کرمانشاه غبارآلود میشود

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با پیش
بینی وزش شدید باد در منطقه ،پیش بینی کرد
آخر هفته جاری هوای مناطق مرزی کرمانشاه
غبارآلود شود.
فیروز دولتشاهی اظهار کرد :هوای استان
کرمانشاه تا روز چهارشنبه هفته جاری صاف تا
قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و
رشد ابر پیش بینی میشود.
وی ادامه داد :به دنبال این شرایط ،در روزهای
پنجشنبه و جمعه ،موجی کم رطوبت جو منطقه را
تحت تأثیر گرفته ضمن تشدید وزش باد ،ممکن
است بارشهای خفیف و پراکندهای نیز برای سطح
استان در پی داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح
کرد :وزش باد یاد شده سبب تشکیل و توسعه
توفانهای گردوخاک روی صحراهای خشک
منطقه میشود.
وی افزود :امکان اینکه غبار حاصل از این
توفانها به تدریج و از سمت نوار مرزی هوای
استان کرمانشاه را غبارآلود کند چندان دور از
انتظار نیست .دولتشاهی به پایداری وضعیت دمای
هوا اشاره کرد و گفت :با توجه به شرایط آب و
هوایی متوسط دمای هوا تا روز چهارشنبه تغییرات
زیادی نخواهد داشت.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی:

ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانشبنیان
و اشتغالآفرین در استان راهاندازی شد

تبریز -مریم خدابخش :مدیر
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجانشرقی از تشکیل ستاد
فرماندهی قرارگاه تولید دانشبنیان
و اشتغالآفرین در استان خبر داد
و گفت :این ستاد و کمیته ویژه،
پیرو منویات مقام معظم رهبری در
نامگذاری سال جدید بهعنوان سال
تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در
جهت تحقق شعار سال در استان
تشکیل شده است.
حسین فتحی؛ مدیر کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی
در اولین جلسه هماهنگی شعار
سال با عنوان «تولید دانشبنیان و

اشتغالآفرین» که با حضور استاندار
و مدیران کل اقتصادی و دانشگاهها
در محل استانداری آذربایجان شرقی

برگزار شد ،با اعالم این خبر ،اظهار
داشت :با تعیین پارک علم و فناوری
آذربایجانشرقی به عنوان مسؤول

دبیرخانه این ستاد ،در جهت ایجاد
هماهنگی و جلوگیری از موازیکاری
و همت جمعی برای نیل به اهداف
پیشبینی شده ،مقرر شده تمامی
دستگاههای اجرایی عضو این کمیته
ویژه ،پیشنهادها و راهکارهای اجرایی
خود را به این دبیرخانه ارائه نمایند.
بهگزارش روابط عمومی این اداره
کل ،وی ضمن اشاره به اجرای طرح
جامع دانشبنیان در استان ،افزود:
این طرح به همت اتاق فکر اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مجمع
بانیان طرح جامع اشتغال دانشبنیان
به صورت پایلوت در استان در حال
اجراست.

بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اراک

آیین افتتاحیه پروژه تقاطع غیر همسطح سردار
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و رونمایی از ۳۰
دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی
شهر اراک با حضور جمعی از مسئولین استان
مرکزی برگزار شد
شهردار اراک دراین مراسم گفت :بهرهبرداری
از تقاطع غیرهمسطح سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی و رونمایی از  ۳۰دستگاه اتوبوس و میدل
باس ،عیدی نیمه شعبان و عید نوروز شهرداری برای
مردم الیق و شریف اراک است
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری اراک ،دکتر علیرضا کریمی آیین بهره
برداری از پروژه سردار مقاومت و رونمایی از ۳۰
دستگاه اتوبوس و میدل باس شهری با اشاره به

اینکه شهرداری تالش کرد که در این ایام هدایایی
را تقدیم شهروندان کند ،اظهار کرد :پروژه تقاطع
غیر همسطح سردار شهید سلیمانی ،دارای مساحتی
معادل  ۱۱هکتار ،یک کیلومتر طول و  ۲۶متر عرض
است که سطح پل سازی آن  ۲۴۰۰متر است و با
حجم خاکبرداری  ۶۵هزار مترمکعب و بتن ریزی ۷
هزار مترمکعب امروز رسما افتتاح گردید.
دکتر علیرضا کریمی با بیان اینکه طول
نیوجرسی مسیر  BRTحدود هزار متر است،
آسفالت استفاده شده برای این پروژه را  ۲۲هزار تن
عنوان کرد و گفت :اجرای دیوارنمای پروژه مساحتی
 ۳۹۰۰مترمربع دارد و هزینه صرف شده برای کل
پروژه برابر با  ۹۰میلیارد تومان است که در راستای
اجرای طرح تفضیلی و طرح جامع ترافیکی با هدف
ساماندهی ترافیک ،تسهیل عبور و مرور و کاهش
آلودگی هوای شهر اراک عملیاتی شد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد پروژه در سال
 ۱۳۹۹با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و موسسه
شهید رجایی منعقد شد ،گفت :این تقاطع در باز
کردن گره های ترافیکی تقاطع شهید باهنر و شهید
آنجفی و تخلیه شهر و امدادرسانی در مواقع بحران
نقش موثری خواهد داشت.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت :فرش

را از زیر پای هم نکشیم ،با کمک هم خشت روی
خشت بگذاریم تا استان را یک قدم به جلو ببریم.
حضرت آیت اهلل دری نجف آبادی  ۲۶اسفندماه
 ،۱۴۰۰در آیین افتتاحیه پروژه تقاطع غیر همسطح
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و رونمایی
از  ۳۰دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل
عمومی شهر اراک ،با طرح این سوال که برای آماده
سازی جامعه و بستر برای حکومت عدل جهانی چه
باید کرد؟ گفت :اصول ،مبانی و قوانین این حکومت
موجود است ،اگر جمعیت جهان حتی هشتصد
میلیارد نفر هم باشد می توان حکومت عدل جهانی
را ایجاد کرد چراکه خداوند پتانسیل و ظرفیت آن
را قرار داده است ،فقط به آمادگی عقالنی و اخالقی
بشر بر می گردد.
حضرت آیت اهلل دری نجف آبادی با تاکید
بر اینکه قطعا در شرایط کنونی به معنای واقعی
شهرسازی و روستاسازی اتفاق نمی افتد ،گفت :می
توانیم بهتر از این عمل کنیم ،امروز عملیات اجرایی
کشتارگاه  ۱۳۰تنی داوودآباد اراک آغاز شد و باید
تالش کنیم که کار به سرعت انجام گیرد و قطعا با
همکاری می توان اقدامات بزرگ را به انجام رساند.
همچنین استاندار مرکزی گفت :اقدام دولت
سیزدهم در حوزه حمل و نقل ستودنی است.

خبر كوتاه

برخورد جدی با تظاهر به روزه خواری
در آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از برخورد
جدی با تظاهر به روزه خواری و تجاهر به فعل حرام
در ماه رمضان در استان خبر داد.
ناصر عتباتی بعد از ظهر یکشنبه در اولین جلسه
شورای معاونین دادگستری استان با تبریک حلول ماه
مبارک رمضان افزود :در ماه رمضان درهای رحمت
الهی به روی مؤمنان گشوده میشود و بهترین فرصت
برای خودسازی و تزکیه نفس است و باید نهایت بهره
را از این ایام پرفیض و برکت برد.
وی رعایت حرمت ماه مبارک را مورد اشاره قرار
داد و تاکید کرد :با تظاهر به روزه خواری و تجاهر
به فعل حرام برخورد جدی صورت گیرد و اصناف
و نیروی انتظامی به اماکن و اصناف مرتبط نظارت
مستمر داشته باشند.
رئیس شورای قضائی آذربایجان غربی با تاکید بر
نظارت بر توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه
رمضان گفت :تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان
هم از بعد سالمت و هم از باب عرضه مواد غذایی باید
بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
عتباتی از تعیین قاضی ویژه و تام االختیار
متخصص امور دامپزشکی در خصوص نحوه عرضه
گوشت به بازار و رعایت بهداشت و سالمت مردم
خبر داد و گفت :یکی از قضات دادسرا که از
تحصیالت وتخصص علم دامپزشکی هم برخوردار
است در این زمینه مأمور گردیده تا نظارت جدی
و مستمر با همکاری مستقیم اداره کل دامپزشکی
استان داشته باشد تا خطری سالمت و بهداشت
مردم را تهدید نکند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در
خصوص بازرسیها از شعبات و محاکم گفت :باید
بازرسیها کاربردی و نتیجه گرا و بابرنامه ریزی دقیق
باشد تا نتایج در کارکردها و عملکرد حوزهها ملموس
شود.
وی همچنین به راه اندازی مجدد نشستهای
قضائی علمی و فنی تاکید و آن را موجب اعتالی
حقوقی-قضایی همکاران قضائی دانست و برگزاری
مرتب این نشستها را که به علت شیوع کرونا تعطیل
شده است را خواستار شد.
در ادامه جلسه زارع سرپرست معاونت فناوری
اطالعات و برنامه ریزی دادگستری استان گزارش
جامع و مفصلی از عملکرد سال  ۱۴۰۰دادگستری
استان ارائه و اعضای شورای معاونین به بررسی
عملکرد استان پرداخت و ضمن تحلیل عملکردها،
تصمیمات الزم مدیریتی را اتخاذ کردند.

