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شهرستان

اخبار

تبادل نظر با شخصیتهای ملی و استانی
برای حل معضل سراوان

مدیرعامل شرکت بازیافت
مواد و تولید کودآلی کرمانشاه
ضمن بازدید از کارخانه کود
آلی گیالن برای کمک ،انتقال
تجربه و تبادل نظر با شهرداری
رشت در حوزه مدیریت زباله و پسماند اعالم آمادگی کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری رشت  -صبح روز شنبه سوم اردیبهشت
 ۱۴۰۱دکتر هایده شیرزادی کارآفرین ،فعال محیط زیست،
موسس و مدیرعامل شرکت بازیافت مواد و تولید کودآلی
کرمانشاه از شرکت کودآلی گیالن بازدید به عمل آورده
و به جهت انتقال تجربیات ،تبادل نظر و کمک به اجرای
برنامههای پسماند شهرداری رشت اعالم آمادگی کرد.
همچنین در راستای حل معضل سراوان جلسهای
نیز با حضور دکتر رازی مدیرکل هماهنگی امور عمرانی
و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت
کشور ،جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت در مجلس،
سید امیر حسین علوی شهردار رشت و جمعی از معاونین
و مدیران شهرداری رشت برگزار شد.جبار کوچکی نژاد
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت :در
تالشیم بودجه در نظر گرفته شده جهت مدیریت پسماند
استان را در الیحه بودجه سالجاری مجلس شورای اسالمی
افزایش دهیم.
گفتنی است مواردی از قبیل نصب خط سه شهاب
خودرو بعد از تعیین تکلیف در سوله  ،Bنصب خط  ۴بعد
از توافق با شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه،
پیشنهاد ایجاد یک خط جدید جهت خرید برای شهرداری
رشت ،احداث هر چه سریعتر سوله  Cجهت تخمیر کود و
خرید ویندرو آلمانی از محل اعتبار  TTSبخشی از نتایج
جلسه مذکور بود.

 ۲۰میلیارد تومان برای ایمن سازی
روستاهای سه شهرستان جنوبی استان
بوشهر اختصاص یافت

بوشهر -خبرنگار عصر رسانه :مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان بوشهراز اختصاص اعتباری
بالغ بر20میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای
روستایی استان بوشهرخبرداد.
علیرضامقدم گفت :از محل مصوبات ششمین سفر
استانی رئیس جمهور و دلت سیزدهم به این استان
 ۲۰میلیارد تومان اعتبار برای ایمن سازی روستاها در
شهرستانهای تنگستان ،دشتی و جم اختصاص یافت.
وی بیان کرد :با تخصیص این اعتبار  ۱۶روستای این
استان ایمن میشوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با
اعالم پایان یافتن مطالعات هیدرولوژی و طراحی پروژههای
دیوار حفاظتی برای ایمن سازی روستایی افزود :در زمان
حاضر از  ۸۱۶روستای این استان با اجرای پروژههای مورد
نیاز نظیر سیلبند و دیوار حفاظتی  ۴۵روستا از سوی بنیاد
مسکن ایمن سازی شدهاند.
مقدم ادامه داد :این درحالی است که  ۱۸۱روستای
استان بوشهر نیازمند ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی
هستند.
وی اظهار داشت:بااختصاص این اعتبار ،عملیات
اجرایی احداث دیوار حفاظتی در شهرستانهای یاد شده
در روزهای آینده آغاز میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با
بیان اینکه باید  31هزار و  215واحد مسکونی دیگر در
روستاهای این استان مقاومسازی شوند افزود :با برنامهریزی
انجام شده مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان
بوشهر تا پایان کار دولت سیزدهم به  80درصد افزایش
مییابد.
مقدم از مقاومسازی  58درصد واحدهای مسکونی
روستایی استان خبر داد و تصریح کرد :تاکنون با مشارکت
روستاییان  58درصد واحدهای مسکونی روستایی استان
بوشهر در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل
مقاومسازی شدهاند
وی با بیان اینکه بیش از  20درصد روستاهای استان
بوشهر در معرض سوانح طبیعی از جمله سیل قرار دارند
خاطر نشان کرد :از مجموع  816روستای استان بوشهر،
 181روستا نیازمند ایمنسازی در برابر سوانح طبیعی
هستند.
رئیس جمهور به همراه اعضای هیات دولت ،در قالب
ششمین سفر استانی دولت سیزدهم  ۱۶مهرماه سال
جاری به استان بوشهر سفر کردند.
در این سفر هیات دولت سیزدهم  ۱۱۱طرح و
توافقنامه برای محرومیت زدایی ،توسعه زیرساختی و رونق
اقتصادی استان بوشهر تصویب کرد که باعث امیدواری
مردم این استان شده است.

عامالن کالهبرداری  ۲۵میلیاردی در
گلستان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت :با اشراف
اطالعاتی و تالش ماموران انتظامی ۲ ،کالهبردار که به
بهانه راهاندازی دستگاههای استخراج ارز دیجیتال بیش از
 ۲۵میلیارد کالهبرداری کرده بودند دستگیر شدند.
سردار سعید دادگر اظهار داشت :به دنبال شکایت
تعدادی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از آنان،
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
استان قرار گرفت.
وی افزود :در بررسیهای تخصصی ماموران مشخص
شد ،متهمان با درج تبلیغ دستگاه استخراج ارز دیجیتال
با سودآوری کالن در فضای مجازی ،شاکیان را به کارگاه
خود دعوت و پس از نمایش دستگاه های مورد نظر،
اعتماد آنان را جلب و مبالغ هنگفتی نیز دریافت کردهاند.
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت :مالباختگان پس از
گذشت مدتی از نصب و راهاندازی دستگاههای استخراج ارز
دیجیتال پی بردند این دستگاهها هیچ سوددهی نداشته
و به صورت سوری کار میکنند و متهمان نیز به مکانی
نامعلوم متواری شده اند.دادگر تصریح کرد :با اشراف
اطالعاتی و تالش ماموران ،هر  2متهم شناسایی و پس
از کسب مجوزهای قانونی در یک عملیات پلیسی دستگیر
شدند.این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد :متهمان در
تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات پلیس ،به
کالهبرداری از  6نفر به میزان  25میلیارد ریال اعتراف
کردند.فرمانده انتظامی استان گلستان گفت :متهمان پس
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شدند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی خبرداد:

اجرای طرح سنددار شدن اراضی کشاورزی در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی استان مرکزی  ،مدیر امور اراضی
استان مرکزی گفت :یکی از برنامههایی که
اخیرا در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی
قرار گرفته سند دار کردن اراضی کشاورزی
است ،این امر عالوه بر قانونی شدن حق
مالکیت کشاورزان مزایایی چون جلوگیری از
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،حل اختالف
بین کشاورزان با هم و با دولت را به همراه
خواهد داشت .در برخی موارد کشاورزان
بهدلیل نداشتن سند و ناتوانی در اثبات
مالکیت ،قادر نیست در زمین آبا و اجدادی
خود به کشت و زرع بپردازند .سنددار شدن
زمینهای کشاورزی (کاداستر) انگیزه فعالیت
کشاورزان را بیشتر میکند و از سوی دیگر،
آنها میتوانند با سند زمین خود از تسهیالت
بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز بهرهمند
شوند .به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد
کشاورزی استان مرکزی ،در حال حاضر
کمتر از  ۱۰درصد از زمین های کشاورزی
استان دارای سند هستند اما با اجرای این

طرح تمامی اراضی کشاورزی استان تا
پایان کار این دولت سند دار خواهند شد.
علی ابراهیمی گفت :سنددار کردن اراضی
کشاورزی از اولویت های وزارت کشاورزی در
سال جدید است که در استان مرکزی هم با

تالش همه همکاران در حال اجرا است .به
دنبال این اقدام کل اراضی کشاورزی دارای
شناسنامه خواهند شد و بهره برداران تمامی
این اراضی در قالب طرح های آماری که
انجام خواهد گرفت مشخص شده و اطالعات

دقیقی در این زمینه شکل خواهد گرفت.
وی افزود :در حال حاضر بسیاری از اراضی
کشاورزی کشور قولنامه ای هستند و شناسنامه
یا سندی ندارند که بهره بردارانشان را مشخص
کند و همین مساله مانع از همکاری دستگاه
های متولی با کشاورزان در اجرای طرح های
مختلف خواهد شد .بنابراین ما در این اقدام
قصد داریم با همکاری مردم به تعیین تکلیف
اراضی کشاورزی کشور بپردازیم تا از این طریق
مشکالتی از این دست مرتفع شود .مدیر امور
اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
اظهار کرد :هدف اصلی و کلی ما تعیین تکلیف
مالکیت ها است ،این کار مانع از اداعای مالکیت
افراد متعدد بر روی یک قطعه زمین خواهد شد.
اما الزمه کار این است که این اراضی ابتدا در
کمیسیون رفع تداخالت استان مطرح شوند.
این نهاد در راستای اجرای قانون افزایش بهره
وری و ماده  ۵۴قانون رفع موانع تولید اختالفات
بین مردم و اداره کل منابع طبیعی استان را
مورد رسیدگی قرار می دهد تا در نهایت
تصمیم گیری نهایی انجام شود .

در مراسمي با حضور استاندار قم انجام شد؛

تكريم و معارفه ي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

در مراسمي با حضور استاندار قم حسن نادري به عنوان
رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

معرفي و از خدمات محمود نوربخش قدرانی شد.
به گزارش روابط عمومي استانداري قم ،سيدمحمدتقي
شاهچراغي استاندار قم در مراسم تكريم و معارفه رئيس
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم که پيش از
ظهر امروز در سالن كرامت استانداري برگزار شد ،جذب
حداکثری اعتبارات سفر رییس جمهوری به قم را تکلیف
مهم دستگاه ها دانست و گفت :تاکنون بخش قابل توجهی
از منابع و اعتبارات مصوب این سفر جذب شده است.
شاهچراغي با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در
تفویض اختیارات به استانها اضافه کرد :سازمان برنامه و
بودجه کشور به عنوان طالیه دار این مساله برخالف گذشته

نسبت به اصل تمرکززدایی از مرکز اصرار دارد.
استاندار قم با اشاره به وظایف و ماموریت های این
سازمان در استان گفت :سازمان مدیریت و برنامه ریزی
عالوه بر رسالت برنامه ریزی و توسعه استان ،دارای جنبه
نظارتی نیز است و الزم است تا دستگاه های اجرایی نسبت
به اعتباراتی که از این سازمان دریافت می کنند پاسخگو
باشند.
وي با قدردانی از پیگیری های صورت گرفته برای
جذب تجهيزات و منابع مالی مورد نیاز استان در دوره
گذشته تصریح کرد :در دوره جدید ،این تالش ها باید
مضاعف تر از قبل باشد.

تاکید نماینده استان ایالم بر حمایت از تولید در پتروشیمی ایالم

نماینده مردم ایالم در مجلس شورای
اسالمی در دیدار با حسن نجفیسمنانی
مدیرعامل پتروشیمی ایالم با تاکید بر
حمایت از تولید در پتروشیمی ایالم گفت:دو
مشکل کمبود خوراک و آب پیش روی این
صنعت مولد و اشتغالزا در استان است که
باید رفع شود.
سارا فالحی با بیان اینکه شرکتهای
نفت ،گاز و پتروشیمی در قالب مسئولیتهای
اجتماعی اقدامات موثر و قابل توجهی در

استان انجام دهند افزود:در سال «تولید
دانشبنیان اشتغالآفرین» باید از واحدهایی
که خط مقدم تولید و اشتغال هستند حمایت
شود.
وی به ارزآوری پتروشیمی در کشور
اشاره کرد و با بیان اینکه این صنعت در
دوران تحریم نقش مهمی در اداره کشور ایفا
نموده است ادامه داد:به دلیل کاهش بارندگی
در سطح کشور  ،استان و پتروشیمی نیز از
این تنش آبی متاثر شده است که باید این

مشکل در بلندمدت مرتفع شود.
مدیر عامل پتروشیمی ایالم نیز در این
دیدار با تقدیر از حمایتهای دکتر فالحی
نماینده محترم استان از پتروشیمی ایالم
گفت:پتروشیمی به دنبال راههای جایگزین
برای تامین خوراک در راستای حل مشکالت
این صنعت است.
مهندس نجفیسمنانی با بیان اینکه
تامین آب یکی از ضروریات اجتناپناپذیر
حوزه تولید است ادامه داد :پتروشیمی

ایالم برای عبور از این بحران به حمایتهای
نمایندگان استان در مجلس و وزارت نیرو
نیازمند است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان ؛

كشاورزان كردستان نسبت به مبارزه با آفت سن اقدام كنند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان
گفت :با توجه به تنشهای جوی و دمای باالی هوا زارعان
استان هرچه سریعتر با مشورت کارشناسان سازمان اقدام به
مبارزه با سن غالت و علفهای هرز کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان  ،فریدون حامدی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد
کشاورزی کردستان اظهار کرد :کشاورزان استان با مشورت
کارشناسان جهاد کشاورزی و یا کلینکهای گیاه پزشکی سم

مناسب را برای مبارزه با علفهای برگ پهن و نازک برگ
تهیه و در اسرع وقت اقدام به سمپاشی کنند.
وی افزود :علفهای هرز عالوه بر جذب رطوب خاک و
مواد غذایی ،میتواند منبعی برای آفات و بیماریها در مزارع
گندم و جو باشند.
حامدی گفت :بیش از  ۶۳۰هزار هکتار از اراضی استان
کردستان در سال جاری زیرکشت گندم و جو قرار گرفته
است که ۹۰درصد این اراضی بصورت دیم کشت شده است

و در حال حاضر اکثر مزارع گندم و جو استان در مرحله
پنجه قرار دارند .مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی
کردستان تصریح کرد :بهترین زمان برای کنترل موثر آفت
سن گندم در این مرحله (سن بصورت مادر )میباشد و
توصیه بر این است که قبل از تخم ریزی ابن آفت و تکثیر آن
سمپاشی انجام شود.
حامدی افزود :برای کنترل علفهای هرز نیز تا مرحله
بند دوم ساقه گندم فرصت سمپاشی در مزارع وجود دارد.
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خبر کوتاه
شهردار مالرد:

جمع آوری و انتقال
تیرهای برق مزاحم سطح شهر
در دستور کار شهرداری قرار گرفت

شهرستان مالرد -مژگان
علیقارداشی :محمد بهمنی با
بیان اینکه یکی از موضوعات مد
نظر شهرداری تسهیل و تسریع در
تردد شهروندان است ،اظهار داشت:
در برخی از معابر سطح شهر به علت
تعریض و آزادسازی امالک معارض ،ساماندهی و تخریب
بافتها و ساختمانهای قدیمی ،شاهد تیر برقهای مزاحم در
وسط خیابانها هستیم که می بایست نسبت به جابجایی
و انتقال آن ها اقدام نمود.بهمنی افزود :تیرهای برق به
جا مانده از بافت قدیمی و ساختمان های تخریب شده و
همچنین معابر تعریض شده در سطح شهر موجب بروز بی
نظمی بصری و اختالل در عبور و مرور گردیده است که
جابه جایی این تأسیسات و جانمایی و نصب سازه های
جدید در فواصل معین می تواند در تسهیل و تسریع تردد
شهروندان ،کاهش و بهبود وضعیت ترافیکی ،جلوگیری از
وقوع حوادث احتمالی ،ارتقای نظم بصری مؤثر باشد.
شهردار مالرد در پایان خاطرنشان کرد :در همین
راستا مکاتبات اداری با ادارات ذیربط انجام و با هماهنگی
های بعمل آمده جمع آوری تاسیسات مزاحم سطح شهر
در دستور کار معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری قرار
گرفت که شروع این پروژه با جمع آوری تیرهای بتنی برق
حدفاصل بانک ملی مالرد تا مقابل سازمان سیما منظر و
فضای سبز شهرداری کلید خورد.

کشف بیش از  ۷۸۹میلیارد کاالی
احتکاری در استان گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت :در سال ۱۴۰۰
تعداد  ۸۷فقره احتکار کاال به ارزش بیش از  ۷۸۹میلیارد ریال
در سطح استان گلستان کشف شد .سردار سعید دادگر اظهار
داشت :مقابله با جرایم اقتصادی از جمله احتکار کاالهای مورد
نیاز مردم ،همواره در دستور کار پلیس گلستان قرار دارد.وی
افزود :در همین راستا با تالش ماموران پلیس امنیت اقتصادی
و هم افزایی اطالعاتی با بازرسی کل استان و همکاری با
سازمان های مرتبط از جمله سازمان صمت و اداره کل تعزیرات
حکومتی و هماهنگی با مراجع قضائی ،در سال  1400تعداد
 87فقره احتکار کاال به ارزش بیش از  789میلیارد ریال در
سطح استان کشف شد.فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به
دستگیری  91متهم در این خصوص ،گفت :ارزش کاالهای
کشف شده طی این مدت نسبت به سال گذشته  113درصد
رشد را نشان می دهد.سردار دادگر تاکید کرد :پلیس با همه
توان در راستای مقابله با مجرمان و سودجویان تالش خواهد
کرد.فرمانده انتظامی گرگان هم از اجرای طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز گرگان طی
یک عملیات پلیسی خبر داد.سرهنگ علی تجری اظهار داشت:
طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیتی در
سطح منطقه و ناامن کردن محیط برای مجرمان در مناطق
آلوده و جرم خیز گرگان به مرحله اجرا گذاشته شد.وی با
بیان اینکه در اجرای این طرح از ظرفیت و توان دیگر ردههای
عملیاتی پلیس های تخصصی نیز بهره گیری شد افزود12 :
خرده فروش مواد مخدر در این طرح دستگیر شدند.فرمانده
انتظامی گرگان در ادامه با اشاره به کشف بیش از یک کیلو
و 500گرم مواد مخدر در این عملیات تصریح کرد  :با تالش
ماموران آالت و ادوات مصرف مواد مخدر و  2دستگاه موتور
سیکلت سرقتی نیز کشف شد.وی با اشاره به دستگیری یکی از
اراذل و اوباش معروف و سابقه دار و گرداندن وی در سطح شهر
با هماهنگی مراجع قضائی افزود  :متهم از اراذل و اوباش معروف
که دارای سابقه زورگیری ،شرارات  ،نزاع و درگیری ،حمل سالح و
ایجاد مزاحمت بوده است .سرهنگ تجری همچنین گفت  :در این
عملیات  10قبضه سالح و  45فشنگ شکاری نیز کشف و 2سارق
سیم های کابل برق نیر دستگیر شدند.

