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تریبون

میز خبر

استاندار آذربایجان شرقی:

شهردار تبریز:

تسهیل در اجرای پروژههای نوسازی با اعمال
تخفیف در بافت فرسوده

تبریز-توفیقی

ش��هردار تبریز با تاکی��د بر ضرورت احیای بافت فرس��وده ،گفت:اعمال
تخفی��ف مبنای محاس��به ع��وارض س��رقفلی خدماتی و تج��اری در بافت
فرس��وده موج��ب تس��هیل در اج��رای پروژههای نوس��ازی در ای��ن بافت
میشود.
یعقوب هوش��یار در خصوص الیحه ش��هرداری تبری��ز مبنی بر کاهش
مبن��ای محاس��به ع��وارض س��رقفلی خدمات��ی و تج��اری از  ۳۵درصد به
 ۲۲درصد در فاز  Bاز بافت فرس��وده بلوک خیام ،اظهار کرد :س��رمایهگذار
پروژه بلوک خیام در بافت فرسوده به دلیل اینکه توجیه اقتصادی این پروژه
ضعیف بود ،درخواس��ت کاهش مبنای محاسبه عوارض سرقفلی خدماتی و
تجاری از  ۳۵درصد به  ۲۲درصد داده است و با توجه به اینکه این پروژه در
بافت فرسوده اتفاق میافتد ،تالش میکنیم منابعی را از ستاد اجرای فرمان
امام (ره) را به تبریز بیاوریم.
وی ادام��ه داد:این پروژه در روبروی باغ گلس��تان واقع ش��ده و با توجه
به اینکه این پروژه از سال  ۹۴راکد مانده بود ،تالش کردهایم که سرمایهگذار
را پای کار آورده و به مرحله پروانه برسانیم.
شهردار تبریز عنوان کرد :قصد شهرداری احیای بافت فرسوده است و در
این راستا باید سیاست و قصد خود را به طور مشخص اعالم کنیم تا حرف و
تصمیم ما برای سرمایهگذار عوض نشود.
هوش��یار اظهار ک��رد :برای اجرای این پروژه درخواس��ت کاهش مبنای
محاسبه عوارض سرقفلی خدماتی و تجاری از  ۳۵درصد به  ۲۲درصد شده
که این موضوع در کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای اس�لامی شهر بحث
ش��ده و با کاهش  ۱۰درصدی آن موافقت ش��ده اس��ت .اگر شهرداری این
درصد کاهش عوارض را محقق کند ،بافت فرسوده در آن منطقه شهر تبدیل
به بافت کارآمد میشود که نوعی سرمایهگذاری است.
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

بهره مندی  ۸۰۶۶مددجو از کمک هزینه فرانشیز
و خدمات درمانی

اراک-خبرنگار آفرينش

مدی��رکل کمیته امداد اس��تان مرکزی از بهره من��دی ۸۰۶۶مددجو از
کمک هزینه فرانشیز و خدمات درمانی خبر داد.
مدی��ر کل کمیت��ه امداد اس��تان مرکزی گفت:طی هفت ماهه امس��ال
هشت هزارو ۶۶مددجو از هزینه فرانشیز و حمایتهای درمانی کمیته امداد
بهره مند شدند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی کمیته امداد  ،مجی��د مومنی ،اظهار
داش��ت :کمک به تأمین هزینههای درمانی از اقدامات حمایتی کمیته امداد
اس��ت و طی هفت ماهه امسال هش��ت هزارو ۶۶مددجو از هزینه فرانشیز و
حمایتهای درمانی کمیته امداد بهره مند شدند .وی با بیان اینکه پرداخت
حق بیمه تأمی��ن اجتماعی مددجویان با هدف توانمندس��ازی پایدار انجام
میش��ود ،اظهار کرد :افزای��ش امید به زندگی ،تأمین آتی��ه و بهرهمندی از
مستمری بازنشستگی از دیگر اهداف پرداخت حق بیمه برای این افراد است.
مومنی با اش��اره به اینکه در پنج ماهه نخست امسال این نهاد پرداخت حق
بیمه  ۹۷۳زن سرپرس��ت خانوار و  ۲۰۹نفر از مجریان طرحهای اش��تغال را
متقبل ش��ده اس��ت ،تصریح کرد:به منظور حق بیمه زنان سرپرست خانوار
دو میلیارد و  ۲۸میلیون تومان و برای حق بیمه مجریان طرحهای اش��تغال
 ۴۵۸میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده است.مدیر کل کمیته امداد
استان مرکزی با بیان اینکه خیران میتوانند به درمان بیماران مورد حمایت
کمک کنند ،گفت :پزش��کان نیکوکار با ویزیت رایگان بیماران مورد حمایت
و ارائ��ه خدم��ات درمانی مختلف ب��ه آنان همواره یاریگ��ر کمیته امداد در
رس��یدگی به امور فقرا و نیازمندان هستند که امید است این همکاریها در
سالجاری بیشتر از سالهای گذشته انجام شود.

گاز مونوکسیدکربن  ۱۰نفر را در کوهرنگ
م کرد
مسمو 

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری از مسمومیت
 ۱۰نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای چندار از توابع شهرستان کوهرنگ
خبر داد.
محس��ن ابراهیم��ی در گفت و گو با ایس��نا اظهار کرد :حوالی س��اعت
 ۳بام��داد گزارش مس��مومیت با گاز مونوکس��یدکربن ۱۰نف��ر در خانه به
مرکز دیس��پچ اورژانس  ۱۱۵اعالم شد که بالفاصله آمبوالنس های اورژانس
به محل حادثه اعزام شدند.
وی اف��زود :در این حادثه دو نفر پس از انجام اقدامات درمانی مناس��ب
رضایت به انتقال ندادند و  ۸نفر دیگر توس��ط کارشناسان عملیاتی اورژانس
پایگاههای دش��تزرین و چلگرد و نیروهای هالل احمر بعداز انجام اقدامات
درمانی مناسب به بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ انتقال یافتند.

دوره آموزشی اصول و روش های عایق کاری در
شرکت گاز استان مرکزی برگزار شد

اراک-خبرنگار آفرينش

afarinesh_ostan@yahoo.com

دوره آموزش��ی اصول و روش های عای��ق کاری و بازدید از کارگاه عایق
با حضور کارشناس��ان و مهندس��ان واحد اجرایی شرکت گاز استان مرکزی
درساختمان آموزش این شرکت در اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ،محمد رضا سمیعی
مدیر عامل ش��رکت با اعالم این خبر ،هدف از برگزاری این دوره آموزشی را
افزایش دانش مهندس��ان ،کارشناسان و مجریان واحدهای اجرای طرحها و
مهندس��ی شرکت در راس��تای افزایش طول عمر تاسیسات و خطوط لوله و
نگهداشت بهتر شبکه گاز در استان مرکزی عنوان کرد.
محمد رضا س��میعی اف��زود:در این دوره آموزش��ی س��ه روزه ،علیرضا
اس��کانیان دبیر کمیته برق ،حفاظت کاتدیک و پوش��ش مدیریت گازرسانی
ش��رکت گاز استان ،نحوه اصول نگهداش��ت ،حراست و بازرسی از تاسیسات
و خطوط لوله در راس��تای افزایش عمر مفیدش��ان را به ش��رکت کنندگان
آموخت.
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان مرکزی اضافه کرد:برگزاری دوره های
آموزش��ی نقش بس��زایی در بکارگیری علوم و مهارته��ای نوین و افزایش
تجربههای کاری در راستای جلوگیری از مستهلک شدن زودرس تاسیسات
و خطوط لوله دارد.
براس��اس همین گزارش در حاشیه این دوره سه روزه ،شرکت کنندگان
از کارگاه عایق س��ایت واقع در ش��هر اصفهان بازدید و از نزدیک در جریان
کارهای انجام شده قرار گرفتند.

افزایش  ۴۰درصدی ترانزیت در مرز نخجوان
و آذربایجان

اس��تاندار آذربایجانش��رقی گفت:
با توجه به برنامهریزیهای انجام ش��ده
برای افزایش تس��هیالت م��رزی ،میزان
ترانزی��ت در مرزهای ای��ران ،جمهوری
آذربایجان و نخجوان  ۴۰درصد افزایش
یافته است.
خرم در
به گ��زارش مهر ،عابدی��ن ّ
بازدید از بازراچه م��رزی جلفا در جمع
خبرن��گاران اظهار کرد :با توجه به اینکه
یکی از سیاس��تهای دولت س��یزدهم
تسهیل در تردد مرزها و افزایش امکانات
ترانزیتی و تسهیل در صادرات و واردات
است ،در دو سوی مرز ایران و جمهوری
آذربایجان شرایط قابل قبولی ایجاد شده
است.
وی افزود :اما بر اساس ارزیابیهایی
که انجام ش��ده ،به رغ��م افزایش خوب
در ش��اخصهای م��رزی و تبادالت بین
 ۲طرف باید برخی از موانع و مشکالت با
هماهنگی طرف مقابل برطرف شود.
وی ادام��ه داد :تمهی��دات الزم در
جهت تسهیل ترانزیتی صادرات واردات
و تردد مس��افران برای رف��ت و آمد در
دو س��وی مرز انجام شده و در مدیریت
جدی��د منطق��ه آزاد ارس نی��ز اتفاقات

خوبی افتاده است.
وی با اش��اره به اینک��ه در هر حال
باید ارزیابیها ادامه داش��ته باشد ،گفت:
با مناسب سازی و تسهیل تردد ،افزایش
ترانزیت و سهولت در تبادل کاال موجب
شده تا میزان تبادالت تجاری و کاالیی
به لحاظ وزنی و عرضی افزایش یابد.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی یادآور
ش��د :پ��س از دوران ،کرون��ا اکن��ون
رف��ت و آمد به مرزها به ش��دت افزایش

یافت��ه و تقریباً به حالت قب��ل از کرونا
رسیده است؛ بر این اساس هماهنگیهای
امنیت��ی و مرزبان��ی در جهت تس��هیل
در ترددها و تب��ادالت کاالیی و تجاری
بیش از این انجام میشود تا رضایتمندی
مسافران و تجار بیش از پیش افزایش و
تس��هیل در رف��ت و آمد ه��ا و تبادالت
کاالیی انجام شود.
خرم یادآور ش��د :موارد ذکر ش��ده
ّ
ارزیابی ش��ده ،ولی هنوز برخی مس��ائل

در ح��وزه تعرفهها وج��ود دارد که باید
طرف مقابل این موانع و محدودیتها را
به ط��ور کامل برطرف کن��د؛ البته این
مس��ائل را با سر کنس��ولهای ایران در
نخجوان و آذربایجان پیگیری میکنیم.
وی گف��ت :بای��د تس��هیالتی ک��ه
از ط��رف ایران��ی در این س��وی مرزها
ایج��اد ش��ده ،به طور هماهن��گ در آن
س��وی مرزهای جمهوری آذربایجان به
نخجوان نیز ایجاد شود.
وی با اش��اره به اینکه گمرک ایران
در جهت تسهیل در خدمات و تبادالت
کاالیی و تس��ریع در این اقدامات ،مدت
زمان فعالیت اداری خود را افزایش داده،
گف��ت :برای افزایش س��رعت بیش��تر و
خدمات دهی مناس��بتر ب��ه دنبال این
هس��تیم که مدت زم��ان خدمات دهی
گمرکی را سه نوبت کنیم.
اس��تاندار آذربایجانش��رقی تاکید
ک��رد با ای��ن اقدامات فرصت مناس��بی
برای بازرگانان و تج��ار ایرانی در جهت
تسهیل در تبادالت کاالیی ایجاد شده و
از طرف دیگر برای صادرات کاالهایی که
برنام��ه ری��زی ش��ده ،فرصت ارس��ال
سریعتر مهیا میشود.

شهردار شیراز تاکید کرد؛

تسریع در بهرهبرداری از فاز  ۳پروژه بزرگراه
شهیدسلیمانیشیراز

شهردار کالنشهر شیراز در جلس ه با مدیران شرکت
پیمان��کار پروژه بزرگراه س��پهبد ش��هید س��لیمانی بر
فعالیت شبانهروزی بهمنظور اتمام فاز سوم آن در زمان
مقرر تأکید کرد.
محمدحس��ن اس��دی در جلس��های که ب��ه اتفاق
معاونین و مدیران شهرداری با مدیران شرکت پیمانکار
پروژه بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی داشت ،بر فعالیت
شبانهروزی در فاز سوم این پروژه به منظور بهرهبرداری
در زمان مقرر تاکید کرد.
به گزارش ش��هرداری ش��یراز ،او همچنین تصریح
کرد :افتتاح و بهرهبرداری س��مت ش��رقی خط  ۲مترو
ش��یراز از ایستگاه قهرمانان تا امام حسین(ع) طی دهه
فجر باشد.شهردار شیراز خاطرنشان کرد :پروژه بزرگراه
س��پهبد شهید س��لیمانی یکی از مس��یرهای اصلی در
راستای تکمیل رینگ شرقی غربی شیراز بوده که طی

 ۳فاز طراحی شده و دو فاز از این بزرگراه احداث و فاز
سوم نیز در حال تکمیل است.
اس��دی همچنین در جلس�� ه بررس��ی راهکارهای
تفاه��م ب��ا یک��ی از ش��رکتهای پیمان��کار ب��رای
عملیات��ی کردن پروژه خط  ۳مترو ،به بحث و بررس��ی

پیرامون مباحث سازهای ،معماری و تهاتر پرداخت.
علیرض��ا اس��کندری ،رئیس کمیس��یون اقتصاد و
سرمایهگذاری شورای اس�لامی شهر شیراز نیز در این
جلس��ه بر تس��ریع در روند س��ازهای در صورت انعقاد
قرارداد پروژه تاکید کرد.
در این جلس��ه که در ساختمان ش��هید سلیمانی
ش��هرداری ش��یراز برگ��زار و رئیس س��ازمان مدیریت
حملونق��ل ریل��ی و مدی��رکل ام�لاک و مس��تغالت
شهرداری ش��یراز و مدیران شرکت پیمانکار نیز حضور
داش��تند ،رایزنی و مذاکرات��ی پیرامون اجرای س��ازه،
س��یویل ،ورود تیبیام و معماری ایس��تگاههای خط ۳
مت��رو که در امت��داد خط یک ب��وده و از پل معالیآباد
تا ایس��تگاه راهآه��ن ص��ورت میگیرد ،انجام ش��د تا
پس از تصویب شورای اسالمی شهر تفاهم با این شرکت
پیمانکار منعقد شود.

برگزاری بیش از  ۴٠دوره آموزشی تخصصی برای
پرسنل شهرداری اندیشه

شهریار-برزگر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��ورای
اسالمی و شهرداری اندیشه،شهرداری اندیشه در اقدامی
راهب��ردی با برگ��زاری دوره های آموزش��ی توجیهی و
تخصص��ی در جهت تقویت آگاهی پرس��نل و کارکنان
خود گام برداشت.
به��روز کاویانی ش��هردار اندیش��ه در ای��ن زمینه
گف��ت:در عصر کنون��ی ب��دون تردید باید ه��ر روز به
آگاهی ها و اطالع��ات عمومی ما با مطالعه و تحقیق و
پژوهش بیافزاییم  ،ک��ه معتقدم بهترین روش آموزش
کارب��ردی اس��ت.وی در ادامه اف��زود:در این راس��تا و
ب��ا هدف افزای��ش علم و دان��ش کارمن��دان و مدیران
شهرداری اندیش��ه تقویم آموزشی جامعی توسط واحد
آموزش شهرداری و با هماهنگیهای استانی که مجری

آن جهاد دانش��گاهی است تدوین و تنظیم گردید تا در
نیمه دوم سال جاری بتوانیم این دوره های تخصصی را
برای پرسنل برگزار نماییم.
کاویان��ی یادآور ش��د:این دوره ه��ا در بیش از ۴٠

دوره آموزش��ی در حوزه های تخصصی  ،اداری  ،قوانین
مالی ش��هرداریها و دهیاریها  ،تنظیم بودجه  ،برنامه
ریزی ،مدیریت  ،شبکه و فناوری اطالعات  ،اجتماعی ،
روابط عمومی  ،حقوق  ،سازه های شهری  ،عمومی و ...
زیر نظر اس��اتید دانش��گاهی و مجرب ب��رای مدیران ،
مسئولین و کارکنان در نظر گرفته شده تا در پایان این
همکاران و پرس��نل شهرداری اندیش��ه دو هزار ساعت
آموزش جامع را بگذرانند و رکوردی را در حوزه آموزش
تخصصی در تاریخ شهرداری اندیشه برجای گذاریم .
وی یادآور ش��د :این دوره ها در دو بخش پرسنلی
و مدیران برنامهریزی ش��ده و با محوریت تقویت بنیان
و اس��اس آگاهی و علم و دانش کارکنان شهرداریها و
دهیاریهای کش��ور تبیین گردیده است که امیدواریم
همه عزیزان بتوانند از آن بهره کافی و کامل را ببرند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی هرمزگان:

کوچزنبوردارانازمناطقسردسیرکشوربهاستانهرمزگان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان از کوچ زنبورداران از مناطق سردس��یر کشور
به استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش مهر ،محمد جواد میرزاده گفت :نظارت
بر کوچ و استقرار زنبورستانهای مهاجر ،صدور دفترچه
زنبورداری ،توزیع ش��کر ،پیگیری و جذب تس��هیالت
بخش زنبور عس��ل از جمله خدماتی است که سازمان
جهاد کش��اورزی هرمزگان به فعاالن حوزه زنبور عسل
ارائه میکند.میرزاده اف��زود :کوچ زنبورداران از مناطق
سردسیر کشور از جمله اس��تانهای آذربایجان شرقی
و غربی ،کردس��تان ،خراس��ان رضوی ،خراسان جنوبی
و استانهای همجوار به هرمزگان آغاز شده و تا اسفند

نیز ادامه خواهد داش��ت.وی اظهار کرد :رش��د جمعیت
درونی کلونی و افزایش تع��داد کلونیها از اهداف کوچ

زنبورداران به مناطق گرمس��یر کش��ور از جمله استان
هرمزگان است چرا که کلونیهای زنبور عسل در دیگر
نقاط کشور به دلیل سرما هیچ فعالیتی ندارند.
می��رزاده بیان ک��رد :نظارت ب��ر کوچ و اس��تقرار
زنبورس��تانهای مهاج��ر ،صدور دفترچ��ه زنبورداری،
توزیع ش��کر ،پیگیری و جذب تس��هیالت بخش زنبور
عسل از جمله خدماتی است که سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان به فعاالن حوزه زنبور عسل ارائه میکند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :در اس��تان هرم��زگان نیز
 ۱۵۳نفر در زمینه پرورش زنبورعس��ل فعالیت دارند و
پیش بینی میش��ود که امسال  ۱۵۰تن عسل خالص و
مرغوب تولید کنند.

بیش از یک هزار جلد کتاب در هفتمین مرحله از طرح پیوند بین شهروندان شیرازی توزیع شد.
به گزارش مهر ،در این مرحله از طرح پیوند با کتاب بیش از هزار جلد کتاب به صورت رایگان بین شهروندان شیرازی توزیع
به مناسبت هفته کتاب انجام شد؛
ش��ده اس��ت.کتابهایی که در این طرح بین عالقمندان توزیع ش��ده موضوعات مختلف علمی ،مذهبی ،داستانی و روانشناسی را
در بر میگیرد.برای مش��ارکت ش��هروندان در طرح پیوند با کتاب در زمان حاضر دو سرای یار مهربان حرم شاهچراغ (ع) و پایانه
اتوبوس��رانی نمازی میزبان عالقمندان به کتاب و کتابخوانی اس��ت.در ش��ش مرحله قبلی از اجرای طرح پیوند با کتاب بیش از
 ۱۰هزار جلد کتاب بین عالقمندان توزیع شده است.

توزیع هزار جلد کتاب
رایگان در شیراز
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

افزایش تولیدات دامی مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش  ۱۰درصدی تولیدات
دامی در استان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد
کشاورزی مازندران در گردهمایی معاونین بهبود تولیدات دامی سازمانهای
جهاد کش��اورزی سراسر کشور در بابلس��ر ،گفت :بعد از آزادسازی یارانهها و
افزای��ش قیمت نهاده ه��ا ،تولیدکنندگان به خوبی اقدام ب��ه تولید کردند و
 ۱۰درصد بیشتر از پارسال تولید شد.
او افزود:مازندران توانس��ته در اقتدار و امنیت غذایی کشور نقش خوبی
ایفا کند چراکه سیاس��تگذاری صحیح وزارت جهاد کش��اورزی بدینگونه
است که اکثر کاالهای اساسی در مازندران تولید شود.
عنایتی گفت:مازندران ظرفیت باالیی در بخش کشاورزی دارد و از تنوع
پذیری باالیی نیز در تولید محصوالت کشاورزی برخوردار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود:صنایع نوین و مدرن دنیا
در حوزه صنایع لبنی و طیور در مازندران در حال فعالیت هستند.
او ب��ا بیان اینکه برندهای خوبی ب��ا ظرفیت باال در حوزه دام و طیور در
مازندران فعالیت دارند و س��رمایه گذاران خوبی در این بخش فعالیت دارند،
گفت :ظرفیت پذیری و تنوع پذیری را باید در این بخش گسترش دهیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 ۹بیمار کرونایی در کرمان بستری هستند

س��خنگوی دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان گفت ۹:بیم��ار کرونایی در
بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.
س��عید صحبتی در گفتگو با مهر بیان کرد :از مردم میخواهیم با توجه
به ش��یوع بیماریهای تنفسی در فصل پاییز و زمستان همچنان استفاده از
ماسک را جدی بگیرند.
وی از مردم خواست که رعایت نکات بهداشتی از جمله شستشوی دست
و استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و بسته انجام شود.
وی گف��ت ۹:بیم��ار کرونای��ی در بیمارس��تانهای کرم��ان بس��تری و
تحت درمان تخصصی هستند.
صحبتی ادامه داد :خوش��بختانه هیچ موردی از فوت به دلیل کرونا طی
یک هفته اخیر گزارش نشده است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانشرقی:

انتقال سند مالکیت اراضی برای حمایت از تولید
مسکن تسریع میشود

تبریز-توفیقی

مدیرکل بنیاد مس��کن آذربایجانشرقی گفت :روند انتقال سند مالکیت
اراض��ی ب��رای حمای��ت از تولید و عرضه مس��کن ب��ه این بنیاد ب��ا امضای
تفاهم نامه سه جانبه تسریع میشود.
حجت اهلل سروری ،افزود :در این راستا تفاهم نامه مشترک همکاری بین
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان منعقد شد.
وی اظهار داش��ت :این تفاهم نامه به منظور تسهیل و تسریع در فرایند
اجرای ماده  ۴قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن و ماده
 ۴۴آیی��ن نامه اجرایی آن در جهت برطرف کردن مش��کالت صدور اس��ناد
مالکیت اراضی ملی که در س��ال های گذش��ته به بنیاد مسکن واگذار شده
یا در حال واگذاری اس��ت ،امضا شد.مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی
گفت :بر اس��اس این تفاهم نامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی ضمن پیگیری
مراحل انجام کار از اداره کل منابع طبیعی و اداره کل ثبت اس��ناد و امالک
استان نسبت به انتقال اسناد مالکیت این اراضی از طریق دفاتر اسناد رسمی
تا پایان س��ال اقدام و ادارات کل مناطبع طبیعی و ثبت اس��ناد نیز همکاری
کامل با بنیاد به عمل آورند.سروری ،ادامه داد :در این تفاهم نامه مقرر شده
تا کارگروه ویژه به منظور بررس��ی و س��رعت بخشیدن به پرونده های بنیاد
مس��کن در اداره کل منابع طبیعی و اداره کل ثبت اس��ناد تش��کیل شود تا
اقدامات الزم برای صدور اس��ناد مالکی��ت در اراضی واقع در داخل محدوده
روستاها به نام این بنیاد در راستای ماده  ۴قانون ساماندهی به عمل آید.

برداشت محصوالت گلخانه ای در شهرستان
ایرانشهر

مدیر جهاد کش��اورزی ایرانشهر گفت:امس��ال  ۵۰هکتار از گلخانه های
شهرستان به زیر کشت خیار و گوجه فرنگی رفته است.
به گزارش ايس��نا ،مجید فیاضی افزود:برداش��ت محصوالت گلخانه ای
در ایرانش��هر با برداش��ت خیار آغاز ش��ده و بتدریج گوج��ه فرنگی تولیدی
گلخانه های شهرستان به بازار خواهد رسید.
وی تصریح کرد ۶۳ :هکتار گلخانه در شهرس��تان وجود دارد که تاکنون
 ۵۰هکتار از این سطح به زیر کشت رفته است.
وی ب��ه احداث  ۵هکتار گلخانه جدید اش��اره کرد و اف��زود ۷۰ :درصد
س��طح زیرکش��ت گلخانهها را خیار و مابقی به گوجه فرنگی اختصاص پیدا
کرده اس��ت.وی گفت :پیش بینی می ش��ود امس��ال  ۹هزار تن محصوالت
گلخانه ای در ایرانشهر تولید شود.
همچنین به مناسبت هفته بسیج با حضور فرماندار  ،فرمانده سپاه  ،مدیر
جهادکشاورزی و اعضای شورای اداری وجمعی از معتمدین شهرستان ،یک
واحد گلخانهایی به مس��احت ۲۷۰۰متر مربع و با اعتبار ۱۴میلیارد ریال در
شهرستان سیب و سوران به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری مازندران:

 ۲۱۹نقطه حادثه خیز در راه های مازندران
شناسایی شد

مدیرکل راهداری مازندران از شناسایی  ۲۱۹نقطه پرحادثه در راه های
استان خبر داد و گفت :از این تعداد  ۱۴۲نقطه اصالح شده است.
حسن جهانیان در گفتگو با مهر با اشاره به وجود  ۲۱۹نقطه حادثه خیز
در راههای اس��تان اظهار داش��ت :تاکنون نسبت به اصالح و رفع  ۱۴۲نقطه
اقدام ش��ده و از این تعداد  ۵۱نقطه جزو نقاط پرحادثه در کش��ور به ش��مار
میرود که  ۳۰نقطه اصالح شده است.
وی گفت :س��ازمان راه��داری منابع��ی را برای رفع نق��اط حادثه خیز
ابالغ کرده و تاکنون پروژههای مختلفی در دس��ت اجرا اس��ت و تمرکز روی
پروژههایی مبتنی بر ارتقای وضعیت ایمنی راهها است.
وی نداش��تن دوربرگردان را از جمله مش��کالت راهها ذکر کرد و گفت:
تکمی��ل پروژههای دوربرگ��ردان وزیرگذر از جمله طرحها اس��ت و تاکنون
 ۱۳پروژه دوربرگردان در راههای استان طراحی و تعریف شده است.
جهانی��ان ب��ا عنوان اینکه با همکاری بنیاد علوی ،بس��یج س��ازندگی و
راهداری  ۱۸کیلومتر از راه ارتباطی در ش��رق اس��تان در دس��ت بهسازی و
آسفالت است ،گفت :دو پروژه دیگر نیز با همکاری این بنیاد در دست اقدام
برای اجرا است.

