www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6926
یکشنبه  27آبان 1397

editorial@iran-newspaper.com

ورود دادستانی به ماجرای امداد خودرو در چالوس

اجرای پروژه آبخیزداری
و مدیریت سیالب در  ۲۰استان

طرح «کوپه کتاب» در استان قزوین اجرایی میشود

گروه ایران زمین /طرح« کوپه کتاب» برای مطالعه در حین سفر در قطارهای
مسافربری مسیر راهآهن قزوین -تهران و قزوین  -مشهد اجرا میشود.
«رویا اســماعیلی» مدیــرکل کتابخانههای عمومی اســتان قزوین افــزود :برای
ترویــج فرهنــگ مطالعــه نیازمنــد مشــارکت همگانــی هســتیم وهمــه افراد،
پژوهشــگران ،فرهنگیان ،آموزش و پرورش ،هنرمندان ،والدین و رسانهها باید
پای کار باشند تا کارها نتیجه دهد.

خرید بخاری برای مدارس مناطق
سردسیرآذربایجانشرقی

پایش مناطق حفاظت شده گیالن با تجهیزات مدرن

گروه ایران زمین /مناطق حفاظت شده محیط زیست در  3شهرستان گیالن با
تجهیزات مدرن بویژه پهپاد پایش میشود.
«قربانعلــی محمد پور» مدیرکل حفاظت محیط زیســت گیالن گفت :مناطق
تحت مدیریت محیط زیســت اســتان در رشــت ،انزلی ،صومعه ســرا و حاشیه
تاالب بینالمللی انزلی با تجهیزات مدرن و پهپاد پایش میشود.
وی بــا بیــان اینکــه این کار همزمــان با آغاز فصل شــکار صورت گرفــت ،افزود:
هرگونــه ادوات شــکار یــا زندهگیری پرنــدگان مهاجر در مناطق حفاظت شــده
تــاالب بینالمللی انزلــی نظیر پناهگاههای حیات وحش ســلکه ،ســرخانکل،
ســیاه کیشم ،سیاه درویشان و همچنین پارک ملی بوجاق کیاشهر و تاالب امیر
کالیه الهیجان با تجهیزات پیشرفته و پهپاد تصویربرداری شده و با شکارچیان
متخلف برخورد میشود.

شکارچیان متخلف حق شکار ندارند

گروه ایران زمین /مناطق تحت مدیریت محیط زیست گیالن در رشت ،انزلی،
صومعهسرا و حاشیه تاالب بینالمللی انزلی با تجهیزات مدرن و پهپاد پایش
میشود.
«قربانعلــی محمدپور» ،مدیرکل حفاظت محیط زیســت گیالن با بیان اینکه
این کار همزمان با آغاز فصل شــکار برای جلوگیری از شکار غیرمجاز پرندگان
انجام میشــود ،افــزود :هرگونه ادوات شــکار یا زندهگیری پرنــدگان مهاجر در
مناطق حفاظت شده تاالب بینالمللی انزلی نظیر پناهگاههای حیاتوحش
ســلکه ،سرخانکل ،سیاهکیشــم ،سیاهدرویشــان و همچنین پارک ملی بوجاق
کیاشهر و تاالب امیر کالیه الهیجان با تجهیزات پیشرفته و پهپاد تصویربرداری
شــده و بــا شــکارچیان متخلف برخورد میشــود .محمدپــور با اشــاره به اینکه
متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند ،ادامه داد :پروانه شکار متخلفان
نیز باطل میشود و آنان به غیر از امسال حق شکار در سال بعد را نیز از دست
میدهند.
وی از شــکارچیان خواســت ،پس از دریافت مجوز در روزهای تعیینشده شکار
کرده و از انجام هرگونه تخلف یا شکار گونههای در خطر انقراض پرهیز کنند.

امروز(یکشــنبه) در ســطح استان است.
این ســامانه بارشــی بــه تنــاوب موجب
ابرناکــی ،رگبــار و رعــد و بــرق ،در برخی
مناطــق بــارش بــرف و وزش باد نســبتاً
شــدید بویژه برای نیمــه غربی و جنوبی
استان در شهرستانهای کوهرنگ ،اردل
و لردگان میشود.
ëëفوت زن  ۲۸ساله بر اثر صاعقه و ریزش
کوه
بــر اســاس ایــن گــزارش« ،مجتبــی
خالــدی» ســخنگوی ســازمان اورژانس
کشور هم از فوت زن  ۲۸ساله گچسارانی
بر اثر برخورد با صاعقه و ریزش کوه خبر
داد و گفــت :ایــن حادثه حوالی ســاعت
 ۱۱و  ۲۸دقیقــه روز جمعــه گذشــته در
روســتای عشــایری «چــاه تلــخ» بخش
بوســتان از شهرستان باشت کهگیلویه و
بویر احمد رخ داده است.
ëëاســکان اضطــراری  710نفــر در
چهارمحالوبختیاری

احمــد
«ســید
همچنیــن
مرتضویفــرد» ،مدیرعامــل جمعیــت
هــال احمــر چهارمحــال و بختیــاری
هــم گفــت :در پی بــارش برف و بــاران،
نیروهای امــدادی جمعیت هالل احمر
استان به  ۷۸۹حادثهدیده امدادرسانی
کردند که از این تعداد به  ۷۱۰نفر اسکان
اضطراری داده شــد .مرتضوی با اشــاره
به اینکه بیشــترین امدادرســانی مربوط
به شهرســتان لردگان بود ،تصریح کرد:
 ۸۰درصــد از حــوادث مربــوط به ســیل
و آبگرفتگــی و  ۲۰درصــد ناشــی از برف
و کــوالک بوده اســت ۷۳ .تختــه پتو۵۹ ،
کیلوگرم نایلون ،یکهــزار قرص نان۱۲۱ ،
کیلوگــرم خرما ۲۰۰ ،قوطی کنســرو و ۱۵
کیلوگرم کشــمش میــان حادثهدیدگان
توزیع شد.
ëëقطع راه ارتباطی  40روستا در کهگیلویه
وبویراحمد
«محمــد ماهیــاری» ،رئیــس اداره

راهــداری کهگیلویــه نیز از بــارش باران
که باعث قطع راه ارتباطی  40روســتای
ایــن شهرســتان کهگیلویــه و بویر احمد
شد خبر داد و افزود :طغیان رودخانهها
باعث قطع شــدن راه این روستاها شده
کــه اکثــراً در بخــش «قلعــه ریســی» و
«دیشــموک» ایــن منطقــه قــرار دارند.
وی از روســتاهای الش ،کــوه پنبــه ،تنگ
چویــل ،بلوچســتان ،ادرج ،رود ســمه،
ســرگچ ،ســردو و ســرهنگ بهعنــوان
تعــدادی از ایــن روســتاها نــام بــرد و
تصریــح کــرد :هماکنــون دســتگاههای
راهداری مشغول بازگشایی راههای این
روســتاها هســتند .همچنین«ابوالفضل
آذرفــر» رئیــس جهاد کشــاورزی دنا نیز
اظهار داشــت :بر اثر بارش شــدید باران
و سیالب  ۲۰۰هزار قطعه بچه ماهی در
یک مزرعه پــرورش ماهــی در «پاتاوه»
این شهرســتان کهگیلویه و بویراحمد از
بین رفت.

مشکل ترافیک خودروها در بازارچههای مرزی سیستان و بلوچستان
نوســانات نــرخ ارز فرصــت مناســبی را
برای صــادرات کاال در مرزها ایجاد کرده،
امــا گمــرکات و بازارچههــای سیســتان و
بلوچستانظرفیتاینحجمازصادرات
را ندارند.
«عبدالحکیــم ریگــی» ،رئیــس اتــاق
بازرگانی سیســتان و بلوچستان در گفت
و گــو با ایرنا ،با اشــاره به مشــکل ترافیک
خودروهــای صادراتــی و ترانزیتــی در
بازارچههــای مــرزی ،اظهــار داشــت :در
بازارچههایمرزی«میرجاوه»«،کوهک»
و«جالــق» بیشــترین حجــم ترافیــک

گزارش
مـــصور

ناشــی از ازدحام خودروهــای صادراتی و
ترانزیتــی وجود دارد که حل این مشــکل
نیازمنــد تعامــل گمــرک و بازارچههای
مــرزی اســت .وی خاطرنشــان کــرد :بــه
طورمتوســط هر خــودرو  6روز در پشــت
بازارچههــای مرزی معطــل میماند که
معادل با  6روز خوابیدن ســرمایه اســت
بــه همیــن دلیــل خواســتار روانســازی
تــردد خودروهــای ترانزیتــی و صادراتی
در بازارچههای مرزی هستیم« .کوروش
محمــدی» ،مدیــر بازارچههــای مــرزی
سیستان و بلوچســتان نیز دلیل ترافیک

جشنواره بازی های بومی محلی قهرمانی خراسان شمالی با حضور
200شرکتکننده در رشته های چوب کشی ،طناب کشی انفرادی ،فوتبال
دستی ،هفت سنگ ،مچ اندازی و گانیه در بجنورد برگزار شد

تخریب  500رشته دام هوایی در حاشیه تاالب بین المللی فریدونکنار مازندران

عکس :ایرنا

برگزاری سومین مرحله مسابقات آفرود قهرمانی کشور در پارک جنگلی ارومیه

ایجــاد شــده در بازارچه مــرزی میرجاوه
را عــاوه بــر افزایش تعــداد کامیونهای
صادراتــی و ترانزیتــی ،عبــور خودروهای
وانــت بــار از در اختصاصــی کامیونهــا
عنوان کرد و افــزود :خودروهای وانت بار
کــه در واقع همــان کوله بران مرزنشــین
هســتند ،برای صادرات اقالم غیررسمی
مجبور به ورود به بازارچه مرزی هســتند
که عبــور همزمان آنهــا از در اختصاصی
کامیونهــا موجــب ایجاد ترافیک شــده
است .برهمین اســاس در حال رایزنی با
گمرکات سیســتان و بلوچستان هستیم

تــا در صــورت امــکان در اختصاصــی
بــرای ورود وانت بارهــا در بازارچه مرزی
میرجــاوه ایجــاد شــود .در حــال حاضــر
بــرای کاهــش حجــم ترافیــک یــک روز
درمیان برای عبور کامیونها و وانت بارها
برنامهریزی شده که با این شرایط بازهم
هــر خودرو حداقــل  2تا  3روز بــرای ورود
به بازارچه معطل میشود .وی تصریح
کرد :ظرفیت فعلی گمرکات و بازارچهها
متناسب با شرایط قبل از نوسانات ارز بود
به همین دلیل این حجم از صادرات در
اینبازارچههاپیشبینینشدهبود.

اقدامات دولت برای توسعه و اشتغال
روستایی در لرستان

عکس :وحید خادمی

«قاســم عجــم» رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت
دو خط بیماریهای طیور دامپزشکی خراسان جنوبی از آغاز پایش
خـــبر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مهاجر خبر داد.
«مجیــد رحمانــی» ،معاون ســرمایهگذاری و تأمیــن منابــع اداره کل میراث
فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری گلســتان گفت :ســاماندهی گِلفشــان و
آبگرمهای اســتان یکی از برنامههای محوری ستاد اقتصاد مقاومتی گلستان
اســت ،اما تاکنون اقدامی برای رونق بخشــی این مناطق انجام نشده اگربخش
خصوصــی عالقهمند به ســرمایهگذاری در این بخشها باشــد از آنها حمایت
میکنیم.
«غفــار محمدی» ،دبیر اتاق تعاون اســتان کرمانشــاه از آمادگی تعاونیهای
مرزنشین کرمانشاه برای واردات اقالمی مانند برنج و الستیک خبر داد و گفت:
ایــن تعاونیها بــرای رونق تجارت خــود نیازمند  40میلیارد تومان ســرمایه در
گردش هستند.
«فرهــاد قلینــژاد» مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر گفت:
بزرگترین محموله قاچاق پرندگان در معرض انقراض کشف شد.
ســرهنگ «شــهریار فتاحی» فرمانده پایگاه دریابانی قشــم گفــت :مرزبانان
پایگاه دریابانی قشم  5هزار مترخط لوله انتقال سوخت قاچاق را منهدم کردند.

گــروه ایــران زمیــن /بهدنبــال تغییرات
جــوی چند روز گذشــته که شــاهد بارش
بــرف و بارانهای ســیل آســا در مناطق
مختلف بویژه در شــمال غرب و شــمال
شــرق کشــور بودیــم ،مشــکالتی بــرای
مــردم و خودروها در تردد به وجود آمد.
از جمله این مشکالت میتوان به سرریز
شــدن ســد ایالم ،ریــزش تونــل کارون ۴
در جاده شــهرکرد  -خوزستان ،قطع راه
ارتباطی 40روستای شهرستان کهگیلویه
و فوت یک زن ۲۸ســاله بر اثر برخورد با
صاعقه در گچساران اشاره کرد.
شها
ëëافزایشبار 
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی،
میزان بارش در کشــور از ابتدای امســال
تــا روزجمعــه ( 25آبان ماه) نســبت به
مــدت مشــابه ســال قبــل  80.2درصــد
بیشتر از حد نرمال بوده است.
«مســعود حقیقــت» ،مدیــر کل
پایش ســازمان هواشناســی دراین باره
اظهارداشــت :میانگیــن بــارش ایــن
مدت 42.4 ،میلیمتر و در مدت مشابه
سال گذشــته  11.3میلیمتر بوده است.
همچنیــن در مدت مشــابه بلند مدت
30ســاله بارشهــا  23.6میلیمتر بوده
است .وی افزود :تهران از یکشنبه هفته
گذشته تا جمعه 32.4 ،میلیمتر بارش
داشــت و به غیر از استانهای سیستان
و بلوچســتان ،اردبیــل ،آذربایجــان
شــرقی و زنجــان در بقیــه اســتانها،
بــارش طی  55روز گذشــته باالتر از حد
نرمــال بــوده اســت .همچنیــن آخرین
نقشــههای هواشناســی نشــان میدهد
امروز(یکشنبه) بارش پراکنده در شمال
شــرق کشــور رخ میدهد و بتدریج این
ســامانه از کشــور خــارج و تــا نیمههای
هفته جاری جوی آرام و پایدار در بیشتر
نقاط کشــور حاکم خواهد بود و فقط در

غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده
یدهد.
رخ م 
ëëآبگرفتگیمعابروسیل
وی ادامه داد :از روز سهشنبه سامانه
جدیــدی از ســمت جنــوب غــرب وارد
کشــور میشــود که بتدریج برای مناطق
جنوبی و مرکزی بارشها آغاز میشود.
بارشهــا در چنــد روز اخیــر موجــب
آبگرفتگی معابر و ســیل در اســتانهای
بوشــهر ،ایالم ،چهارمحــال و بختیاری،
خوزستان ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد
و لرســتان شــد .در ایــن مــدت ،میــزان
بارندگــی در «لنــده»  137میلیمتــر و
در «یاســوج» کهگیلویــه و بویراحمــد
 138میلیمتــر بود .همچنیــن بر اثر این
بارشهــا ارتفاع آب ســد «دز» نیز 5متر
افزایش یافت.
ëëسرریز سد ایالم
«احســان یارمحمــدی» معــاون
حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت آب
منطقــهای اســتان ایــام نیز با اشــاره به
اینکه بارش مداوم باران از روز چهارشنبه
تا جمعه گذشــته به قدری مناســب بود
که سد ایالم را ســرریز کرد به مهر اظهار
داشت :طی  72ساعت مذکور  7میلیون
مترمکعب آب وارد این سد شده است.
از ابتدای امســال در مجموع  ۱۴میلیون
مترمکعــب حجــم آب ورودی این ســد
بود که هماکنون حجم کل مخزن سد به
 ۶۴.۳۶میلیــون مترمکعب آب رســیده
اســت .معــاون حفاظــت و بهرهبرداری
شرکت آب منطقهای استان ایالم افزود:
ظرفیت مخزن سد ایالم نیز  ۶۳میلیون
مترمکعب بود که هماکنون سرریز کرده
اســت .وی بــا اشــاره بــه ســد «دویــرج»
در شهرســتان دهلــران اظهــار داشــت:
طــی ایــن مــدت همچنین۲۱میلیــون
مترمکعــب حجــم آب ورودی این ســد

بوده است .از ابتدای امسال  ۴۳میلیون
مترمکعــب آب وارد ایــن ســد شــده و
هماکنــون حجم کل مخزن این ســد به
 ۱۷۱.۲۴میلیون مترمکعب آب رســیده
است.
ëëریزش تونــل کارون  ۴در چهارمحال و
بختیاری
در همیــن حــال« ،رحمــتاهلل
نجفی» رئیــس پلیــس راه چهارمحال
و بختیاری هم با اشــاره بــه اینکه بر اثر
بــارش بــاران شــدید در اســتان ،تونــل
کارون  4در جاده شــهرکرد  -خوزستان
 کهگیلویــه و بویراحمــد ریزش کرده،ادامــه داد :تاکنــون گزارشــی مبنیبــر
خســارت و تلفات جانی گزارش نشــده
و بایــد بارش باران قطع شــود تا امکان
بررسی محل حادثه و خسارت ناشی از
آن فراهم شود.
ëëبارش برف در ۶شهرستان لرستان
از طرفــی ،بر اســاس اعــام اداره کل
هواشناسی لرســتان ،با فعالیت سامانه
بارشی اخیر ۴۱ ،میلیمتر باران در استان
باریــده اســت .بــر ایــن اســاس در خرم
آبــاد ۴۰میلیمتر ،بروجــرد  ۳۴میلیمتر،
الیگــودرز  ۳۶میلیمتــر ،کوهدشــت
۴۶میلیمتــر و پلدختر  ۵۱میلیمتر باران
باریده است
ëëارتفاع 25سانتیمتریبرفدرکوهرنگ
«شاهرخ پارسا» ،مدیرکل هواشناسی
چهارمحال و بختیاری نیز از بارش شدید
برف در شهرســتان کوهرنــگ خبر داد و
گفت :ارتفاع برف در این شهرســتان به
بــاالی  ۱۵ســانتیمتر و در ارتفاعــات این
منطقه بــه باالی  ۲۵ســانتیمتر رســیده
اســت .مدیرکل هواشناسی چهارمحال
و بختیــاری بیــان کــرد :بــرآورد آخریــن
مدلهــای هواشناســی بیانگــر تــداوم
فعالیت ســامانه بارشــی تــا اواخر وقت

عکس :احسان فضلی اصانلو

در چهاردهمین نمایشــگاه سراســری کتاب و رســانههای دیجیتال کرمانشــاه،
 850میلیون تومان ُبن خرید کتاب به فروش رفت که براساس رصد مسئوالن
نمایشگاه ،بخشی از بازدیدکنندگان هم بدون ُبن اقدام به خرید کردند.
«پریســا محمــدی» ،مدیــر اجرایــی چهاردهمین نمایشــگاه سراســری کتاب و
توگــو با ایرنا ،میزان اســتقبال مــردم از
رســانههای دیجیتــال کرمانشــاه در گف 
نمایشــگاه کتاب امســال را بینظیر دانســت و افزود :با وجود بارش باران شاهد
حضــور گرم مردم فرهنگ دوســت و اهل مطالعه کرمانشــاه از این نمایشــگاه
بودیم .وی با بیان اینکه برآوردی از تعداد بازدیدکنندگان از نمایشــگاه نداریم،
گفــت :دوره چهاردهــم از ســایر دورههای برگزاری نمایشــگاه کتاب کرمانشــاه
پرشورتر و استقبالکننده بیشتری داشت.
محمدی به برگزاری برنامههای جنبی در طول برگزاری نمایشگاه نیز اشاره کرد
و گفت :برپایی عصر شعر ُکردی برای اولین بار و همچنین عصر شعر فارسی،
نشست «چگونه تخصصی رمان بنویسیم» و کارگاه آموزشی موسیقی از جمله
این برنامهها بود.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان ایالم :بارش های اخیر سد ایالم را سرریز کرد

عکس :محمد رنجبر

کرمانشاهیها  850میلیون تومان از نمایشگاه کتاب
خرید کردند

امیدواری مردم و کشاورزان به زمستانی پر بارش

منبع :ایسکانیوز

گــروه ایران زمین 700 /دســتگاه بخاری طــی  2ماه آینده در مناطق سردســیر
آذربایجانشرقی نصب میشود.
«پیام صدقی» مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی
بــا بیان اینکه حــدود  ۸۵درصد مدارس اســتان به ســامانه گرمایشــی ایمن
مجهز اســت ،اظهار داشــت :امســال اعتباری برای تجهیز مدارس به سامانه
نویــن بخاری ،ابالغ شــده اســت .وی با بیــان اینکه یکهــزار و 400باب کالس
درس در مناطق محروم استان فاقد سامانه گرمایشی است ،افزود :در استان
از  ۲۴هــزار کالس درس ،حدود  3هزار و  ۵۰۰کالس فاقد ســامانه گرمایشــی
اســتاندارد است .سال گذشــته حدود  ۸۰بخاری گازسوز برای مدارس استان
خریداری شــد .صدقــی با بیان اینکه در اســتان از مجموع کالسهای درس،
حــدود ۳۲درصــد کالس درس غیرمســتحکم ۲۶ ،درصد نیمه مســتحکم و
 ۴۲درصد مســتحکم اســت ،خاطرنشان کرد :در اســتان 7هزار و  ۶۶۵کالس
غیر مســتحکم6 ،هــزار و  ۲۳۶کالس نیمه مســتحکم و  ۱۰هزار و  ۱۶۵کالس
مستحکم وجود دارد.

عکس :عکس محسن اسماعیل زاده

ب در
گروه ایران زمین 53 /پروژه آبخیزداری و پخش سیال 
 ۲۰استان اجرا میشود.
اخبـــار
«ابوالقاســم حســین پــور» مدیــرکل دفتر کنترل ســیالب
و آبخــوانداری ســازمان جنگلهــا در بازدیــد از طرحهای آبخیزداری اســتان
ســمنان تأکید کرد :این طرحها از محل صندوق توســعه ملی اجرا میشــود و
سمنان نیز یکی از استانهای  ۲۰گانه در این زمینه خواهد بود که شاهد اجرای
پروژههای این حوزه در آن هستیم .وی افزود :شرایط اقلیمی و محیطی کشور
بهگونهای اســت که فعالیتهای آبخیــزداری و آبخــوانداری میتواند نقش
مؤثری را در تعادل بخشــی و پایداری منابع آب ،خاک و زیســتی حوضههای
آبخیز داشته باشد.

گــروه ایــران زمیــن /در راســتای احقاق
حقــوق عامــه و بهدنبــال شــکایتهای
مردمــی و گزارشهــای متعــدد از
راننــدگان امــداد خــودرو و جرثقیلهای
مســتقر در جــاده چالوس بــه علت اخذ
مبالغ هنگفت ،مهلــت  ۲۰روز های برای
ســاماندهی و قانونمنــد کــردن و ارائــه
فهرســت دقیق شــرکتها و رانندگان به
معاونــت دادســتانی اســتان البــرز داده
شده است.

«محمــد آقایــاری» معــاون دادســتان
عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان البــرز
بــا اشــاره بــه شــکایتهای مردمــی از
راننــدگان امدادخودرو در جاده چالوس،
گفــت :بــرای رفع ایــن معضــل اتحادیه
کامیونداران مکلف شــده ،بعد مســافت
را قیمتگذاری و بهصورت برچســب بر
خودروهای امدادی نصــب کنند .در این
راســتا ارائه نشــدن خدمــات مطلوب در
زمانهــای بحرانی دراین جــاده گزارش

شــده کــه جلســهای بــا حضــور رئیــس
اتحادیــه کامیونــداران ،معــاون مدیرکل
راهداری و رئیس پلیس راه استان برگزار
و مقرر شــد کــه همه راننــدگان عضو این
اتحادیه شوند.
وی با اشاره به اینکه نرخ مصوبی از سوی
اتحادیــه بــرای جابهجایــی خودروهــای
حادثــه دیــده توســط امــداد خــودرو و
جرثقیلهــا در این جاده وجود نداشــت،
گفت :اتحادیه کامیونداران مکلف شد که

بعد مسافت را قیمتگذاری و بهصورت
برچســب بر خودروهای امــدادی نصب
کننــد .آقایــاری تصریــح کــرد :شــعبه 8
دادیــاری به منظور رســیدگی بــه جرایم
و تخلفــات احتمالــی در حــد جــرم بــه
ایــن منظــور اختصاص داده شــده و طی
روزهای اخیر یکی از دادیاران این شــعبه
بهصورت سرزده از جاده چالوس بازدید
کرده و بــا قاطعیت با تخلفات احتمالی
برخورد شده است.

بــا دریافت اعتبار  643طرح اشــتغال روســتایی در لرســتان،
طرحهای مصوب بخش اشــتغال فراگیر استان  2هزار و 909
گزارش
فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
خـــبری
«علی آشتاب» ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان
در گفــت و گو بــا ایرنا ،با بیان اینکه اجــرای این طرحها با اســتقبال مردم مواجه
شــد ،افزود :یکهزار و  816طرح در ســامانه «کارا» در بخش اشــتغال روســتایی با
اعتبــار  427میلیــارد تومــان و پیشبینی اشــتغال  7هــزار و  653نفر ثبت شــده
اســت .این طرحها در دســتگاههای اجرایی مورد بررســی قرار گرفت و به کمیته
فنی ارجاع و در این کمیته تأیید و به سامانه بانکی معرفی شدند.
آشــتاب گفت :در مجموع ســهم استان از اشــتغال روســتایی  126میلیارد و 800
میلیــون تومان بود که با پیگیریهای انجام شــده بــه 152میلیارد تومان افزایش
یافت ،از این میزان اعتبار در قالب  941طرح ،تعریف شده و تاکنون  106میلیارد
تومان پرداخت شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه طرحهایی به ارزش  45میلیارد تومــان نیز در مرحله عقد
قرارداد هســتند ،عنوان کرد 264 :میلیارد و  260میلیون تومان طرح مصوب هم
در بانکهای استان داریم .در راستای حمایت از اشتغال روستایی امسال یکهزار
و  360میلیارد ریال اعتبار جهت تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی برای جامعه
هدف نهادهای حمایتی بهزیســتی ،کمیته امداد و بنیاد شــهید استان ابالغ شده
که با پرداخت این تســهیالت برای4هزار و  590نفر اشــتغال جدید ایجاد خواهد
شد.
بــه گفته مدیــرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرســتان ،از اعتبار اختصاص یافته
به اســتان  830میلیارد ریال به کمیته امداد 385 ،میلیارد ریال به بنیاد شــهید
و  157میلیارد ریال هم به سازمان بهزیستی استان اختصاص داده شده است.

