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میان ایران و
افغانستان بسیار
فراوان است

اســتاندار فــارس گفــت :زمینــه هــای همــکاری
بســیار فراوانــی میــان جمهــوری اســامی
ایــران و جمهــوری اســامی افغانســتان وجــود
دارد کــه امیدواریــم دو ملــت بتواننــد از
مــراودات دوســتانه بهــره بیشــتری ببرنــد.
دکتــر عنایــت اهلل رحیمــی در دیــدار ســفیر
افغانســتان در ایــران بــا بیــان ایــن کــه
زبــان ،فرهنــگ آداب و رســوم مشــترک از
مولفــه هــای تقویــت رابطــه میــان ملــت
هــا اســت ،اظهارداشــت :انتظــار مــی رود
ارتباطــات دوســتانه میــان دو کشــور بیــش
از پیــش تقویــت شــده و گســترش یابــد
و بــا وجــود ایــن کــه فــراز و فرودهــای
امنیتــی و حضــور بیگانــگان مانــع از افزایــش
مــراودات اســت ،امیدواریــم شــاهد ثبــات
و صلــح دائمــی در افغانســتان باشــیم.
نماینــده عالــی دولــت تدبیــر و امیــد در
اســتان فــارس بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیاری
از نیروهــای کارآمــد افغانســتان بــه دالیــل
مختلــف نمــی تواننــد بــه صــورت مســتقیم
در خدمــت پیشــرفت کشورشــان باشــند و در
ایــران حضــور دارنــد ،تصریــح کــرد :امیدواریــم
بــا برقــراری صلــح و ثبــات در افغانســتان شــاهد
بازگشــت نیروهــای مهاجــر بــه کشورشــان
باشــیم و آن هــا بتواننــد در ســازندگی
و آبادانــی افغانســتان مشــارکت کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه جمهــوری اســامی
ایــران همــواره خــود را در کنــار ملــت بــزرگ
افغانســتان مــی بینــد و در همــه تنگناهــا بــه
آن کشــور کمــک مــی کنــد ،افــزود :جمهــوری
اســامی ایــران هیــچ چشمداشــتی جــز حســن
همجــواری و رعایــت منافــع طرفیــن نــدارد.
اســتاندارفارس ادامــه داد :افغانســتان را
کشــوری دوســت و بــرادر مــی دانیــم و ملــت
بــزرگ افغانســتان را بــه عنــوان مردمــی
رشــید الیــق و شایســته میدانیــم کــه بــرا
سرنوشــت خــود حاکــم باشــند و رهبــران دو
کشــور در همیــن مســیر حرکــت مــی کننــد.
دکتــر رحیمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه
زمینــه هــای همــکاری تجــاری و اقتصــادی
فراوانــی بــرای همــکاری دولــت ملــت ایــران
و افغانســتان وجــود دارد ،گفــت :در زمینــه
هــای معدنــی ماننــد معــادن کانــی فلــزی و
غیرفلــزی و طبیعــی و نیــز در حــوزه تولیــد
کاالهــای صنعتــی و کشــاورزی اســتان فــارس
ظرفیــت هــای بســیار باالیــی دارد و مــی توانــد
بــا کشــور افغانســتان همــکاری هــای گســترده
ای داشــته باشــد؛ همچنیــن در زمینــه
پزشــکی و درمانــی اســتان فــارس یکــی از
قطــب هــای پزشــکی کشــور محســوب مــی
شــود و مقصــد درمانــی بســیاری از شــهروندان
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس شــیراز اســت
و مــی توانیــم پذیــرای اتبــاع افغانســتان نیــز
باشــیم.
وی اظهارداشــت :اســتان فــارس بــه عنــوان
ایــران کوچــک از نظــر اقلیمــی چهــار فصــل
بــوده و بــه دلیــل وجــود حافــظ و ســعدی
و خدمتــی کــه ادبیــات فارســی کــرده انــد
شناســنامه ایــران و فارســی زبانــان محســوب
مــی شــود.
نماینــده عالــی دولــت تدبیــر و امیــد در
اســتان فــارس بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از
حقــوق قانونــی مهاجــران افغانســتانی دفــاع
مــی کنیــم ،گفــت :انتظــار مــی رود دولــت
افغانســتان نظــارت بیشــتری بــر تــردد اتبــاع
افغانســتان داشــته باشــد؛ زیــرا هــم اکنــون
شــاهد صدمــات بســیار زیــادی بــه اتبــاع
غیرمجــاز افغانســتان در زمــان ترددهــای
جــاده ای هســتیم.
اســتاندار فــارس بــا بیــان ایــن کــه ایــن
اســتان بــا  36شهرســتان و  122هــزار
کیلومتــر وســعت پذیــرای بیــش از 300
هــزار نفــر از اتبــاع افغانســتان اســت ،افــزود:
حــدود  150هــزار نفــر از اتبــاع افغانســتان در
اســتان فــارس دارای برخــی مجوزهــا هســتند
و خدمــات مختلــف و متنوعــی را از دولــت
جمهــوری اســامی ایــران دریافــت مــی کننــد.
دکتــر رحیمــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه رفــع
مشــکالت هویتــی برخــی از افرزنــدان تبــاع
افغانســتان کــه دارای مــادران ایرانــی هســتند
در اســتان فــارس در حــال انجــام اســت،
تصریــح کــرد :دانــش آمــوزان افغانســتان هیــچ
تفاوتــی بــا دانــش آمــوزان ایرانــی ندارنــد و
مــورد حمایــت کامــل آمــوزش و پــرورش قــرار
دارنــد.
در ایــن دیــدار عبدالغفــور لیــوال ســفیر
جمهــوری اســامی افغانســتان در ایــران نیــز
بــا ابــراز خرســندی از ســفر بــه شــیراز بــه
عنــوان مهــر فرهنــگ و ادب و تمــدن ایــران،
از حمایــت هــای دولــت جمهــوری اســامی
ایــران نســبت بــه اتبــاع افغانســتان تقدیــر
کــرد و افــزود :امیدواریــم بــا برقــراری صلــح
و آرامــش در افغانســتان شــاهد بازگشــت
بســیاری از اتبــاع افغانســتان بــه وطــن
خودشــان باشــیم.

فارس /عباس ســتایش گو

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کاشــان از صــدور بیــش از  ۱۰اخطــار کتبــی بــه مراکــز درمانــی متخلــف بــه دلیــل ســوءمدیریت پســماند پزشــکی
خبــر داد و گفــت :یــک مرکــز نیــز بــه همیــن دلیــل پلمــب شــد .اللهیــار دولتخــواه در گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کاشــان ،بــا بیــان اینکــه در شهرســتان کاشــان
تنهــا مراکــز بیمارســتانی شهرســتان کاشــان مجهــز بــه دســتگاه بیخطرســاز پســماندهای عفونــی بودهانــد اظهــار داشــت :بــر اســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
برخوردهــای قاطــع بــا متخلفیــن ســوءمدیریت پســماند پزشــکی صــورت پذیرفــت .وی ضمــن اشــاره به پیگیــری متعــدد از طریق مصوبــات کارگــروه مدیریت پســماند
شهرســتان کاشــان مبنــی بــر مدیریــت صحیــح پســماندهای پزشــکی مراکــز درمانــی افــزود :بــا مشــاهده نقــض قوانیــن توســط کارشناســان اداره حفاظــت محیــط
زیســت کاشــان موضــوع از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری و بــا دســتور دادســتان شهرســتان کاشــان نســبت بــه پلمــب مرکزهــای متخلــف اقــدام شــد.

قاضی کرمانشاهی به عنوان شهید شاخص کشوری انتخاب شد

کرمانشــاه  -الهه فرهادی

مدیــر ســازمان بســیج حقوقدانــان اســتان کرمانشــاه
گفــت :شــهید «ســلیم قنبــری» قاضــی و حقوقــدان
کرمانشــاهی بــه عنــوان شــهید شــاخص کشــوری
ســازمان بســیج حقوقدانــان در ســال  ۱۴۰۰انتخــاب
شــد.
رســول بهرامــی پــور افــزود :در راســتای بررســی
ســوابق شــهدای حقــوق دان کشــور جهــت انتخــاب
شــهید شــاخص کشــوری ،قاضــی و حقوقــدان
بســیجی شــهید ســلیم قنبــری بــه ســازمان بســیج
حقــوق دانــان کشــور معرفــی و اســناد و دالیــل دفــاع
نیــز ارائــه گردیــد.
وی اظهــار داشــت :در کمیســیون مرکــزی بــا تأییــد
ریاســت ســازمان بســیج حقوقدانــان کشــور و تصویب
ریاســت ســازمان بســیج مســتضعفین کشــور ،شــهید
ســلیم قنبــری بــه عنــوان شــهید شــاخص کشــوری
ســازمان بســیج حقوقدانــان در ســال  ۱۴۰۰انتخــاب
و معرفــی شــد.
بهرامــی پــور تاکیــد کــرد :شــخصیت و مقــام ایــن
شــهید واالمقــام در ســال جــاری مــورد مطالعــه و
توجــه حقــوق دانــان کشــور قــرار خواهــد گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه همــگان بــه ویــژه جامعــه حقوقی
و دســتگاه هــای حقوقــی و قضایــی و حقــوق دانــان
بســیجی وظیفــه داریــم ،یادآور شــد :در جهــت معرفی
ایــن شــهید راه عدالــت بــه مــردم عزیزمــان بویــژه
جامعــه حقوقــی در سراســر کشــور تــاش میکنیــم.
بهرامــی پــور اضافــه کــرد :در راســتای تجلیــل از
مقــام واالی ایــن شــهید عدالــت گســتر برنامــه هــای
فرهنگــی تبلیغــی متعــددی از جملــه تهیــه زندگــی
نامــه و آثــار شــهید ،تهیــه و پخــش کلیــپ هــای
فرهنگــی تبلیغــی ،انتشــار بروشــور معرفــی شــهید،
برگــزاری یــادواره شــهدا ،برگــزاری نمایشــگاه ،تهیــه و
توزیــع تصویــر شــهید قنبــری و فضــا ســازی فرهنگی

در ســطح اســتان و ســایر اقدامــات فرهنگــی را بــه منظور
گرامیداشــت یــاد و خاطــره این شــهید واال مقــام و معرفی
ایــن شــهید راه عدالــت بــه سراســر کشــور در دســتور کار
اســت.
وی ادامــه داد :از همــه مســوولین و حقــوق دانــان
اســتان بویــژه مســوولین دســتگاه هــای وابســته بــه قــوه
قضائیــه و همچنیــن خبرنــگاران ،اصحــاب رســانه ،صــدا
و ســیما و فعــاالن رســانه میخواهیــم تــا در ایــن
اقــدام فرهنگــی تبلیغــی کــه در ســال  ۱۴۰۰انجــام
میگیــرد ،ســازمان بســیج حقــوق دانــان را یــاری کنند.
قاضــی انقالبــی و حقــوق دان بســیجی شــهید ســلیم
قنبــری در تاریــخ  ۱۵/۴/۱۳۴۹در اســام آبــاد غــرب
متولــد شــد .ایشــان در ســال  ۱۳۷۸پــس از فــارغ
التحصیلــی در دوره کارشناســی حقــوق بــه عنــوان
کارمنــد دادگســتری ،مشــغول انجــام وظیفــه شــدند.
حضــور و فعالیــت در رده هــای مختلــف بســیج در
کارنامــه ایــن شــهید بزرگــوار برجســته مــی باشــد.
وی در ســال  ۱۳۸۳منصــب قضــاوت را برگزیــد و در

ســال  ۱۳۸۵بــه عنــوان دادســتان شهرســتان روانســر
منصــوب شــد و پــس از هفــت ســال تــاش و جدیــت
در منطقــه اورامانــات بــه عنــوان رییــس دادگســتری
شهرســتان ارتقــا یافــت .شــهید واالمقــام همــواره مــی
گفــت «بــا خــدای خــود عهــد بســته ام کــه خیانــت
نکنــم ،عدالــت واقعــی ،فقــط در ســایه احــکام الهــی
محقــق مــی شــود و عدالتــی کــه تعبیــری بــه جــز
قوانیــن الهــی داشــته باشــد عدالــت واقعــی نیســت و
یکــی از مهمتریــن دالیــل بعثــت و اهــداف انبیــاء الهی
تحقــق و اجــرای صحیــح عدالــت بــوده اســت».
ایــن انســان خــدوم پــس از ســال هــا خدمــت صادقانه
در قامــوس اقامــه عــدل و داد ،در نهایــت در صبحــگاه
 ۲۱بهمــن  ۱۳۹۳توســط یــک شــرور مســلح مــورد
حملــه ناجوانمردانــه قــرار گرفــت و در دهــه فجــر
انقــاب اســامی و در ســن  ۴۵ســالگی حیاتــش را به
پــای جمهــوری اســامی نثــار کردنــد و بــه لقــاء اهلل
پیوســت و پیکــر مطهــرش در گلــزار شــهدای اســام
آبــاد غــرب بــه خــاک ســپرده شــده اســت.

پیگیریبرایتحویل 10هکتارزمینبرایاحداثناحیهصنعتیکالپوش
ت شــهرکهای صنعتــی اســتان
معــاون فنــی شــرک 
ســمنان از پیگیــری ایــن شــرکت در خصــوص
تحويــل  ۱۰هكتــار زميــن بــراي احــداث ناحيــه
صنعتــي كالپــوش بــه صــورت قانونــی اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار روزنامــه ســراج در اســتان
ســمنان ،مهــدی رحمانیــان اظهــار داشــت :شــوراي
برنامهريــزي و توســعه اســتان ســمنان ســال  ۹۸بــا
احــداث ناحيــه صنعتــي كالپــوش بــه مســاحت ۴۲
هكتــار موافقــت کــرد.
وی در ادامــه بیــان کــرد :امــا عليرغــم پيگيريهــاي
مكــرر شــركت شــهركهاي صنعتــي اســتان
ســمنان در ارديبهشــت  ۹۹ســازمان جنگلهــا و
مراتــع كشــور عــدم موافقــت خــود را بــا واگــذاري
زميــن بــرای احــداث ناحيــه صنعتــي كالپــوش اعالم
كــرد.
رحمانیــان تصریــح کــرد :در نهايــت بــا پيگيــري
مجــدد شــركت شــهركهاي صنعتــي اســتان
ســمنان در مهرمــاه  ،۹۹فرمانــداري ميامــي بــه ايــن
شــركت اعــام كــرد كــه موافقــت اوليــه بــا واگــذاري
 ۱۰هكتــار از اراضــي مذكــور از ســوي اداره كل منابع

طبيعــي اســتان صــورت پذيرفتــه اســت.
معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان
ســمنان ادامــه داد :پــس از اعــام موافقــت اوليــه
پيگيريهــاي الزم از ســوي ایــن شــركت بــراي
تحويــل زميــن و قــرارداد واگــذاري از ادارات كل
منابــع طبيعــي و آبخيــزداري ،و جهــاد كشــاورزي
( مديريــت امــور اراضــي) ايــن اســتان انجــام شــد.
وی اضافــه کــرد :حقــوق عرفــی زمیــن مذکــور
توســط ایــن شــرکت پرداخــت گردیــد و مدیریــت
اراضــی جهــاد کشــاورزی اســتان موافقــت
خــود را بــا واگــذاری زمیــن موضــوع بــه امــور
اراضــی شهرســتان میامــی اعــام نمــوده ولــي
تاكنــون منجــر بــه نتيجــه الزم نشــده اســت.
وی یــادآور شــد :در حــال حاضــر ،تفكيــك اراضــي و
صــدور ســند از ســوي امور اراضــي شهرســتان ميامي
در دســت اقــدام بــوده و بــراي بازديــد كارشناســان
اداره ثبــت ميامــي تعييــن وقــت شــده اســت.
رحمانیــان تاکیــد کــرد :شــركت شــهركهاي
صنعتــي اســتان ســمنان پيگيــر تحويــل ۱۰
هكتــار اراضــي مذكــور بــه صــورت قانونــي اســت.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان گفــت :در قالــب طــرح اصــاح و
بهینــه ســازی شــبکه بــرق کشــور۱۲۷ ،
پــروژه در گلســتان افتتــاح شــد.
همزمــان بــا افتتــاح پنــج طــرح بــزرگ
شــبکه توزیــع نیــروی بــرق کشــور در
قالــب پویــش هــر «هفتــه الــف -ب-
ایــران» ،پــروژه هــای شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق گلســتان هــم افتتــاح شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان در آییــن افتتــاح ایــن پــروژه
هــا اظهارکــرد :در قالــب طــرح اصــاح و
بهینــه ســازی شــبکه بــرق کشــور۱۲۷ ،
پــروژه ســهم گلســتان بــود کــه امــروز
بــه بهــره بــرداری رســید.
علــی اکبــر نصیــری افــزود :بــرای ایــن
پــروژه هــا  ۳۷میلیــارد تومــان اعتبــار
هزینــه شــده اســت.
وی بیــان کــرد :بــا افتتــاح ایــن پــروژه

هــا  ۱۵۳کیلومتــر بــه طــول شــبکه فشــار
متوســط ۱۴۶ ،کیلومتــر بــه طــول شــبکه
فشــار ضعیــف ۶۵۲ ،دســتگاه ترانــس و
 ۷۵هــزار و  ۹۹۵کیلــو ولــت آمپــر بــه
ظرفیــت بــرق گلســتان اضافــه شــد.

وی ادامــه داد :امــا بــا توجــه به صورتجلســه بهمن ماه
ســال  ۹۹اســتانداري ســمنان ،شــركت شــهركهاي
صنعتــي اســتان ســمنان نســبت بــه انجــام عمليــات
نقشــهبرداري و طراحــي ناحيــه صنعتــي كالپــوش
اقــدام و همچنيــن قراردادهــاي اجــراي عمليــات
خاكــي و اجــراي جدولگــذاري را منعقــد كــرد.
معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی
اســتان ســمنان افــزود :جــداول مــورد نيــاز قــرارداد
خريــداري و عمليــات خاكــي از ارديبهشــت
امســال آغــاز ميشــود امــا تاکنــون ،كل اعتبــار
تخصيصــي بــه ايــن شــركت جهــت اجــراي
زيرســاختهاي ناحيــه صنعتــي كالپــوش در
ســال  ۹۹مبلــغ  ۱۰۷۴ميليــون ريــال بــوده اســت.
رحمانیــان گفــت :كل اعتبــارات احــداث ناحيــه
صنعتــي كالپــوش بايــد از محــل تملــك داراييهــاي
ســرمايه تاميــن شــود كــه اميــد مــيرود بــا
تخصيــص اعتبــارات در ســال جــاري بتــوان گامهاي
ســريعتري جهــت تكميــل زيرســاختهاي ايــن
ناحيــه صنعتــي برداشــته شــود.

 ۱۲۷پروژه برق گلستان به بهره برداری رسید

سمنان/پژمان

طبــق گفتــه نصیــری بــا بهــره بــرداری
از پــروژه هــا  ۱۱هــزار و  ۲۴۷مشــترک
جدیــد بــه مجموعــه بــرق گلســتان
اضافــه شــد.

گرگان/کرامتی

آغاز نهضت بهسازی روستاها در شهرستانهای المرد و مهر
گام نخســت نهضــت بهســازی روســتاهای المــرد و
مهــر بــا تخصیــص قریــب بــه  ۱۱میلیــارد تومــان
اعتبــار بــه  ۵۰روســتا آغــاز شــد.
در نخســتین روز ســال جدیــد بــود کــه نماینــده
مــردم در مجلــس در پیــام نــوروزی خــود بــر
اجــرای  ۳نهضــت ایجــاد اماکــن ورزشــی ،بهســازی
روســتاها و آبرســانی بــا اولویــت مناطــق محــروم در
دو شهرســتان المــرد و مهــر تأکیــد کــرد.
در همیــن راســتا بــا حضــور مدیــرکل ورزش و

جوانــان فــارس و بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۰میلیــارد
تومــان ،کلنــگ احــداث بیــش از  ۲۰زمیــن چمــن
مصنوعــی در روســتاهای حــوزه انتخابیــه بــه زمیــن
خــورد و در گام دوم بــا پیگیریهــای مســتمر
دکتــر موســوی ،اعتبــار الزم بــرای آغــاز نهضــت
بهســازی روســتاها نیــز ابــاغ شــد.
بدنبــال تالشهــای عضــو کمیســیون انــرژی
مجلــس و بــا اختصــاص قریــب بــه  ۱۱میلیــارد
تومــان ،نهضــت بهســازی روســتایی در مرحلــه اول

بهصــورت همزمــان در  ۵۰روســتا کــه دارای کــد
اجرایــی بــوده ،آغــاز میگــردد تــا ایــن مناطــق
محــروم تبدیــل بــه کارگاههــای بــزرگ ســازندگی
شــوند .
گفتنــی اســت ایــن موضــوع شــعاری ،صــوری
و نمایشــی نبــوده و علیرغــم همــه تنگناهــای
مالــی دولــت و شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور،
بــا پیگیریهــای مجدانــه نماینــده مــردم ،تمامــی
اعتبــارات یادشــده تخصیــص یافتــه و ضمــن مبادلــه
موافقتنامــه بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه و
بنیــاد مســکن فــارس ،ایــن بودجــه اختصاصــی بــه
شهرســتانهای المــرد و مهــر ابــاغ شــده اســت.
در گام نخســت ایــن نهضــت ،عملیــات بهســازی در
 ۵۰روســتا شــامل روســتاهای ترمــان ،چــاه چاهورز،
چاهشــرف ،خــره ،چاهگــزی مهــر ،خالــو محمدعلــی،
پنگرویــه ،چاهبیــدو ،لشــکان ،کنــدر عبدالرضــا،
میرملکــی ،ناوبنــدی ،حاجیآبــاد مهــر ،قلعــه غــام
عبــداهلل ،نرمــان ،ســتنبک ،شــول ،میرحســنی،
حســن کمالــی ،قلعــه محمدعلــی ،کال ،ارودان،
پاقــات ،پســبند ،کارون ،دهپاییــن ،چاهکبــکان،
خشــت ،بریــو ،شــهرک امــام خمینــی ،چاهگــزی
عالمرودشــت ،زیغــان ،گلدشــت ،سیدهاشــمی،
غیبالهــی ،حاجیآبــاد خواجهمــراد ،انــدر،
خیرگــو ،چارطــاق ،قلعــه ســهراب ،تمرویــه ،دهنــو
چاهــورز ،وردوان ،دهنــو عالمرودشــت ،دهکهنــه،
خالــده ،بردکویــه ،دهنــو فاضلــی ،نورآباد و بهرســتان
اجــرا خواهــد شــد.گفتنی اســت بهســازی ایــن ۵۰
روســتا تنهــا گام نخســت از ایــن نهضــت بــزرگ
اســت و در گام دوم نهضــت بهســازی روســتاها کــه
بــا چندیــن میلیــارد تومــان اعتبــار بــزودی آغــاز
خواهــد شــد ،دههــا روســتای دیگــر نیــز بــه کارگاه
ســازندگی تبدیــل خواهنــد شــد.

فارس /عباس ســتایش گو
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استانها

شهرک صنعتی بندر انزلی به علت نداشتن عرصه
صنعتی نمیتواند سرمایه گذار جذب کند

مدیــر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان گیالن،
معــاون عمرانــی فرمان ـدار شهرســتان رشــت ،بخش ـدار
لشــت نشــا و دهیــار منطقــه از ناحیــه صنعتــی لشــت
نشــا بازدیــد بــه عمــل آوردند.رئیــس هیئــت مدیــره
شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان گیــان گفــت:
شــهرک صنعتــی بنــدر انزلــی بــه علــت نداشــتن عرصه
صنعتــی نمیتوانــد ســرمایه گــذار جــذب کنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه ،ناحیــه صنعتــی در حــال ســاخت
لشــت نشــاء کــه در فاصله اندکــی از محدوده منطقــه آزاد
قـرار دارد میتوانــد بســتر مناســبی بـرای جذب ســرمایه
گـذار باشــد البتــه بــا توجــه به قـرار گرفتــن در محــدوده
منطقــه آزاد ،کــه شــرکت شــهرکهای صنعتی گیــان در
ایــن خصــوص آمادگــی خــود را اعــام میکنــد.
وی در ادامــه بــا اعــام اینکــه  ۳۶ناحیــه و شــهرک
صنعتــی مصــوب در گیــان وجــود دارنــد کــه  ۳۳ناحیه
و شــهرک صنعتــی در حــال بهرهبــرداری هســتند ،اظهار
کــرد :شــهرکهای صنعتی بــا پراکندگی مناســب در کل
اســتان قرارگرفتهانــد و گامــی بــه ســوی توســعه پایـدار
هستند .
مدیــر عامــل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان گیالن
بــا بیــان اینکــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی موظــف
هســت زیرســاختهای الزم را بــرای شــرکتهای
مســتقر ایجــاد کنــد ،افــزود :از  ۳۳شــهرک در حــال
بهرهبــرداری تقریبــاً همــه دارای امکانــات زیرســاختی
همچــون آب ،بــرق ،گاز هســتند و ناحیههایــی کــه
بــه حدنصــاب ب ـرای داشــتن فاضــاب صنعتــی یعنــی

صــد مترمکعــب در ثانیــه فاضــاب باشــند یــا دارای
تصفیهخانــه هســتند و یــا ب ـهزودی تصفیهخانــه آنهــا
مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیــرد.
ســعیدی کیــا بــه نقــش حمایتــی شــرکت شــهرکها از
شــرکتهای مســتقر در نواحــی صنعتــی اشــاره داشــت
و خاطرنشــان کــرد :شــرکت شــهرکهای صنعتــی نــه
تنهــا بــه فکــر ایجــاد زیرســاختهای زیربنایــی ب ـرای
واحدهــای مســتقر در آن بلکــه از بــدو عقــد قـرارداد تــا
زمــان بهرهبــرداری هرگونــه حمایتــی کــه الزم باشــد از
صنعــت گ ـران انجــام میدهــد.
وی بــا تاکیــد بــر ســخنان گوهربــار رهبــر معظــم انقالب
و اهمیــت شــعار ســال بــه ایــن نکتــه کــه شــرکت
شــهرکها در رابطــه بــا اخــذ تســهیالت همیشــه
کمــککار و تســهیلکننده شــرکتها در شــهرکهای
صنعتــی هســت ،تصریح کــرد :صنــدوق ضمانــت صنایع
کوچــک بــه واحدهــای صنعتــی کــه زیــر  ۵۰نفــر
اشــتغال دارنــد و مایــل بــه دریافــت تســهیالت باشــند،
خدماتــی را ارائــه میکند.رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان گیــان در پایــان افــزود:
اقدامــات الزم جهــت تملــک و آزادســازی راه دسترســی
در اولویــت ق ـرار گرفتــه و مباحــث زیرســاختها مــورد
بررســی قـرار گرفــت و رفع مشــکل مســیر دسترســی به
ناحیه صنعتی لشــت نشــا انشــاهلل بــه زودی بــا کمکهای
همــه جانبــه ســایر دســتگاههای اجرایــی رفــع خواهــد
شــد.

رشت_مرجان گودرزی

افزایش  ۲۱درصدی و  ۲درصدی در کشف
جرایم و دستگیری مجرمان در سال گذشته

ســرهنگ محمــدی فرمانــده انتظامــي شهرســتان
آران وبیــدگل اعــام داشــت :در ســال گذشــته
در کشــف جرایــم  ۲۱درصــد و در دســتگیری
مجرمــان  ۲درصــد افزایــش داشــتیم و در زمینــه
مــواد مخــدر نیــز  ۲۸درصــد افزایــش کشــف و ۲
درصــد افزایــش دســتگیری ثبــت گردیــده اســت .
ایــن مقــام انتظامــی افــزود :در ســال  ۹۹بیــش از ۲۵
بانــد ســرقت دســتگیر و متالشــی شــدند .ســرهنگ
محمــدی بــا اشــاره بــه مراجعــه  ۱۷۵۱۵نفــر بــه
کالنتریهــای ایــن شهرســتان در طــول ســال اظهــار
داشــت  ۴۱۱۲ :پرونــده قضایــی در کالنتریهــا تشــکیل
و  ۴۸۵۰فقــره احــکام قضایــی اجــرا گردیــده اســت .
محمــدی افــزود ۱۴۹۷۱ :فقــره فوریــت  ۱۱۰بــه پلیــس
اعــام گردیــده کــه واحــد گشــت ایــن
فرماندهــی جهــت بررســی و کمــک
بــه شــهروندان در صحنــه حاضــر
گردیــده اســت .فرمانــده انتظامي
شهرســتان آران وبیدگل افــزود:در

ســال  ۹۹در تصادفــات فوتــی  ۳۳درصــد تصادفــات
جرحــی  ۱درصــد و تصادفــات خســارتی  ۱۶درصــد
کاهــش داشــته ایــم و در نــوروز  ۱۴۰۰در زمینه تصادفات
شــاهد  ۱۷درصــد کاهــش بــوده ایم  .ســرهنگ محمدی
ضمــن اشــاره بــه افزایــش  ۱۵درصــدی پرونــده هــای
جرایــم ســایبری گفــت  :در زمینــه کشــف پرونــده های
ســایبری  ۷۴درصــد افزایش و در زمینه دســتگیری ۱۳۳
درصــد افزایــش داشــته ایــم .همچنیــن اولویــت پرونــده
هــای جرایــم ســایبری به ترتیــب کالهبــرداری اینترنتی
 ،برداشــت اینترنتــی غیر مجــاز و مزاحمــت اینترنتی بود
و حــدود یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال مبالــغ
برداشــت شــده از حســاب مــردم عــودت گردیــد.
در پایــان ســرهنگ محمــدی اعــام داشــت :بــا تــاش
شــبانه روزی کارکنــان خــدوم ایــن فرماندهــی در طــول
عیــد نــوروز ســال  ۱۴۰۰شــاهد کاهــش  ۲۷درصــدی
جرایــم در ایــن شهرســتان بودیــم کــه امیدواریــم
مــردم خــوب و شــهید پــرور شهرســتان آران و
بیــدگل ایــن را بــه عنـوان عیــدی از مــا بپذیرنــد .

رتبه نخست خدمات مددکاری کشور به کمیته
امداد استان قم اختصاص یافت

کمیتــه امــداد اســتان قــم بــا ارتقــاء ســطح
تخصصــی مــددکاری و افزایــش خدمترســانی
بــه خانواد ههــای تحــت حمایــت ،رتبــه
نخســت خدمــات مــددکاری در کشــور را بــه
خــود اختصــاص داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطال عرســانی کمیتــه
امــداد ،اکبــر میرشــکار ،مدیــرکل کمیتــه
امــداد اســتان قــم بــا اشــاره بــه اینکــه
حــوزه حمایــت و ســامت خانــواده ،بهعنــوان
پیشــران فعالیتهــای اجرایــی ایــن نهــاد
اســت گفــت :بــا نیازســنجی ،تــوان ســنجی و
مــددکاری تخصصــی ایــن نهــاد در ســا لهای

اخیــر زمینــه ارتقــاء خدمترســانی بــه
خانواد ههــای معــ ّز ز تحــت حمایــت بیــش از
گذشــته فراهمشــده اســت.
وی تــاش جهــادی مــددکاران کمیتــه امــداد
اســتان قــم و دلســوزی آ نهــا را زمینهســاز
توفیقــات ایــن نهــاد در مقابلــه بــا فقــر و
محرومیــت در اســتان عنــوان و اظهــار کــرد:
در آخریــن ارزیابــی دفتــر مرکــزی ایــن نهــاد،
کمیتــه امــداد اســتان قــم ،در ســال  99رتبــه
نخســت خدمــات مــددکاری را در کشــور
کســب کــرد.

قم/محمدتوکلی

