اخبار شهرستانها
انقالب در توسع ه آموزشي كشور
با نهضت مدرسهسازي بنياد بركت

سرويس شهرستانها :ساخت مدارس متعدد توسط بنیاد برکت وابسته
به س���تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم کشور،نهضت
سازی «برکت» است و این نهضت،در آینده منشأ یک انقالب در
مدرسه
ی علمی و آموزشی کشور خواهد شد.
توسعه
شهر ،سواد کوه ،جویبار ،سیمرغ و
سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائم
سواد کوه شمالی ،تأکید کرد :بدون شک بنیاد برکت از برکات نظام مقدس
یافته
تر توسعه
خصوص در مناطق کم
جمهوری اسالمی ایران برای مردم ،به
رسانی جهادی ،کارنامه بسیار درخشانی از
و محروم است که در خدمت
خود به جای گذاشته است.
س���ازی ،کمک به مناطق محروم ،توانمندسازی
وی نهضت مدرسه
های تولیدی راکد را از
اقشار ضعیف ،ایجاد اشتغال و مساعدت به واحد
ها و اقدامات فراوانی برشمرد که توسط بنیاد برکت در اقصی
جمله فعالیت
شود.
نقاط کشور برای آبادانی و توسعه این مرز و بوم انجام می
ها
که فعالیت
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،با بیان این
و اقدامات این بنیاد براي حرکت در مسیر تولید ملی و اشتغال پایدار برای
های
ریزی شده است ،اضافه کرد :یکی از ویژگی
مردم مناطق محروم برنامه
این نهاد این اس���ت که به دور از هرگونه حاشیه ،هیاهو ،غوغاساالری و
ی اصلی جامعه و مردم
حرکات تبلیغاتی ،خدمات واقعی و مؤثری را به بدنه
دهند.
تر در مناطق محروم حضور دارند ،ارایه می
بضاعت که بیش
بی
كه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت
ادياني با بيان اين
امام(ره) تاکنون در زمينه نزديك به  700طرح مختلف عمراني،آموزشي،
گذاری
بهداشتي ،سالمت ،كشاورزي و دامداري در استان مازندران سرمایه
زدایی و
های بنیاد برکت در راستای محرومیت
کرده است ،اظهاركرد:تالش
تحقق عدالت اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی شایسته قدردانی است .
ويافزود :نزديك به  100مدرس���ه و  30مسجد و كانون فرهنگي
برداري
جانبه به بهره
ی همه
در استان با همت اين بنياد در راستاي توسعه
رسيده است.
ها و
که راه
شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان این
نماینده مردم قائم
سازد ،عاملی
هایی که بنیاد برکت در نقاط محروم می
های ارتباطی و پل
جاده
شده تا پیشرفت و آبادانی در تمامی نقاط کشور گسترش یابد ،افزود :مردم
کنند و
های آن به نیکی یاد می
مناطق محروم همواره از بنیاد برکت و تالش
ها را فراموش نخواهند کرد.
گاه این تالش
هیچ

قهرمانی ورزشکار هشترودی در مسابقات جهانی موی تای

هش���ترود  -خبرنگار اطالعات :ورزشکار هشترودی در مسابقات
جهانی موی تای نش���ان طال گرفت .هادی نوروزیان که در وزن اوپن به
مسابقات جهانی ورزش های رزمی  ifaoراه یافته بود باکسب 4پیروزی
متوالی نشان طالی این رقابت ها را برگردن آویخت.
مس���ابقات قهرمانی جهان  ifaoباحضوربیش از  50کشوربه مدت
۴روزبه میزبانی استانبول ترکیه برگزارشد.
نوروزیان که  11س���ال است رشته موی تای را بصورت حرفه ای
ادامه می دهد ،در این مدت توانسته 5بارعنوان قهرمانی کشور 2 ،بارعنوان
قهرمانی آسیا و یک بار عنوان قهرمانی مسابقات حرفه ای تایلند را به نام
خود ثبت کند .
گفتنی است ؛موی تای یا همان «بوکس تایلندی» به معنی «مشت زدن»
است و یکی از سبک های آزاد ورزش رزمی به شمار می آید .تکنیکهای
مشت در موی تای ش���باهت زیادی به بوکس غربی دارد و وجود فنون
است.
گالویزی ،این رشته را به کیک بوکسینگ و ساندا نزدیک ساخته

کمک  297میلیون تومانی همدانیها
به زلزلهزدگان کرمانشاه

احمر استان
همدان -خبرنگار اطالعات :مدیرعامل جمعیت هالل
زدگان
آوری  297میلیون تومان کمکهای مردمی برای زلزله
همدان از جمع
کرمانشاهی در استان خبر داد .بهروز کارخانه گفت  400 :تن کاال شامل
آوری شد که  300تن از این کاالها برای مردم
 61قلم توس���ط مردم جمع
زده ارسال شده و  100تن باقیمانده که قابلیت استفاده در آن مناطق
زلزله
شود.
احمر واریز می
نداشت بنابراین فروخته و به حساب هالل
احمر در حوزه جستجو و نجات ،آواربرداری ،اسکان
وی افزود :هالل
احمر
کند و نیروهای هالل
دیده ورود پیدا می
اضطراری و تغذیه افراد آسیب
های غذایی یک ماهه را توزیع کرده و از
پس از انجام اقدامات اولیه بسته
اند.
کرمانشاهبازگشته
احمر همدان
او ادامه داد :پس از اتمام یک دوره یک ماهه مجددا هالل
زدگان
احمر کرمانشاه اقالم غذایی یک ماهه را در بین زلزله
با همکاری هالل
توزیع خواهند کرد .وی اضافه کرد :پس از انجام اقدامات اولیه توس���ط
هایی همچون بنیادمسکن ،کمیته امداد و  ...برای کمک به
احمر ،ارگان
هالل
شوند.
زدگان و اسکان دائمی آنها وارد می
زلزله
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استان کرمان در حوزه ارتباطات مشکل اساسی دارد

کرمان –خبرنگار اطالعات  :استان
کرمان در حوزه ارتباطات دچار مش���کل
اساسی است.
اس���تاندار کرمان در نشست ستاد
بحران این استان با انتقاد شدید از شرکت
مخابرات  ،افزود 4:س���ال است که فریاد
می زنم در  86نقطه استان کرمان نقطه کور
ارتباطی وجود دارد وما در مواقع بحران
با مشکالت زیادی روبرو هستیم که باید
برطرف شود.
علیرضا رزم حسینی گفت  :تا  25دقیقه
زده
پس از زلزله نتوانس���تم با منطقه زلزله
ارتباط برقرار کنم ،ووزارت ارتباطات باید
برای استان کرمان که در منطقه حادثه خیز
است ،تدبیری بیندیشد.
وی با اشاره به این که در زلزله 6.1
دهی تلفن
ریشتری روز جمعه  10آذر آنتن
همراه نیز دچار مش���کل شده بود ،افزود:
هفته گذشته تعدادی از وزارت ارتباطات
آمدند و چرخی در استان زدند و رفتند.
او پیشگیری را برتر از درمان دانست
و گف���ت  :زمانی در ح���وادث تلفات و
کشته نخواهیم داشت که از قبل اقدام های
پیشگیرانه انجام شده باشد.
رزم حس���ینی با تاکید بر این که
پس لرزه ها خانه های قدیمی را آس���یب
پذیرتر خواهد کرد ،افزود  :در کرمان 86
هزار واحد مسکونی قدیمی وجود دارد که

باید اقدام های الزم برای اس���تحکام آنها
انجام شود ،همچنین باید به افرادی که از
تسهیالت مقاوم سازی استفاده کرده اند و
خانه مستحکم بنا کرده اند اما خانه های
قدیمی خود را تخریب نکرده اند ،اخطار

داده شود.
اس���تاندار کرمان همچنین بر لزوم
برگ���زاری آیین ها در س���اختمان های
مستحکم تاکید کرد وگفت . :در مرحله
نخست کمیته ای مرکب از دستگاه های

اجراي طرح زمستاني امداد ونجات در جادههاي قم

قم ـ خبرنگار اطالعات :طرح
زمستاني ترافيك امسال بابيش از
 1200نفر از  8سازمان فعال ،در
شود.
هاي استان قم اجرا مي
جاده
فرمانده انتظامي استان قم با
اعالم اين خبر افزود :حدود 400
وسيله نقليه براي اجراي هر چه
بهتر اين طرح به کارگيري خواهند
شد دو فروند بالگرد نيز از هالل
احمر و پلي���س تمام اقدامات و
هاي اين طرح را پشتيباني
برنامه
هوايي خواهند کرد.
س���ردار مجتباي���ي گفت:
پليس در طرح زمس���تاني نقش
محوري دارد البته وحدت عمل
ها وجود دارد و همه
بين دستگاه
کنند و سهم
احساس مسئوليت مي

خود را در کنار هم اجرا و در يک
هدف و مسير براي کاهش تلفات و
کنند .او با اشاره
تصادفات عمل مي
به تالش پلي���س براي به حداقل
ها،
رساندن تخلفات و قانونگريزي
اضافه کرد:استقرار نيروها در نقاط
حادثه خيز و برفگير صرف ًا به خاطر
اين است که سرعت امدادرساني
به خودروها و مسافران به خوبي
انج���ام و از مش���کالت بعدي
جلوگيري شود.
فرمانده انتظامي استان قم با
ها بيشترين سهم
بيان اين که انسان
را نس���بت به خودرو و جاده در
کاهش تصادف���ات دارند ،گفت:
پليس در کنار نقش س���لبي خود
سازي را
نقش ايجابي و فرهنگ

هاي
دهد البته اکثر دستگاه
انجام مي
هاي
ه���دف ،به ويژه دس���تگاه
اي سال گذشته
فرهنگي و رسانه
آفريني کردند و
به خوب���ي نقش
اميدواريم امسال نيز بهتر از گذشته
عمل کنند.
ها
 وي با بيان اين که انسان
بيشترين سهم را نسبت به خودرو
و ج���اده در کاه���ش تصادفات
دارند ،فرهنگ سازي را از اولويت
اصلي پليس در کاهش تصادفات
برشمرد .اوبا بيان اين که زمستان
سال گذشته حدود 2400تصادف
در استان به وقوع پيوست که 74
نفر ني���ز در اين حوادث رانندگي
کشته شدند ،ابراز اميدواري کرد:
امس���ال با برنامه ريزي صورت

مربوطه باید به شناسایی مراکز غیر مستحکم
بپردازند ت���ا اقدام های الزم در این زمینه
انجام گیرد ،هرچند که اقدام هایی مانند دو
شیفت شدن مدارس ،مردم را دچار سختی
می کند اما این سختی ها بهتر از آن است که

گرفته ،وحدت عمل و تفاهم بين
هاي مسئول در امر ترافيک
سازمان
ها به حداقل
تصادفات و کش���ته
برسد.فرمانده انتظامي استان قم با
اشارهبهاهميتبررسيجامعنسبت
به تصادفات و تلفات رانندگي در
ها تاكيد کرد :بايد
س���طح جاده
ها
گيري از تمام توانمندي
با بهره
هايي ک���ه وجود دارد،
و ظرفيت
ها را کنترل
مسايل و قانونگريزي
کرد.
س���ردار مجتبايي فرهنگ
سازي ،برطرف کردن نقاط حادثه
خيز در معابر درون و برون شهري
و اهتمام خودروس���ازان به رفع
هاي
ايرادات خودروها را از مولفه
اصلي کاهش تصادفات برشمرد.

استقرار ادارات در فوالدشهر
فوالدشهر ـ خبرنگار اطالعات :رئيس شوراي
اس�ل�امي فوالدش���هر در حضور خانواده بزرگ
زودي ساير ادارات در فوالدشهر
شهرداري گفت :به
استقرار خواهند يافت.
علي محم���د ليموچي افزود :در آس���تانه
پنجاهمين سال تاسيس فوالدشهر هستيم .شهري كه
گذاري شد و
با برنامه گسترش شهرهاي جديد پايه
مسئوليت آن با شركت عمران است.
وي گفت :به لحاظ قانوني در شهرهاي جديد،
ها و مسايل زيربنايي و
شركت عمران زيرساخت
روبنايي ،ساخت مساجد ،فضاي سبز ،روشنايي
كند و تحويل
معاب���ر و تامين آب را ايجاد مي
دهد و شهرداري خدماتي براي حفظ
شهرداري مي

كند .او اضافه كرد :بنابر
ها ارائه مي
و نگهداري آن
داليل و مش���كالتي كه در سه دهه گذشته وجود
داشته ،بخشي از وظايف شركت عمران مسكوت
مانده و شهرداري متقبل اين وظايف شده است.
اي قرار داريم
وي گفت :در بحران ناخواسته
اما با همكاري شهرداري جلساتي كه با مسئوالن
ايم درصدد
شهر و شهرستان و همچنين استان داشته
كردن برخي از مشكالت شديم .ازجمله
برطرف
كمبود آب در مس���كن ش���هر كه در جلساتي با
ش���ركت عمران دو مخزن  10ه���زار و  20هزار
شهر
مترمكعبي تا پايان آذر در مس���كن مهر فوالد
نصب خواهد شد.
او اضافه كرد :همچنين با سازمان نظام مهندسي

سازي
ها و برطرف
مرتبه
در زمينه بحث پايداري بلند
ها به توافقاتي رسيديم ،ضمن ًا با
مش���كالت آن
گذاران در زمينه گردشگري ،فضاي تفريحي
سرمايه
بهگفتگونشستيم.
وي ادامه داد :با يك بنياد خيريه در س���اخت
تخصصي در فوالدشهر به نتايج
بيمارس���تان فوق
خوبي رسيديم و با ارتقاي درجه كالنتري شهر و
شدن پرسنل نيروي انتظامي امنيت را در سطح
اضافه
شهر باال برديم.
ليموچي يادآوري كرد :يكي از مطالبه مردم
موضوع بوي بد و رنگ كدر پسآب در شهر است
كه با پيمانكاران صحبت شده است و اين مشكل
برطرف خواهد شد.

دچار آسیب شوند.
وی ب���ا اش���اره به حادث���ه خیز
ب���ودن اس���تان کرمان  ،یاد آورش���د :
وقتی شماره تلفن های ستاد بحران که
در هیچ شرایطی نباید قطع باشند در زمان
زلزله قطع می شود  ،نشان از مشکالت
اساسی شبکه ارتباطی استان دارد که باید
به آن توجه ویژه شود  .به گفته رزم حسینی
به کارگاه های ساختمانی باید تذکر الزم
داده شود و همچنین با توجه به برودت هوا
دستگاه های امدادرسانی باید سخاوتمندانه
عمل کنند.
وی در این نشس���ت توضیحات
مدیرکل ارتباطات و فنآوری استان کرمان را
که دلیل قطعی خطوط ارتباط در زمان وقوع
دانست،
زلزله را ترافیک شدید ارتباطی می
کننده ندانست و وی را از جلسه ستاد
قانع
مدیریت بحران استان اخراج کرد.
اس���تاندار کرمان خطاب به وزیر
ارتباطات و فنآوری اطالعات گفت :مدیران
های استان
اختیارند و نیاز
شما در استان بی
با مستندات بارها اعالم شده است.
وی مدیر ارتباط سیار همراه اول در
کرمان را نیز از جلسه اخراج کرد.
گفتنیاست؛کندیارتباطاتمهمترین
مشکل بعد از زلزله کرمان بود به طوریکه
ای مدیران مدیریت
های 5شماره
حتی تلفن
بحران هم پاسخگو نبود.

برگزاری دومین همایش چکش زرین
عدالت در مشهد

مشهد – خبرنگار اطالعات :همایش اهدای چکش زرین عدالت اسفند در
مشهد برگزار می شود .این خبر را رئیس دومین همایش چکش زرین عدالت در
آیین رونمایی از پوستر این رویداداعالم کرد وگفت  :تثبیت جایگاه حقوقی ایرانیان
در عرصه بین الملل یکی از اهداف این همایش است.
به گفته مجید قاضی زاده هدف اصلی از برگزاری این همایش ،ایجاد پیوندی
گس���ترده بین عموم مردم و جامعه حقوقی کشور است تا دستاورد آن بتواند به
حل معضالت حقوقی جامعه بیانجامد.وی یاد آورش���د  :بزرگداشت مشاهیر و
چهره های برجس���ته حقوقی و احیای سنت قدر دانی از مفاخر و اهدای چکش
زرین عدالت ،توجه آحاد جامعه را به مس���ائل حقوقی و اهتمام ویژه به حقوق
شهروندی با نگاه کاهش معضالت اجتماعی جلب می کند .او همچنین از همکاری
اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور برای انتخاب چهره برتر حقوقی
س���ال  ۹۶خبر داد وگفت :منتخبی از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر
کشور هم راس���تا با هیات داوران همایش در انتخاب چهره حقوقی برتر امسال
همکاری دارند.
رئیس همایش چکش زرین عدالت افزود  :پارسال فرزند آیت اهلل کاشانی
به عنوان چهره برتر حقوقی نخستین دوره این همایش انتخاب شد .به گفته وی
رتبه علمی و تالیفات  ،تالش های ارزنده در ارتقا حاکمیت قانون ،جایگاه واال و نام
نیک در عرصه حقوق داخلی و بین المللی ،از مهم ترین شاخص های انتخاب دکتر
کاشانی به عنوان چهره برتر حقوقی سال گذشته بود.قاضی زاده اعالم کرد :تالش
می شود تا از چهره های ماندگار در عرصه وکالت ،قضاوت ،سردفتری ،مشاوران
حقوقی در نهادهای اجرایی نیز قدر دانی و خدمات آنان به مردم و جامعه حقوقی
کشور معرفی شود.رئیس همایش چکش زرین عدالت تاکیدکرد :این همایش در
آینده باید بتواند چهره حقوقی برجسته در عرصه بین الملل را نیز شناسایی و به
بررسی شاخص های ممتاز وی بپردازد تا بتواند جایگاه ایرانیان را در عرصه حقوق
بین الملل ارتقا بخشد.وی با اشاره به این که ساالنه بیش از  15میلیون پرونده وارد
دستگاه قضایی می ش���ود و هر پرونده حداقل دو نفر و خانواده آنها را به عنوان
طرفین دعوی متاثر می سازد ،گفت :کاهش این آمار مستلزم همکاری هدفمند و
ساختاری مراکز دولتی و خصوصی به منظور افزایش بهداشت حقوقی و پیشگیری
از مشکالت قضایی است.دبیر اتاق فکر دهکده حقوقی سفید ،ابراز امیدواری کرد؛
برگزاری دومین همایش چکش زرین عدالت در اسفند امسال بتواند با شناسایی
ظرفیت های جامعه حقوقی و شناس���اندن این توانمندی ها به مردم ،در ارتقای
فرهنگ حقوقی موثر واقع شود.
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اعتبارات تخصيصي سیستان و بلوچستان
بايد متناسب باوسعت استان باشد

زاهدان  -خبرنگار اطالعات :وسعت استان سیستان وبلوچستان
باید در تخصیص اعتبارات ،مورد توجه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه
کشور قرار گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان در نشست شورای برنامه ریزی و
توسعه استان ،افزود  :ترمیم کاستی های استان با افزایش تخصیص بودجه
منطقی و عادالنه میسر است و این باید مدنظر مسئوالن سازمان برنامه و
بودجه کشور باشد .سید دانیال محبی با اشاره به طبیعت خشک سیستان و
بلوچستان تاکید کرد :این استان با معضل خشکسالی و کمبود آب دست
و پنجه نرم می کند وباید به آن توجه ویژه ای شود.
وی همچنین آینده سیستان و بلوچستان را خوب ارز یابی کرد وگفت :
این اس����تان در حال توسعه است ومعادن آن هنوز به مرحله اکتشاف
نرسیده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس����عه منابع اس����تانداری
سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت :این استان در تخصیص
اعتبارات باید در اولویت نخست مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور
باشد.
سکینه اشرفی افزود  55 :درصد اعتبارات مربوط به بازارچه های
مرزی سیستان و بلوچس����تان ازابتدای سال تا کنون تخصیص یافته
است.
وی با اعالم پیش بینی  30میلیارد تومان برای توسعه بازارچه های
قدیمی سیس����تان و بلوچستان ،گفت  10 :میلیارد تومان نیز برای ایجاد
زیرساخت های موقت بازارچه های جدید مدنظر است.
او در ادامه از وجود  13بازارچه در سیستان و بلوچستان خبر داد
و تاکید کرد  :مناسب سازی زیرساخت های این بازارچه ها نیازمند نگاه
ویژه سازمان برنامه و بودجه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و
بلوچستان گفت 46 :پروژه اقتصاد مقاومتی از دستگاه های مختلف اجرایی
این استان احصاء شده است که ابالغ اعتبارات این پروژه ها باید در اولویت
قرار گیرد .رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان نیز
در این نشست اعتبارات امسال را  293میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :
این میزان با رشد  15د رصدی به  352میلیارد تومان افزایش یافته است.

مرزهای چیالت و چنگوله ایالم باید فعال شوند

ایالم  -خبرنگار اطالعات :رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
و کشاورزی ایالم خواستار تس���ریع در فعال شدن مرزهای چیالت و
چنگوله به عنوان پشتیبان مرز مهران شد.
شعبان فروتن که در نشست هیات نمایندگان این اتاق با استاندارایالم
های اقتصادی استان ایالم
س���خن می گفت  ،افزود  :با توجه به ظرفیت
برای توسعه صادرات غیرنفتی به عراق ،باید مرزهای چیالت و چنگوله
فعال شوند.
های اس���تان ایالم در بخش نفت ،گاز و
وی با اش���اره به ظرفیت
پتروشیمی ،صنعت و معدن ،گردشگری و کشاورزی  ،تاکید کرد :مهمترین
برداری ازاین
بندی برای بهره
تالش مس���ئوالن باید معطوف به اولویت
های اجرایی
ها باشد و بخش خصوصی نیز به عنوان بازوی دستگاه
ظرفیت
آمادگی الزم برای هرگونه همکاری و ارائه مشاوره در این زمینه را دارد.
او همچنین خواستار تسریع در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد
تجاری مهران شد و گفت :با توجه به شرایط حاکم بر مرز مهران که ناشی
از ارتباط گسترده اقتصادی با کشور عراق است ،باید تالش برای ایجاد
منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری مهران شتاب گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کش���اورزی ایالم همچنین
تاکید کرد :نظر به ارتباطات اقتصادی و تردد میلیونی زوار عتبات عالیات
طلبد که به منظور سهولت در کارها ،کنسولگری
از مرز مهران به عراق می
عراق در این استان ایجاد شود.
در ادامه اس���تاندار ایالم گفت  :اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و
کش���اورزی استان باید در زمینه توسعه اقتصادی در جایگاه و موقعیت
مشاور ایفای نقش کند.
قاسم سلیمانی دش���تکی با اعالم این که استانداری ایالم از ارائه
نظرات و تجارب بخش خصوصی در راستای ایجاد تحول و توسعه
نقطه
کند ،افزود:نقش بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی
استان استقبال می
در توسعه استان بسیار تأثیرگذار است.
های نفت و گاز و کش���اورزی در
وی تأکید کرد :با توجه به مزیت
ها ورود کند .به
استان ،بخش خصوصی باید با تمامی توان در این عرصه
گفته استاندار ایالم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید فعالتر
های خود را به صورت ماهانه برگزار کند.
شود و نشست

