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 جذب کمک های مردمی برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد استان مرکزی 

۸1 درصد افزایش یافت 
 رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: جذب 
کمک هــای مردمی بــرای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد این استان در نیمه نخست امسال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته ، ۸۱ درصد افزایش 

یافت. 
ســیدعبدالمهدی  المسلمین»  و  حجت االســام 
موســوی« روز چهارشنبه در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه، افــزود: ۲۸ میلیــارد ریال در ۶ 
ماه اول سال گذشــته به حساب ستاد دیه استان 
مرکــزی واریز شــد که این مبلغ امســال به ۵۰ 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان مرکزی گفت: 
همزمان با ایام اربعین ســرور و ســاالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحســین )ع( و با اعام فراخوان 
کمــک بــه آزادی زندانیان در ایــن ایام با کمک 
خیران نیــک اندیش ۲۶ نفــر از زندانیان جرایم 

غیرعمد استان از زندان آزاد شدند.
حجت االسام و المسلمین موسوی در ادامه افزود: 
مبلــغ کل بدهی این مددجویــان ۲۱۴ میلیارد و 
۳۴۳ میلیــون ریال بوده کــه از محل منابع مالی 
کمک های خیرین به ســتاد دیه اســتان، گذشت 
شــکات، پذیرش اعســار توســط قضات، اعطای 
تســهیات از طریق بانک ها و موسســات مالی و 

اعتباری تامین شده است.   
وی اظهار داشــت: اکنــون ۱۱۰ نفر از محکومین 
جرایم غیرعمــد محکومیت های مالی دیه، مهریه 
و نفقه، در زندان های استان منتظر کمک خیران 
هســتند و مردم خیر و نوع دوست استان مرکزی 
برای آزاد سازی زندانیان می توانند کمک های نقدی 
خود را به شــماره حساب ۰۲۱۶۲۶۸۶۸۷۰۰۱ یا 
به شــماره کارت ۸۲۰۷- ۹۹۱۸-۹۹۸۵- ۶۰۳۷ 

نزد بانک ملی ایران واریز کنند.

از ابتدای سال تا 15 شهریور محقق شد؛
افزایش 55 درصدی وصول درآمد 

شهرداری کرج
معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج از افزایش 
۵۵ درصدی وصول درآمد شهرداری تا ۱۵ شهریور 
ماه امســال در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
خبر داد.علی ســلطانی مقدم در گفت وگو با کرج 
امروز؛ اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۱۵ شهریورماه، 
شهرداری کرج موفق به وصول درآمدی در حدود 
یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته، افزایش ۵۵ درصدی 
را شاهد بوده ایم.ســلطانی مقدم افزود: این میزان 
افزایش وصولی درآمد در حالی صورت گرفت که از 
ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۲۸ پروانه ساختمانی 
به مساحت تقریبی ۴۸۴ هزار مترمربع صادر شده 
ولی در مدت مشابه سال گذشته، ۴۵۳ مورد پروانه 
به مساحت تقریبی ۸۷۹ هزار مترمربع صادر شده 
بود.وی گفت: در ســال جاری اقدامات مؤثری با 
همیاری اعضای شــورای اسامی شهر و پیگیری 
مجموعه مدیریتی و توجه به همکاران شــهرداری 
و مشارکت شهروندان در خصوص وصول مطالبات 
معوق صورت گرفته است.معاون مالی و اقتصادی 
شهرداری کرج در ادامه گفت: افزایش درآمدهای 
پایدار در کدهای نوسازی، اصناف، عوارض خودرو، 
بهای خدمات پســماند ارزش افزوده، موجب این 

افزایش در وصول درآمد است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در 
بازدید از خانه فرهنگ آب بر ارتقای 
فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه 

تاکید کرد
اصفهــان – مرادیان:  مدیر عامــل آبفا در بازدید 
از خانــه فرهنــگ آب آبفای اســتان اصفهان  بر 
حفاظت از آب از طریق  فرهنگ ســازی و ارتقای 
فرهنگ مصرف صحیــح آب در جامعه تاکیدکرد.

حسین اکبریان در این بازدید اظهار داشت:  آگاه 
سازی شــهروندان در خصوص کمبود منابع آبی 
در کشور، فرهنگ سازی و ترویج صرفه جویی در 
مصرف آب، آموزش شیوه های درست مصرف آب 
و جلوگیری از هــدر رفتن آب از جمله مهمترین 
برنامه هایی اســت که بایــد در خانه فرهنگ آب  
بیش از گذشــته به آن پرداخته شود.وی  با بیان 
اینکه مســئله کمبــود آب در سراســر جهان به 
بحرانی عمومی تبدیل شده عنوان کرد: هم اکنون  
حفــظ منابع آبی  اهمیت زیــادی دارد  و در این 
میــان یکی از راهبردهای نگهــداری از این منابع 
آموزش روش¬ های مصــرف بهینه آب و اصاح 
الگــوی مصرف در جامعه اســت.مدیرعامل آب و 
فاضاب استان اصفهان با تاکید بر آموزش مصرف 
بهینه آب به گروه های هدف اظهار داشت:  ایجاد 
مهارت  برای ابــداع روش های مدیریت مصرف و 
حفاظت از منابع آب و ایجاد حس مســئولیت در 
برابــر آیندگان، می تواند از اهداف آموزشــی این 
مرکز باشد. وی با اشاره به اهمیت آموزش مصرف 
بهینــه آب به  کــودکان گفــت : نهادینه کردن 
فرهنــگ صحیح مصرف آب به کودکان با آموزش 
آغاز می شــود، بنابراین باید در خانه فرهنگ آب 
و همچنین در مراکز آموزشی و مدارس به اطفال 
و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش های 
مصرف درست را آموزش دهیم. مدیرعامل آبفای 
اســتان اصفهان همچنین تولیــدات فرهنگی  در 
زمینه شــیوه های درست مصرف آب و انتشار آن 
برای تشــویق مشترکین به مدیریت بهینه مصرف 

آب را ضروری برشمرد.

خبرخبر

تقویت همکاری های راهبردی با 
شرکت های دانش بنیان در قالب 

تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی 
تحقیقاتی و شرکت گاز استان اصفهان

اصفهان - مرادیان: در راســتای نامگذاری ســال 
۱۴۰۱ تحت عنوان »تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
آفرین« از ســوی مقام معظم رهبری، شــرکت گاز 
اســتان اصفهان در خصوص حمایت و پشتیبانی از 
شــرکتهای دانش بنیان و رفع موانع تولید و اشتغال 
گامهای موثری برداشته اســت.در همین ارتباط  با 
حضــور مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهان و 
رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، تفاهم نامه 
همکاری های علمی ،فناوری و پژوهشــی به امضاء 
رســید.این تفاهم نامه به منظــور همکاری های  نظام 
یافته میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از یک 
ســو و شرکت گاز اســتان اصفهان از سوی دیگر به 
منظور توســعه همکاری های پژوهشی،تحقیقاتی و 
فناوری فیمابین و رفع نیازهای شرکت گاز  در حوزه 
های مختلف به امضاء رســید.مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان ، با اشــاره به نام گذاری شعار سال 
بعنوان تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین هدف از 
انعقاد این تفاهم نامه را حمایت از شرکت های دانش 
بنیان، گســترش تعامات علمی پژوهشــی ،توسعه 
پژوهش های کاربردی ،توســعه فناوری های نوین، 
،تحقق کارآفرینی و رفع موانع و مشــکات مرتبط با 
استفاده از توانمندی های علمی،فنی و آزمایشگاهی 
جهت پاســخگویی اثربخش به چالش های طرفین و 
ایجــاد زمینه های فرآیند تبدیل ایده به محصول در 
راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری)مدظله 

العالی( وتحقق شعار سال ۱۴۰۱ می باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:
قرعه کشی متقاضیان نهضت ملی 

مسکن در سه شهر لرستان
مدیرکل راه و شهرســازی لرســتان گفــت: بیش از 
۱۵ هــزار متقاضی نهضت ملی مســکن در اســتان 
اولویت بنــدی شــدند.وحید کرم الهــی اظهار کرد: 
قرعه کشــی بیش از ۱۵ هــزار متقاضی نهضت ملی 
مســکن برای اولویت دادن زمان ساخت و واگذاری 
در شــهرهای خرم آباد، بروجــرد و دورود با حضور 
مسئوالن دســتگاه های اجرای و نظارتی استان کار 
انجام شــد.وی تصریح کرد: متناســب با سایت های 
موجود در ســامانه سمن، افتتاح حســاب و ارسال 
پیامک برای واجدان شــرایط انجام می شــود و این 
افــراد یک ماه فرصت دارند نســبت به پرداخت ۴۰ 
میلیون تومــان آورده اولیه خود اقدام کنند.مدیرکل 
راه و شهرســازی لرستان خاطرنشــان کرد: اگر در 
مهلت یک ماه پرداخت مبلغ انجام نشــود این افراد 
حذف می شــود و پیامک افتتاح حســاب برای افراد 
ذخیره شده بعدی ارسال خواهد شد.کرم الهی اضافه 
کرد: قرعه کشی در دیگر شهرستان های استان توسط 
بنیاد مسکن انقاب اسامی انجام می شود.وی بیان 
کرد: از ۱۴۸ هزار ثبت نام متقاضی مسکن در سامانه 
نهضت ملی مســکن در لرســتان ۴۰ هزار نفر حائز 

شرایط اختصاص مسکن شدند.

افزایش تعداد شهرهای آبی فارس
براساس آخرین اطاعات نقشه رنگبندی شیوع کرونا، 
تعداد شهرســتان های آبی استان فارس افزایش یافته 
است.مطابق آخرین اطاعات منتشر شده در خصوص 
وضعیت رنگبندی شــیوع کرونایروس در کشور، هیچ 
یک از شهرســتان های فــارس در وضعیت قرمز قرار 
ندارد و شــمار شهرســتان های آبی رنگ این استان 
افزایش یافته است.براســاس این اطاعــات آماری، 
وضعیت شــیراز و ۱۵ شهرســتان دیگر در اســتان 
فارس زرد اعام شــده اســت به این معنــا که هنوز 
این مناطق در مواجهه با شــیوع کرونا، نسبتا پرخطر 
محسوب می شوند.اطاعات منتشر شده حاکیست که 
شهرستان اَِوز، در جنوب فارس، با وضعیت نارنجی به 
معنی پرخطر بودن شرایط، روبرو است.همچنین این 
گزارش نشان می دهد که ۱۱ شهرستان استان فارس، 
دارای وضعیت آبی یا کم خطر اعام شده است.اگرچه 
مسئوالن و متخصصان بهداشتی اعتقاد دارند که بهبود 
شرایط شــیوع کرونا، به معنی پایان یافتن شیوع این 
بیماری که طی ۲.۵ سال گذشــته، قربانیان فراوانی 
گرفته اســت، نیست.کارشناســان تاکید دارند که با 
توجه به قرارداشتن در فصل پائیز و هنگامه بازگشایی 
مدارس، دانشــگاه ها و مراکز آموزشی سراسر کشور، 
باید برای پیشگیری از تشــدید ابتا و موارد بستری 
کروناویروس، نسبت به رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی جدی بود و ترجیحا، واکسن تزریق یا چرخه 

واکسیناسیون را تکمیل کرد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گفــت: در ماموریت ویژه دهــه پایانی ماه 
صفر ۱۵۰ ایستگاه سامت با ۵۰۰ دستگاه 
آمبوالنــس و ۱۲۰۰ نیــروی بهداشــتی و 
درمانــی حضور دارند تــا در صورت نیاز به 
زائران پیاده امام رضا)ع( خدمات رســانی 

کنند. 
به گزارش ایرنــا، دکتر بهرام عین اللهی روز 
شــنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه سامت 
روستای ابرش در کیلومتری ۶۰ کیلومتری 
جاده نیشابور به مشهد در جمع خبرنگاران 
تمامی  در  افزود:خادمــان حوزه ســامت 
مسیرهای منتهی به مشهد حضور دارند اما 
به جهت آن که تــردد اکثر زائران پیاده از 
جاده نیشابور است در این مسیر ایستگاه ها، 

تجهیزات و نیروهای بیشتری داریم.
وی ادامــه داد: در دهــه پایانــی ماه صفر 
امســال تدابیر ویژه ای برای خدمت رسانی 
هرچه بیشــتر و بهتر به زائران پیاده رضوی 
با مشارکت تمامی خادمان حوزه سامت در 

سطح کشور اندیشیده شده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گفت: خدای منان را شــاکریم که در مسیر 
زائران پیاده رضوی هســتیم، زائرانی که از 
تمامی گروه های ســنی به ویــژه نوجوانان 
و جوانان هســتند و این حضــور میلیونی 
جمعیت عاشق و دلداده امام رضا)ع( را یک 

حماسه بزرگ می دانیم.
عین اللهی افزود: باعث افتخار اســت که در 
مســیر ســامت زائران پیاده امام رضا)ع( 
خدمات رســانی می کنیم و در این خصوص 
تدابیر بسیارخوبی در موضوعات بهداشتی، 
دارویی، درمانی و اورژانس پیش بیمارستانی 

اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: امســال تدابیر ویژه ای برای 
خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به زائران 

پیاده رضــوی در دهه پایانی مــاه صفر با 
مشــارکت تمامی خادمان حوزه سامت در 
ســطح کشــور و با مدیریت دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد به عنوان دانشگاه میزبان 
صورت پذیرفته است و امیدواریم که تمامی 
این خدمات موجب رضایت حق تعالی و امام 

رضا)ع( واقع شود.
به گــزارش ایرنا، وزیر بهداشــت به همراه 
دکتر کیانی رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد از ایستگاه سامت روستای ابرش در 

جاده نیشابور به مشهد بازدید کردند.
در این بازدید دکتر عین الهی ضمن بررسی 

آخریــن وضعیت ارائه خدمات بهداشــتی، 
درمانی، دارویــی و اورژانســی در یادمان 
شــهدای دفاع مقدس حضور پیدا کرد و با 
قرائت فاتحه نام و یاد شهدا را گرامی داشت.

ایســتگاه ســامت ابــرش در کیلومتر ۶۰ 
کیلومتری جاده نیشــابور به مشــهد واقع 
شده اســت و در آن نیروهای دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد و جمعیت هــال احمر 
خراســان رضوی خدمــات مختلف حوزه 

سامت را  ارائه می دهند.
بازدید از سوله پیش ساخته در بخش ُملک 
آباد شهرســتان مشــهد به منظور اطاع از 

روند تجهیز این ســوله برای استقرار پایگاه 
اورژانس از جملــه برنامه های امروز بازدید 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 

است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
روز دوشــنبه ۲۸ شهریور ماه نیز به منظور 
به  بررســی آخرین وضعیت خدمت رسانی 
زائران بارگاه منور رضوی در دهه پایانی ماه 
صفر وارد مشهد شد و از موکبهای سامت، 
مرکز خدمات جامع ســامت و اورژانس در 
بخش ُملک آباد شهرســتان مشهد بازدید 

کرد.

وزیر بهداشت: 

 ۱۲۰۰ نیروی بهداشتی و درمانی خراسان رضوی 
در دهه پایانی ماه صفر خدمت می کنند

آیین بازگشــایی رسمی مدارس موســوم به زنگ »مهر و 
ایثار« بعد از حدود سه سال تعطیلی به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، روز دوم مهــر ۱۴۰۱ با حضور نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه و استاندار کرمان در مدارس این استان 

برگزار شد. 
بــه گزارش خبرنگار ایرنا، نمایندگان مردم کرمان و راور در 
مجلس شــورای اسامی، مدیرکل آموزش و پرورش، برخی 
مسئوالن و دانش آموزان کرمانی در آیین بازگشایی مدارس 
اســتان کرمان که مهرماه سال جاری به صورت نمادین در 
مدرســه شهید یوسف اللهی شهر کرمان برگزار شد، شرکت 

کردند.
امام جمعه: تعلیم و تربیت در ذات انسان نهفته است

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان در آیین 
بازگشایی مدارس و نواختن زنگ »مهر و ایثار« گفت: تعلیم 
و تربیت در ذات انسان نهفته است و این امر ذاتی در طول 

عمر آدمی تعطیلی ندارد.
حجت االسام والمســلمین حســن علیدادی  سلیمانی به 

دانش آموزان توصیه کردف خوب درس بخوانندو به معلم و 
والدین خود احترام بگذارند و تا در فرصت مناسب آموخته  

های خود را در اختیار جامعه بگذارند.
اســتاندار کرمان: تهذیــب نفس بزرگتریــن وظیفه دانش 

آموزان است 

اســتاندار کرمان نیز بزرگتریــن و مهمترین وظیفه دانش 
آموزان را تهذیب نفس، درس خواندن و ورزش عنوان کرد 
و گفت: دانش آموزان بایــد قدردان معلمان و والدین خود 

باشید.
محمدمهدی فداکار با ذکر خاطراتی از زمان شهادت شهید 
»علی عرب« همرزمش افزود: باید با درس خواندن قدردان 

خون شهدا باشیم.
وجود ۶۵۰ هزار دانش آموز در کرمان 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان نیز در این آیین 
با اشاره به مجازی بودن حدود سه سال فعالیت مدارس به 
دلیل شیوع کرونا گفت: اکنون با فروکش کردن این بیماری 
۶۵۰ هزار دانش آموز این استان با حضور ۴۳ هزار معلم در 
پنج هزار و ۵۰۰ مدرســه به صورت حضوری تحصیل خود 

را آغاز کردند.
رضا رضایی معلمان و دانش آموزان را میدان دار دوران دفاع 
مقدس معرفی کرد و افزود: حدود ۳۶ هزار شــهید معلم و 

دانش آموز شهید گواه بر این مدعا است.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و استاندار کرمان

آغوش مهر و ایثار مدارس کرمان به روی آینده سازان ایران گشوده شد

مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: در حال 
حاضر ســهمیه بندی نهاده های کشاورزی در 
شهرســتان ها برای کشــت پاییزه انجام شده 
است و مشــکلی در تامین این نهاده ها وجود 
ندارد.محمدامیــن معیــن رادا در خصــوص 
وضعیت تامیــن نهاده های کشــاورزی برای 
کشــت پاییزه خوزســتان، اظهار کرد: توزیع 
نهاده های کشت پاییزه از شهریورماه آغاز شده 
اســت و کشاورزان با توجه به نوع کشت خود 
در حال تامین نهاده ها هســتند.وی با اشــاره 
به اینکه ۸۶ مرکز فروش نهاده کشــاورزی در 
استان وجود دارد، افزود: بخشی از نهاده های 
کشــاورزی پاییزه توســط تعاون روستایی و 
بخشی از آن توســط بخش خصوصی توزیع 
می شــود و در حــال حاضر در حــال توزیع 
نهاده های کشاورزی پاییزه در استان هستیم 

و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مدیر تعاون رســتایی خوزستان با بیان اینکه 
قیمت هر کیســه کود ۱۰۰ هزار تومان است، 
تصریح کرد: نهاده های کشت شامل کود، بذر 
گندم، کلزا و جو و ســموم کشاورزی هستند. 
معیــن راد در خصــوص ســهمیه نهاده های 
کشاورزی پاییزه در خوزستان عنوان کرد: در 
حال حاضر سهمیه بندی نهاده های کشاورزی 
در شهرستان ها برای کشت پاییزه انجام شده 
اســت. قیمت نهاده سهمیه ای نیز پایین تر از 
قیمت بازار است و کشاورزان می توانند جهت 
دریافت این نهاده ها به مراکز بخش خصوصی، 
شــرکت ها و تشــکل های تحت نظــر تعاون 
روستایی استان مراجعه کنند.وی در خصوص 

خرید خرمــا در خوزســتان، افــزود: خرید 
خرما در اســتان در حال انجام است و خرید 
به صورت توافقی اســت. قیمت هر کیلوگرم 
خرما نیز ۱۳ هزار تومان اســت و نخلداران و 
کارگاه داران از شرایط راضی هستند و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
معین راد گفت: خرید خرما در اســتان توسط 
کارگاه های بســته بندی و بخــش خصوصی 
انجام می شود و ما و سازمان جهاد کشاورزی 
کارهــای نظارتی را انجــام می دهیم و عمده 
خرمای استان نیز در شهرستان های شادگان 

و آبادان خریداری می شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به 
ایجاد چهار شــعبه تخصصی حل اختاف در 
اســتان، گفت: این اقدامات در راستای اجرای 
سیاســت های قوه قضائیــه در دوره تحول و 
تعالی و عملیاتــی کردن راهبردهای ۱۵ گانه 
اباغی ســال جاری رئیس قــوه قضائیه بوده 
است.حســین فاضلی هریکندی با اشــاره به 
ایجاد چهار شــعبه ویژه شورای حل اختاف 
در سال جاری در دادگستری کل استان البرز 
به منظور تخصصی کردن امور صلحی، گفت: 
این اقدامات در راســتای اجرای سیاست های 
قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و عملیاتی 
کردن راهبردهای ۱۵ گانه اباغی سال جاری 
رئیــس قوه قضائیه به ویــژه راهبرد »تحکیم 
مشارکت گروه های مختلف مردمی در اصاح 
ذات البین و ایجاد صلح و ســازش در پرونده 
های قضایی« انجام شــده اســت.وی افزود: 
نخستین شــعبه ایجادی شورای حل اختاف 
در سال جاری، »شعبه ۴۳ ویژه امور مدیریت 
شهری کرج« بود که چهار روز پس از نشست 
رئیس قوه قضائیه با اعضای شــورای شــهر و 
شــهردار تهران با فراهم آوردن زیرساخت ها 
در استان البرز تشــکیل شد.عالی ترین مقام 
قضایی اســتان البــرز ادامه داد: بــا توجه به 
اعام آمادگی رئیس قوه قضائیه در نشســت 
با شورای شــهر تهران جهت تشکیل شورای 
حل اختاف تخصصی ویژه امور شــهری و از 
آنجایی که کرج به عنوان یکی از پنج کانشهر 
اول کشور مشکات مشابهی با پایتخت داشت، 
ایجاد این شــورا از ســوی معاون توسعه حل 

اختاف دادگســتری کل استان به شهرداری 
و شورای شهر کرج پیشنهاد و در عرض چهار 
روز پس از این پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه، 
شــعبه تخصصی با ترکیبی از پرسنل کارآمد 
و آگاه به مســائل امور شــهری بــا همراهی 
صلح یاران در اوایل خرداد ایجاد شــد.وی به 
دیگر اقدامات انجام شــده در این حوزه اشاره 
کــرد و گفت: ایجاد واحد میانجیگری در امور 
کیفری مرتبط با امور شــهری؛ تشکیل واحد 
داوری ویژه اختافات حقوقی حوزه مدیریت 
شهری و برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع 
اختافات شهری با تکیه بر داده های مرتبط با 
پرونده های مدیریت شــهری با امضای تفاهم 
نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم و معاونت توسعه حل اختاف دادگستری 
کل استان البرز از دیگر اقدامات در این راستا 
بوده است.رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی در استان البرز در ادامه 
با اشــاره به فعالیت ۱۴۰ هــزار واحد صنفی 
در قالب ۶۰ اتحادیه در اســتان البرز، متذکر 
شــد: این واحدهای صنفی الجرم مشکات 
و چالش هایی دارند که ضرورت داشــت یک 
مرجع قانونی و تخصصی بــرای حل و فصل 
مشکات با رویکرد مصالحه تشکیل شود که 
در این راستا دادگستری کل استان البرز اقدام 
به ایجاد شــعبه ۴۲ صلحی ویژه اتاق اصناف 
با اســتفاده از ظرفیت معتمدیــن در خرداد 
سال جاری کرد.فاضلی هریکندی دیگر اقدام 
دادگستری کل اســتان البرز را ایجاد »شعبه 
۴۴ ویژه شرکت های دانش بنیان« برشمرد .

مدیر تعاون روستایی خوزستان:

مشکلی در تامین نهاده های کشت پاییزه وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد

ایجاد چهار شعبه تخصصی حل اختالف در استان البرز


