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اخبار

اتاق مشترک شبکه گردشگری
زاگرسنشینانایجادمیشود

مع��اون فرهنگ��ی و ام��ور اجتماع��ی ش��هرداری
س��نندج از ایجاد اتاق مش��ترک ش��بکه گردشگری
زاگرسنش��ینان خبر داد .گالله حسینی /کردستان:
س��هرکوت نجفی اظهار کرد :صنعت گردش��گری
ام��روزه در دنی��ا ب��ه عنوان پرس��ودترین صنعت از
جای��گاه وی��ژهای برخوردار اس��ت و یکی از راههای
تقویت این صنعت دیپلماسی شهری و ارتباط همه
جانبه شهرها جهت تقویت آن است .وی عنوان کرد:
نشس��ت توسعه رونق گردشگری منطقه زاگرس با
حضور رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
ش��هرداری همدان ،مدیر گردش��گری ش��هرداری
کرمانش��اه ،دبی��ر کمیس��یون س��رمایهگذاری و
گردش��گری شهر همدان ،نماینده شرکت علیصدر،
مدیرعامل تلهکابین و مشاور اجرایی مالک دهکده
گنجنامه و مس��ئول هنری معاونت فرهنگی و امور
اجتماعی ش��هرداری سنندج در دهکده گنجنامه در
همدان برگزار شد .وی از ایجاد اتاق مشترک شبکه
گردشگریزاگرسنشینانخبردادوگفت:شهرهای
س��نندج ،کرمانش��اه و همدان هر یک در نوع خود
دارای ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی و هنری بوده
که میتوانند بستری مناسب برای رونق گردشگری
و صنعت توریس��م در منطقه باش��ند .وی بیان کرد:
در این نشس��ت پیشنوی��س و مقدمات تفاهمنامه
نهای��ی ک��ه در چند هفته آینده با حضور ش��هرداران
این شهرها به منظور ایجاد کریدور گردشگری غرب
کشور به امضاء خواهد رسید ،تهیه شد .نجفی افزود:
عالوه بر این در نشست ایجاد اتاق مشترک شبکه
گردشگری زاگرس تفاهمنامهای هم بین شهرهای
سنندج ،کرمانشاه و همدان با محوریت شهرداریها
برای اس��تفاده بهتر از ظرفیتهای این اس��تانها و
توس��عه و رونق گردش��گری بس��ته خواهد شد .وی
خاطرنشان کرد :در آینده نزدیک استانهای دیگری
از جمله ،لرستان ،قزوین و زنجان نیز به طرح ایجاد
اتاق مش��ترک شبکه گردش��گری زاگرسنشینان
اضافه خواهند شد .معاون فرهنگی و امور اجتماعی
شهرداری سنندج در نهایت تصریح کرد :در حاشیه
برگزاری این نشست تفاهمنامه دیگری با محوریت
اعزام همکاران شهرداری به عنوان گردشگر ،جهت
اس��تفاده از امکانات مجتمع تفریحی ،س��یاحتی و
توریس��تی دهکده فرهنگ��ی گنجنامه با تخقیقات
قابل توجه به امضاء رسید

مرتضی سالمی مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز:

دستاوردهای اداره کل تامین اجتماعی استان البرز طی هشت سال
مرتضی س�لامی مدی��رکل تامین اجتماعی
اس��تان البرز به بیان دس��تاوردهای این اداره
کل در زمینه طرحهای عمرانی و خدمات غیر
حض��وری در غالب دولت الکترونیک و بهبود
خدمت رسانی به مخاطبان سازمان در هشت
سال منتهی به سال 99پرداخت.
س�لامی در خصوص دس��تاوردهای این اداره
کل در زمین��ه طرحهای عمرانی خاطرنش��ان
کردگسترشواحدهایخدماترساندرسطح
اس��تان یکی از مهمترین اهداف این اداره کل
بوده که عبارت است از:
افزایش ش��عب ارائه دهنده خدمات در س��طح
استان از 7شعبه به  9شعبه در  8سال منتهی
به 99
ایجاد شعبه  4کرج در کمالشهر
ایجاد ش��عبه  5کرج در منطقه محمد ش��هر و
ماهدشت
سالمیگفتیکیدیگرازاهدافمهمایناداره
کل برون س��پاری خدمات از طریق واگذاری
خدم��ات به بخش خصوص��ی (کارگزاریهای
رسمی) بوده است
که به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات
ب��ا ایج��اد کارگزاری در (شهرس��تان نظرآباد،
کارگزاری ش��عبه  4کرج (محدوده کمالشهر)،
کارگ��زاری هش��تگرد ،کارگزاری اش��تهارد،
اقماری کارگزاری ش��عبه  3کرج مس��تقر در
محمدش��هر) که در ح��ال حاضر  8کارگزاری
اصل��ی ،دو کارگ��زاری اقماری و یک ش��عبه
اقم��اری در طالق��ان ب��ه ارائه خدمات به مردم
عزیز استان می باشند.
سالمی در ادامه گسترش خدمات الکترونیک
ب��ه منظور افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء
س��طح س��رمایه اجتماعی ،جلوگیری از رفت
آمدهای غیر ضرور در س��طح ش��هر با هدف
صرف��ه جوی��ی در مصرف س��وخت  ،کاغذ و .

 ، . . .تع��داد زی��ادی از خدمات س��ازمان تامین
اجتماعی بصورت الکترونیکی و غیر حضوری
انج��اممیگ��رددوفرآین��دبرخینیزبگونهای
اصالح ش��ده که بیمه ش��ده بجای مراجعه به
شعبه اصلی خود و یا شعب مختلف دیگر ،فقط
کافی است به نزدیک ترین شعبه محل زندگی
خ��ود مراجع��ه و از خدمات س��ازمان بهره مند
گردند .بدینوسیله تعدادیازخدماتتخصصی
و اصلی و پر مخاطب سازمان تامین اجتماعی
ک��ه بصورت غیر حض��وری والکترونیکی به
مخاطبان این سازمان ارائه می شوند به شرح
ذیل جهت استحضار اعالم می گردد:
ارس��ال لیس��ت حق بیمه کارگران بصورت
اینترنتی
 -1در راس��تای ارائ��ه خدم��ات غیر حضوری
وام��کان پرداخت اینترنت��ی حق بیمه ماهانه
کارکنان از س��وی کارفرمایان محترم ،ارسال
اینترنتی جایگزین سیستم دستی شد و از جمع
تعداد  32000کارگاه تحت پوش��ش س��ازمان
بیش از  31139کارگاه یعنی  %98کارفرمایان

بصورت غیرحضوری پرداخت می نمایند. .
مزایای این طرح :تکریم ارباب رجوع ،کاهش
مراجع��ات به ش��عب وکارگزاریها ،جلوگیری
از ات�لاف وقت کارفرمایان ،افزایش س��رعت
واعتبار محاسبات بیمه ای و کاهش سفرهای
درون ش��هری و در نتیج��ه صرف��ه جویی در
سوخت و کاغذ و  . . .از فواید پرداخت اینترنتی
حق بیمه است.
-2ابالغ الکترونیکی و مش��اهده بدهی های
بصوزت اینترنتی
با اقدامات انجام ش��ده توس��ط این س��ازمان،
کارفرمای��ان میتوانن��د برگه ه��ای اخطاریه،
اجرائیه ،اعالمیه و صورتحس��اب های خود را
ب��ه صورت غیر حض��وری و اینترنتی دریافت
کنند.
ک��ه از جم��ع  515000ه��زار اب�لاغ بیش از
59درصد ابالغها به صورت الکنرونیک انجام
میگردد
کارفرمایان عالقه مند به بهره مندی از چنین
خدمت نوینی شماره تلفن همراه و آدرس پست

الکترونیک��ی خود را ب��رای دریافت رمز ابالغ
الکترونیکی به ش��عب تامی��ن اجتماعی ارائه
میدهند .پس از پایان یافتن مراحل ثبت نام در
طرح مذکور ،در زمان صدور ابالغ های تأمین
اجتماع��ی اعم از اخطاریه ،اجرائیه ،اعالمیه و
صورتحساب ها ،به جای ابالغیه های کاغذی،
پیامک و پست الکترونیکی به کارفرما ارسال
خواهد ش��د که قبال بصورت دس��تی بوده و در
طول سال یکبار انجام میشده ولی هم اکنون
محاسبه پرونده کارگاه هر شش ماه انجام می
ش��ود و ابالغ آن هم س��ریعتر به دست کارفرما
خواهد رسید که استان البرز در بین استانهای
کل کشور  ،عملکرد مطلوبی داشته است که
موجب��ات رضای��ت کارفرمایان و جلوگیری از
جریمه ها را در برخواهد داش��ت .و همچنین
نی��از ب��ه مراجعهحضوری مامور ابالغوصرف
وقت و سوخت وهزینه ایاب و ذهاب به همین
میزان کاهش پیدا کرده است .
3 3-صدور و پرداخت فیش بیمه های خاص
(مش��اغل آزاد – قالیباف��ان – اختی��اری و ) ...
بصورت غیرحضوری
 -مشاهده سوابق بیمه شدگان و ثبت اعتراض
ایشان بصورت اینترنتی 4
 -دریاف��ت فیش حقوقی و احکام مس��تمری
بگیران بصورت اینترنتی 5
-6ص��دور و تامی��ن اعتب��ار دفترچه درمان در
سراسر کشور
-7پرونده الکترونیکی
-8نامنویسی متمرکزبیمه شدگان
-9بازرسی الکترونیک
س�لامی در پایان اعالم کرد این اداره کل در
نظرداردطرحهایدیگریرابهحولوقوهالهی
و کوش��ش همکاران ،عملیاتی نماید تا بتواند
هرچه بیشتر در تسریع و تسهیل امور مخاطبان
قدمهای در خور توجهی بردارد.

معاون آموزشی دانشگاه:

راهاندازی اداره  MD.MPHدر کالن منطقه 3

اجرای طرح توسعه و بهسازی
 112هزار متر شبکه توزیع برق در
شهرستانسمنان

مدیرتوزیعبرقشهرس��تانس��منانازاجرایطرح
هایی برای اصالح و توسعه شبکه ها و پست های
توزیعبرقوهمچنیناقداماتیبرایهوشمندسازی
شبکه در این شهرستان خبر داد .مهدی پاک طینت
گفت :به منظور تامین برق متقاضیان و مش��ترکان
جدید و همچنین پایداری خطوط برق رس��انی11 ،
هزار و  327متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف
و یک هزار و  223متر ش��بکه روش��نایی معابر در
س��طح شهرستان توسعه و بهینه سازی شده است.
وی با اش��اره به این که برای تغذیه برق مش��ترکان،
 9ایستگاه هوایی توزیع برق جدید در نقاط مختلف
نص��بوبه��رهبرداریگردی��دهافزود:بانصباین
تعداد ترانس هوایی ،یک هزار و  515کیلوولت آمپر
به ظرفیت پست های توزیع برق شهرستان اضافه
شده است .پاک طینت باعنوان این که از آغاز سال
جاری تاکنون 72 ،دستگاه کنتور هوشمند در قالب
طرح فهام نصب گردیده یادآور شد :هم اینک تعداد
یک هزار و 485دس��تگاه از کنتورهای مورد اش��اره
در این شهرستان نصب است .وی اضافه کرد317 :
پروژه عمرانی برق رسانی از شروع سال  99تا زمان
حاضر در شهرستان سمنان به بهره برداری رسیده
و مبلغ  19میلیارد و  601میلیون ریال نیز س��رمایه
گذاری صورت گرفته است.

ارائه خدمات به
شهروندان منوط
به زدن ماسک

خــبرویـژه

برنجی :شهرس��تان مالرد با توجه به افزایش تعداد ابتال ش��هروندان به ویروس کرونا در وضعیت هش��دار قرار گرفته اس��ت و ارائه خدمات به ش��هروندان منوط به زدن ماس��ک اس��ت .به گزارش
روابط عمومی فرمانداری شهرستان مالرد ،فرماندار مالرد درخصوص این خبر بیان داشت :شهرستان مالرد طی چند روز گذشته در وضعیت زرد قرار داشت که کم توجهی برخی از شهروندان
در رعایت مالحظات بهداشتی این شهرستان را به وضعیت هشدار تغییر داده است .سجاد برنجی افزود :بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا ادارات و دستگاههای خدمات رسان شهرستان
ملزم به ارائه خدمات به شهروندانی هستند که از ماسک استفاده میکنند و اجازه ارائه خدمات به افراد بدون ماسک ندارند.

اخبار

عملکرد مطلوب کالن منطقه آمایشی  3در زمینه
جذب و پذیرش دانش��جویان خارجی /راهاندازی
ن��رم اف��زار جامع آموزش��ی هم آوا به عنوان اولین
دانش��گاه در کل کش��ور معاون آموزشی دانشگاه
گزارش��ی از اقدام��ات و موفقیته��ای معاون��ت
آموزشی کالن منطقه  3و دانشگاه علوم پزشکی
همدان ارائه کرد .به گزارش اسکناس-همدان و
به نقل از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی
هم��دان ،فره��اد فراهانی در نشس��ت روس��ای
دانش��کدهها با معاون آموزش��ی وزارت بهداشت

با اش��اره به روند رو به رش��د تحصیالت تکمیلی
در دانش��گاه توضیحات��ی در خصوص راهاندازی
رش��تههای دس��تیاری پزشکی ،دکترای پزشکی
و کارشناس��ی ارشد ،کارشناس��ی و کاردانی بیان
داش��ت .وی با اش��اره به وجود  ۴۷۲عضو هیات
علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان ،از کنترل
بسیار خوب و رشد هدفمند اعضای هیات علمی
دانش��گاه خبر داد .معاون آموزش��ی دانش��گاه به
استقرار مجدد دبیرخانه از بهمنماه  ۹۸اشاره کرد
و گفت :ازجمله مأموریتهای دور اول در سال ۹۴
مشارکت بخش خصوصی ،توسعه دانش گیاهان
دارویی در راستای تولید و بومیسازی شواهد معتبر
علمی در جهت ارتقای آموزش عالی س�لامت و
استقرار نظام تربیت نیروهای مهارتی بود .وی در

خصوص تجربه نوین در توس��عه زیرساختهای
آموزش��ی و توس��عه الگوهای خصوصیسازی در
آموزش عالی ،مواردی را برشمرد و تدوین پروژه
ت بخش خصوص��ی را از اولویتهای
با مش��ارک 
کاری عن��وان ک��رد .فراهانی ،باغ گیاهان دارویی
دانش��گاه را یکی از ظرفیتهای خوب دانش��کده
داروس��ازی دانس��ت و افزود :این باغ زیر کش��ت
رفت��ه و اقدام��ات خوبی در این حوزه انجام ش��ده
است .وی تاسیس دانشکده علوم و فناوری نوین
را اقدامی ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد که
شاهد رشد روزافزون این دانشکده باشیم .معاون
آموزش��ی دانش��گاه  ،وجود  ۵رش��ته در دانشکده
توانبخش��ی را از نقاط قوت دانس��ت و گفت :مرکز
آموزشی درمانی نشاط کاملتر شده و دستیاران در

آنجا حضور دارند.

عملک�رد مطل�وب کالن منطقه آمایش�ی  3در

جذب و پذیرش دانشجویان خارجی

وی با بیان اینکه کالن منطقه آمایشی  3در زمینه
جذب و پذیرش دانش��جویان خارجی خوب عمل
کرد ،خاطرنش��ان کرد که در رش��ته  mbbsتعداد
 ۳۵۰دانشجوی خارجی جذب شده است .فراهانی
ب��ا یادآوری تفویض مدیریت برنامه عملیاتی بین
الملل��ی س��ازی در کالن منطق��ه  ۳به دانش��گاه
علوم پزش��کی همدان به س��ایر دستاوردها مرکز
مهارتهای بالینی ،بیمارس��تان دندانپزش��کی،
مرک��ز مدیریت آزم��ون ،مرکز آموزش مجازی و
مرکز آموزش بینالمللی زبانهای خارجی اشاره
کرد.

رئيس دارالقرآن شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات قرآني بهار در بهارسال جاری

مشهد مقدس سیده زهرا حیدری -رئيس دارالقرآن شركت پااليش
گاز شهيد هاشمي نژاد از برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات قرآني
بهار در بهار 99ويژه كاركنان در س��طح ش��ركت هاي تابعه ش��ركت
ملي گاز ايران خبر داد .حسن مرداني با اعالم اين خبر افزود :در سال
97پس از دستور وزير محترم نفت مبني بر عدم برگزاري مسابقات
فرهنگي و ورزشي با هدف صرفه جويي در هزينه ها  ،تمامي مسابقات
لغو گرديد .وي ادامه داد :با توجه به جايگاه مهم قرآن كريم و تاثير

شماره پرونده ۱/۱۳۹۸۰۴۰۰۱۲۰۹۰۰۰۰۲۰:اخطار ابالغیه چک بدین وسیله به شیخعلی افشاری میرک فرزند خانالر
به شماره ملی  ۱۶۷۰۷۵۲۳۹۹ابالغ می شود که باستناد اجراییه مهریه صادره از اجرای اسناد رسمی بهارستان مبلغ یک
میلیارد ریال بدهکار به شهرداری نسیم شهر به انضمام حقوق دولتی که طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و
پرونده اجرائی به کالسه۹۸۰۰۰۳۶در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست به دلیل عدم شناسایی آدرس
ابالغ میسر نگردیده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید اقدامات قانونی طبق مقررات علیه شما انجام خواهد گرفت.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهررستان بهارستان_ علیرضا زمانی
مرجع رس��یدگی کننده :ش��عبه پانزدهم ش��ورای حل اختالف شهرستان بهارستان به کالسه پروند ۴۵۴،۱۵،۹۸شماره
دادنامه  ۶۳۳،۹۸تاریخ  ۹۸،۱۲،۱۹خواهان:فاطمه القایی خوانده؛ پژمان محمد مراد کرجی به نش��انی مجهول المکان

فعاليت هاي قرآني در بين كاركنان و خانواده ها ،درخواستي از سوي
دارالقرآن ش��ركت ملي گاز ايران مبني بر برگزاري مجدد مس��ابقات
قرآني به وزير محترم نفت ارائه و با برگزاري اين مس��ابقات بعد از
سه سال موافقت شد .اين مقام مسئول بيان داشت :مرحله مقدماتي
دوازدهمي��ن دوره مس��ابقات حفظ ،قرائ��ت و مفاهيم قرآن كريم با
عن��وان " به��ار در به��ار  " 99ويژه كاركنان و با رعايت پروتكل هاي
بهداشتي و فاصله گذاري گذاري اجتماعي در پااليشگاه گاز شهيد

هاشمي نژاد برگزار شد .مرداني تصريح كرد :مسابقات شفاهي اين
دوره ب��ا حض��ور  70نف��ر از كاركنان در چهار رش��ته مفاهيم ،حفظ،
قرائت تحقيق و قرائت ترتيل برگزار و متسابقين با يكديگر به رقابت
پرداختند .رئيس دارالقرآن ش��ركت پااليش گاز ش��هيد هاشمي نژاد
خاطر نشان ساخت :مسابقات رشته مفاهيم به علت شرايط موجود
كشور در بحث ويروس كرونا و جلوگيري از شيوع ويروس كرونا ،به
زودي از طريق فضاي مجازي برگزار خواهد شد.

خواسته:مطالبه طلب رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان فاطمه القایی به طرفیت خوانده پژمان محمد
مراد کرجی به خواسته مطالبه وجه تعداد یک فقره سفته به شماره ۳۹۲۱۵۶مورخ  ۱۳۹۴،۹،۶به مبلغ دو میلیون تومان
با توجه به عدم شرایط مربوط به اسناد تجاری توسط خواهان و باتوجه به امضا خوانده بر روی سفته و وجود سند مستند
در ید خواهان و نظر به اینکه امضا مذکور از تعرض مصون مانده و طبق قانون امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد
بر ضرر امضا کننده است و باتوجه به عدم حضور خوانده در جلسات شورا علیرغم ابالغ قانونی و اینکه خوانده دلیلی بر
پرداخت دین خود ارائه ننموده است لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت دانسته و حکم به محکومیت خوانده
به پرداخت دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ  ۱،۳۶٠،٠٠٠ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ مطالبه تا اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم میدارد،رای صادره غیابی ظرف مدت بیس��ت روز
پس از ابالغ قابل واخواهی نزد همین ش��عبه و پس از ان ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم
عمومی دادگستری بهارستان می باشد
شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

کسب و کارهای فرهنگی هنری آسیب
دیده در بحران کرونا تسهیالت
دریافت می کنند

مشهدمقدسسارارحمتی--رییسگروهطرحوبرنامه
ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویگفت:
بهاطالعکلیهکسبوکارهایفرهنگیوهنریاستان
که در بحران کرونا آس��یب دیده اند می رس��اند ،برای
دریافتتسهیالتدرسامانهکاراثبتنامنمایند.مهدی
یونسی با بیان این خبر افزود :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اق��دامب��هثبتنامکس��بوکارهایفرهنگیهنری
به ش��دت آس��یب دیده دربحرانکروناجهتدریافت
تسهیالتدرسامانهکاراکردهاست.برایثبتتقاضای
تسهیالتمعرفیشدهورشتههایhttps://corona-
kara.mcls.gov.irوی بیان کرد:س��امانه کس��ب و
کارهای آس��یب دیده در س��امانه تعریف شده که باید
هنگام تقاضا رشته فعالیت خود را انتخاب کنند .رییس
گروه طرح و برنامه فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی ادامه داد :کسب و کارهایی که دارای کد کارگاه
تامیناجتماعی(بنگاهرسمی)،متقاضیانفاقدکدبیمهو
خویش فرمایی می توانند ثبت نام و تسهیالت دریافت
کنن��د .وی ب��ا بیان این که  ۲۰بانک و موسس��ه مالی
برای دریافت تسهیالت متقاضیان در سامانه معرفی
شده است گفت متقاضیان به محض دریافت پیامک
بر اساس کد ملی ،باید فرایند ثبتنام و ارائه مشخصات
اولیه را تکمیل کنند و س��پس اطالعات ثبت ش��ده به
بانکهای عامل ارس��ال و مراحل پرداخت تسهیالت
را آغاز کنند .یونسی در خصوص شرایط استفاده از این
تسهیالت برای متقاضیان دارای کد کارگاهی افزود:
فعالبودنکسبوکارهاوعدماستفادهازبیمهبیکاریاز
سالگذشتهتاکنونازشرایطدریافتتسهیالتاست.
مبلغ تس��هیالت برای واحدهای تعطیل شده اجباری
مبلغ ۱۶میلیون تومان و برایواحدهای کسبو کاری
فعالتعطیلنش��دهبهازایهرفردش��اغل ۱۲میلیون
تومان است .برای کسب و کارهای قالب کارفرمایی و
خویش فرمایی فاقد بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی؛
برای اشخاص حقیقی خویش فرما یا خود اشتغالی60
میلی��ون ریال ،برای واحدهای کس��ب و کارهایی که
امکان اثبات رابطه کارفرما –کارکن وجود ندارد صرفا
بهکارفرمامبلغ60میلیونریالوبرایواحدهایکسب
و کار که امکان اثبات رابطه کارفرما-کارکن وجود دارد
به ازای هر شاغل  80میلیون ریال پرداخت می شود.
وی با بیان این که وثیقههای دریافتی از سوی بانک
برای کس��ب و کارها متفاوت و با ارائه س��فته معرفی
ضامنخواهدبود،افزود:س��ودتس��هیالت۱۲درصدو
دورهبازپرداختپسازیکدورهتنفس،ازمهرماهسال
جاری در  ۲۴قسط پیش بینی شده است .برای اطالع
از ش��یوه نامه ها و وثیقه های الزم به س��ایت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه فرمایند.

اضافه برداشت از چاههای مجاز؛
کمبود آب کشاورزی و خشک شدن
چاهها در کردستان

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهایکردس��تانیکیاز
دالیلکمبودآبکش��اورزیوخش��کشدنچاههارا
اضافهبرداش��تازچاههایمجازدراس��تانکردستان
عنوانکرد.غریبهرحیمیکردستان:کامرانخرمبابیان
اینک��هام��روزهجایگاهآببهعنوانیکیازمحورهای
اساس��یتوس��عهبرهیچکسپوش��یدهنیستافزود:
موضوع آب و خشکسالی به عنوان یک واقعیت مطرح
است و درحال حاضر باتوجه به محدودیت منابع آب و
افزایشروزافزونتقاضابهعلتافزایشجمعیت،زمینه
ایج��اد بحران های جدی درخصوص تامین آب مورد
نیاز در شرب ،صنعت و بویژه در کشاورزی فراهم شده
است .مهندس خرم با توجه به افت منابع آب در سالیان
اخی��رول��زومصرفهجوییدرمصرفاینمایهحیاتی،
خاطرنش��انکرد:اس��تفادهازظرفیتهایرسانهایو
فرهنگیمیتواندزمینههایمثبتیرادرفرهنگسازی
مصرف آب به بار آورد و جامعه را به سوی صرفه جویی
سوقدهدودراینمیاناهتمامجدیآحادمردمبهعنوان
ذینفع��اناصل��یومصرفکنندگانآب،چهدربخش
صنعت ،چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزی
ازهمیش��هضروریتراس��ت.وییادآورش��د :بیشاز
 60درصد از مصارف آب استان را منابع آب زیرزمینی
تامین می کند و ناپایداری این منابع از منظر کمیت و
کیفیت ،معضالت جدی را برای استان رقم می زند و
اگر این میزان برداشت از منابع آبی تداوم داشته باشد
می بایست در آینده تبعات اجتماعی و زیست محیطی
قابل توجهی را شاهد باشیم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه سه احتراما به پیوست اخطار افراز مربوط به پالک
ثبتی  14578فرعی از  169اصلی ارسال می گردد .خواهشمند است ضمن انتشار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
یک نس��خه آن را اعاده فرمایید .اخطار افراز – اقای امیر کش��اورزاده به آدرس کرج گلش��هر غربی خیابان صفاریان
ساختمان پوریا طبقه  3واحد – 9چون خانم سمیه احمدی به آدرس کرج عظیمیه خیابان سنبل پالک  24طبقه  4واحد
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