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مدیر کل بنیاد شهید استان:

 443شهید استان همدان
همچنان مفقوداالثر هستند
همدان -خبرنگار کیهان:
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت 443 :تن
از شهدای استان ،همچنان مفقوداالثر هستند.
ناصر عارف در گفتوگو با خبرنگاران افزود 225 :هزار و  20شهید570 ،
هزار و  634جانباز و  43هزار و  163نفر آزاده در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد :تعداد نزدیک به هشــت هزار نفر از شهدا 17 ،هزار و 882
نفر از جانبازان و یک هزار و  39نفر از آزادگان کشور متعلق به استان همدان
هســتند.وی اعالم کرد :در مجموع اســتان همدان ،معادل  3درصد از جامعه
ایثارگران کل کشور را در خود جای داده است.عارف یادآور شد :از تعداد کل
شهدای استان 443 ،شهید بزرگوار ما همچنان مفقوداالثر بوده و خانوادههای
آنان چشمانتظار هستند.وی اظهار داشت :کار ساماندهی گلزار شهدای استان رو
به اتمام است و هماکنون  116مزار در  48گلزار باقی مانده تا کار تکمیل شود.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال ایثارگران استان خاطرنشان ساخت :یکی
از چالشهای اساسی و نیازهای فوری جامعه ایثارگری استان ،بحث بیکاری و
اشتغال است.وی بیان داشت :در حال حاضر بیش از  2900نفر جویای کار در
جامعه ایثارگری استان داریم که  10نفر از آنها دارای مدرک دکترا 240 ،نفر
کارشناسی ارشد و  1300نفر نیز دارای مدرک کارشناسی هستند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران همدان ،افزود :با وجود اختصاص
 23درصد سهمیه استخدام دستگاههای دولتی به ایثارگران ،این سهمیه بنا به
دالیل مختلف و از جمله الزام به کوچکسازی بدنه دولت و محدودیت استخدام،
چندان اجرایی نمیشود به طوری که در سال جاری تنها اداره کل آموزش و
پرورش استان توانست این قانون را عملی کند .وی اضافه کرد :برگزاری کنگره
شهدای کارمند ،کنگره شهدای دانشآموز ،غرس  8هزار اصله نهال به یاد 8هزار
شهید استان با همکاری منابع طبیعی ،اجرای برنامه کشوری نامهای به شهید
توســط دانشآموزان و کســب رتبه اول کشور با نگارش  6هزار نامه ،از جمله
برنامههای بزرگداشت روز شهید بود که در استان به اجرا درآمد.

پس از دو ماه تعطیلی

صید کیلکا در مازندران  13درصد
افزایش یافت

صیادان مازندرانی مزد طرح تعطیلی  2ماهه صید ماهیان
کیلکا را که اوایل امســال داوطلبانه به اجرا گذاشته بودند با
افزایش  13درصدی میزان صید دریافت کردند.
مدیرکل شــیالت مازندران گفت :صیادان استان از تیر ماه امسال
داوطلبانه تا پایان ماه بهمن حدود  14هزار تن ماهی کیلکا صید کردند
که از لحاظ وزنی  13درصد و از نظر ارزشی  23درصد نسبت به دوره
مشابه سال پیش افزایش نشان میدهد.
صید کیلکا در مازندران به طور معمول از اردیبهشت هر سال آغاز
میشود و تا پایان اسفند ادامه مییابد.
بر اساس تصمیم شیالت هر ساله فروردین ماه زمان رسمی تعطیلی
صید کیلکاست ،اما امسال صیادان با مشاهده تخم ریزی ماهیان ،از اول
اردیبهشــت و تا بیست و پنجم خرداد به مدت  55روز نیز به صورت
داوطلبانه صید را تعطیل کردند و وارد دریا نشده بودند.
مدیرکل شیالت مازندران گفت که با وجود این که صیادان استان
امسال حدود  2ماه دیرتر از سالهای قبل به دریا زدند ،ولی تورهایشان
پرتر از سالهای گذشته بود.
حسینعلی رستمی افزود :از مجموع کیلکای صید شده 750 ،تن به
مصرف انسانی رسید و بقیه جهت تبدیل به پودر ماهی به کارخانهها
و صنایع مرتبط شیالتی ارسال شد.
صید این گونه ماهی ریز نقش با کشتیهای مخصوص انجام میشود
که هماکنون  44فروند آن در دریای خزر مشغول صید هستند.

آمادگی گیالن
برای  7میلیون گردشگر نوروزی
رشت -خبرنگار کیهان:
استاندار گیالن از آمادگی این استان برای میزبانی بیش از
 7میلیون گردشگر در ایام نوروز  96خبر داد.
محمدعلی نجفی اظهار داشــت :در ایام نوروز پیشرو با توجه به
امکانات بیشتری که نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده ،آمادگی
اقامت بیش از  7میلیون گردشگر را داریم.
وی در ادامه به آمادگی یک هزار و  496هتل ،متل و مسافر کاشانه
در گیالن اشــاره کرد و افزود :این اقامتگاهها در سطوح مختلف برای
طبقات درآمدی متفاوت جامعه مشــخص شــده و ظرفیت  25هزار
تخت را دارد.
استاندار گیالن گفت :همچنین در ایام نوروز برای اقامت فرهنگیان
نیز بیش از  380مدرســه با امکانات اولیه در نظر گرفته شــده که در
اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
محمدعلی نجفی خاطرنشان ساخت :دریا ،دشت ،جنگل و کوههای
سرسبز گیالن از حیران آســتارا تا کوههای طوالش ،شهرک تاریخی
ماسوله ،رودبار و دیلمان با سواحل زیبا و محصوالت متنوع و همچنین
وجود بیش از یک هزار و  43اثر تاریخی ثبت شده به همراه موزههایی
که در کنار پارکها و بوستانهای این استان فعال است ،میتواند مأمن
خوبی برای مسافران داخلی و خارجی باشد.
وی اضافه کرد :عــاوه بر این جاذبههای بینظیر ،غذاهای متنوع
و ســفرههای رنگین گیالن که در یونسکو نیز به ثبت رسیده ،از دیگر
جاذبههای این استان محسوب میشود.
به گفته استاندار گیالن در نوروز  96جشنوارههای بومی و محلی
مختلف برای آشنایی بیشتر گردشــگران با آداب و رسوم گیالن برپا
میشود.

شهرداری رشت
برای برگزاری مناقصه باید مجوز بگیرد

رشت -خبرنگار کیهان:
شهرداری رشت برای برگزاری مناقصههای باالی  12میلیارد
تومان ،موظف به اخذ مجوز از شورای اسالمی این شهر شد.
تبصرهای در الیجه بودج ه ســال جاری گنجانده شد که به موجب
آن شهرداری برای اجرای پروژههایی با برآورد ریالی باالی  120میلیارد
ریال ،موظف به اخذ مصوبه شورا قبل از برگزاری مناقصه شده است.
عباس صابر رئیس کمیســیون توســعه و عمران شورای اسالمی
درخصوص گنجاندن این تبصره در بودجه شــهرداری رشــت اظهار
داشــت :بیاعتمادی ایجاد شده ،عاملی اســت که شورا از شهرداری
بخواهد برگزاری مناقصههای باالی  12میلیارد تومان را مشــروط به
اخذ مجوز از شورا کند.
وی اضافه کرد :چنانچه ســقف انجام مناقصه یا ترک تشریفات به
صورت تجمعی در هر ماه از مبلغ یک هزار میلیارد ریال بیشتر باشد،
شــهرداری جهت انجام پروژه چه به صورت ترک تشــریفات و چه به
صورت مناقصه حتی برای پروژههایی که مبلغ برآورد ریالی آن کمتر
از 120میلیارد ریال باشد ،موظف به اخذ مجوز از شورا است.

فعالیت نخستین جمعیت خادمان زن در حرم مطهر رضوی

مشهد -خبرنگار کیهان:
نخســتین جمعیت خادمان زن حرم مطهر
رضوی همزمان با میالد حضرت فاطمهزهرا(س)
شروع به فعالیت میکنند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در گفتوگو
بــا خبرنــگاران ،با اعالم ایــن خبر از افتتــاح رواق
فاطمهزهــرا(س) همزمان با ایام نوروز در حرم مطهر
خبر داد و افزود :این رواق به مساحت  5هزار متر مربع
و بــا ظرفیت  6هزار نفر ویژه بانوان ،در صحن آزادی
حرم مطهر است.
بختیاری با اشاره به توزیع  100هزار وعده صبحانه
از روز میالد حضرت زهرا(س) تا پایان نوروز در میان
زائــران رضوی در حرم مطهر اظهار داشــت 40:هزار
وعده صبحانه بین راهی نیز در میان زائران در جادهها
و  6هزار وعده غذا ،بین زائرین در ســطح شهر مشهد
توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه طرح «خادم یاری» (افزایش
تعداد خادمین ) از  40هزار نفر در حال حاضر به 400
هزار و سپس به  4میلیون نفر در آینده نزدیک گفت:
یکی از دالیل ایجاد نمایندگی آستان قدس در تمامی
اســتان ها ،تکریم زائر از مبدا تا اســتفاده از ظرفیت
خادمین در جهت خدمت به محرومین است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی افزود :در

سال جاری  300هزار زائر اولی به حرم مطهر مشرف
شدند ،که پیشبینی میشود در سال آینده این رقم
افزایش یابد.
بختیاری اذعان داشت :فاز نخست زائرشهر رضوی
طی سه ماهه نخست سال  96به بهرهبرداری میرسد
که هزینه ســاخت فاز نخست این زائرشهر تاکنون 4
میلیارد تومان بوده اســت که از سوی خیرین تامین

شــده که بــرای اتمام این پروژه نیــز نیازمند کمک
خیرین هستیم.
وی گفت :پیشبینی میشود همزمان با ایام نوروز
 7میلیون نفر زائر به حرم مطهر مشرف شوند ،بختیای
افزود 8 :هزار و  500نفر از سراســر کشور به منظور
خدمــت به زائران امام رضا(ع) در ســایت مخصوص
ثبتنام کردهاند.

 ۱۱۴تخته فرش از استان کرمان به نجف اشرف ارسال شد

در آستانه والدت حضرت زهرا(س)  ۱۱۴تخته
فرش دســتباف از اســتان کرمان جهت انتقال به
نجفاشرف و حرم حضرت علی(ع) بارگیری شد.
مراسم بارگیری  114تخته فرش دستباف استان
کرمان جهت انتقال به تهران و ارسال به نجف اشرف
در شهرک صنعتی کرمان برگزار شد.
با هنرمندی بانوان فرشباف استان کرمان تعداد
 94تخته فرش در شهرستان راور و  20تخته فرش
در شــهرهای کرمان ،رفسنجان ،گلباف و کوهبنان
بافته شــد ه است که این فرشها در صحن حضرت
زهرا(س) واقع در حــرم ملکوتی حضرت علی(ع)
پهن میشوند.
مهدی تویسرکانی مدیر پروژه تولید فرش ستاد
بازسازی عتبات عالیات استان کرمان در حاشیه این
مراسم اظهار داشت :بافت  30هزار متر مربع فرش
برای صحن حضرت زهرا(س) بر اساس تفاهمنامهای
که بهمن ســال  1393فیمابین استاندار کرمان و
ستاد عتبات عالیات کشــور امضاء شد ،از اول مهر
سال  1394آغاز شد.
وی افزود :در این رابطه  122دار قالی برپا شــد
و حدود  280بانوی هنرمنــد بافنده فرش گرهدار
کرمانی با برنــد «فرش راور» کار را آغاز کردند که
 20تختــه از این فرشها روکارگیری و شستشــو
شده و به نجف اشرف منتقل شد و  20تخته فرش

نیز تا آخر اردیبهشت سال  1396از دار قالی پایین
کشیده میشــوند و مابقی نیز تا پایان مرداد سال
آتی آماده میشوند.
مدیر پروژه تولید فرش ســتاد بازسازی عتبات
عالیات اســتان کرمان با بیان اینکه این فرشها از

محل نــذورات و کمکهای مردمــی بافته و تهیه
میشــوند ،گفت :وسعت این تعداد فرش تقریبا دو
هزار متر مربع است که با اجرای این پروژه در استان
کرمان برای  600نفر به طور مستقیم و بیش از 100
نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان
گفت :تاکنون هیچ پولی برای پرداخت خسارت
سرمازدگی به باغداران استان گلستان پرداخت
نشده است.
مرتضی صادقی اظهار داشت :در آذرماه با کاهش
شــدید دما و بــارش برف بیــش از  6800هکتار از
باغات مرکبات برداشــت نشده استان گلستان دچار
خســارت شــد .وی افزود :حدود 120میلیارد تومان
برآورد این خســارات بود و این اطالعات در نخستین
فرصت جمعآوری شــد و به مدیریت بحران استان و
کشور ارسال شد .مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان
گلستان تاکید کرد :در جلسه هیئت دولت 104میلیارد
تومان اعتبار برای باغهای خسارت دیده استان گلستان

مصوب شــد که تاکنون این مبلغ به استان اختصاص
نیافته و به دنبال پیگیری این مصوبه هستیم تا هر چه
سریعتر این مصوبه به استان اختصاص یابد.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان گفت:
بیشتر باغهای پرتقال استان گلستان که حدود  6هزار
هکتار اســت در این سرما دچار آسیب و از بین رفتن
محصول شدند .باقری اظهار کرد :متاسفانه در کنار این
خسارت ما شاهد هستیم که تنها  500تا  600هکتار
از  6هزار هکتار باغ مرکبات استان گلستان بیمه بود و
این خود مشکلی دیگر به اقتصاد کشاورزی استان است.
اوایل آذر ماه امسال مردم استان گلستان دمای 14
درجه زیر صفر را تجربه کردند و خسارتهای زیادی
نیز به باغداران و کشاورزان استان وارد شد.

خسارتی تاکنون به باغداران گلستانی
برای سرمازدگی پرداخت نشده است

خروج خودرو از کیش آزاد شد

بهرهبرداری از 7170
واحد مسکن مهر در البرز
7هزارو 170واحد مســکونی مهرو 6طرح
روبنایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در
شهرجدید هشتگرد استان البرز به بهرهبرداری
رسید.
محســن نریمان معاون وزیر راه و شهرســازی و
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی شــهرهای جدید
درآیین آغاز بهرهبرداری از این واحدها گفت30 :هزارنفر
در آینده نزدیک ساکن این واحدهای جدید مسکونی
خواهند شد.
وی ادامه داد:برای ساخت این واحدهای مسکونی
40هزار میلیارد ریال از محل آورده مردم و تسهیالت
بانکی هزینه شده است.
نریمــان گفت :همچنین برای ســاخت  6پروژه
عمرانی شامل یک مدرسه ،یک مسجد 2 ،ساختمان
کالنتری ویک زمین ورزشی 105میلیارد ریال توسط
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد پرداخت شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :تمام واحدهای
مسکونی بهرهبرداری شده از آب ،برق و گاز بهره مند
هستند.
نریمــان گفت:تمام اعتباراتی که برای ســاخت
پروژههای روبنایی دراین شهر هزینه میشود موجب
ارزش افزوده مسکن مهر در آن شده است.
وی افزود :قبل ازپایان دولت یازدهم  10،هزار واحد
مســکونی باقی مانده در شهرجدید هشتگرد تحویل
متقاضیان خواهد شد.
وی همچنیــن از بهرهبرداری موقــت از متروی
شــهرجدید هشــتگرد درآینــده نزدیــک خبر داد
واظهارداشــت :بزرگترین ایســتگاه متروی کشــور
درشــهرجدید هشتگرد تا  6ماه آینده به بهرهبرداری
خواهد رسید.
ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبالغ نیز در این
آیین گفت :با حمایت دولت  5میلیون مترمکعب آب
آشــامیدنی از خط انتقال آب ســد طالقان در آینده
نزدیک به شهرجدید هشتگرد اختصاص مییابد.
این گزارش حاکی است پیش از این با حضور قائم
مقام وزیر راه و شهرســازی از یک هزار و  500واحد
مسکن مهر در شهرک ابریشم استان البرز بهرهبرداری
شد .این واحدها با اعتباری بالغ بر  150میلیارد تومان
به بهرهبرداری رسید .از مجموع  93هزار واحد مسکن
مهر تاکنون  63هزار واحد تکمیل شده است.

کیش -خبرنگار کیهان:
مدیــر کل گمرک جزیره کیش گفت :خروج
خودرو از جزیره کیش به سرزمین اصلی به صورت
موقت و تا اطالع ثانوی آزاد اعالم شد.
مهدی اقبالی مقدم افزود :پس از بررســی موضوع
در نشســتهایی با حضور مســئوالن حوزه مربوطه،
مجوز خروج خودرو به صورت موقت به سرزمین اصلی
از دوشنبه هفته گذشــته صادر شد و تا اطالع ثانوی
آزاد اعالم شــده است .جمعی از ساکنان جزیره کیش
چندی پیش طی نامهای از مسئوالن گمرک بندر جزیره
کیش خواسته بودند تا قانون ممنوعیت خروج خودرو
از کیش لغو شــود .بر اساس بخشــنامه مرکز واردات
و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اســامی

ایران مورخ  26آبانماه سال  95از گمرکهای مناطق
آزاد خواسته شده بود تا عالوه بر لغو دستورالعملهای
قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد ،از قبول
هرگونه درخواست برای ورود موقت خودروهای مزبور
به سرزمین اصلی خودداری کنند .محمدعلی بهپوری
معاون مرکز واردات گمرک جمهوری اسالمی نیز در
حاشیه نشست منطقهای پیشگیری و مقابله با قاچاق
کاال توسط شناورهای حامل کاال اعالم کرده بود که هیچ
خودرویی از مناطق آزاد با پروانه گمرک ورود موقت ،به
سرزمین اصلی وارد نمیشود مگر اینکه در سطوح عالی
تصمیمی اتخاذ شود که این موضوع قرار بود از طرف
مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش با مسئوالن گمرک
جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار:

گیالن به  5سد دیگر نیازمند است
رشت -خبرنگار کیهان:
استان گیالن برای تامین مطمئن آب کشاورزی
خود به ساخت  5سد دیگر نیازمند است.
این مطلب را اســتاندار گیالن در دیدار با معاون
وزیر نیرو در امور آب عنوان و اظهار داشت :در گیالن
بیشتر بارشها در فصول غیرکشاورزی انجام میشود و با
توجه به اینکه زیرساختهای ذخیرهسازی آب در بخش
جلگهای این استان مناسب نیست ،ساخت 5سد دیگر
برای تامین آب کشاورزی گیالن الزم است.
محمدعلــی نجفــی تکمیل ســدهای «پلرود»،
«شــفارود» و ســد «الســک» را برای رفع مشکالت
آبهای مناطق استان در بخشهای شرب و کشاورزی
دانست و افزود :شــتاب بخشیدن به ساخت سدهای
الستیکی و آغاز ساخت  5سد مطالعه شده دیگر ،اقدام
اطمینانبخشی در تامین آب کشاورزی گیالن به عنوان

قطب تولید برنج کشور است .وی به بهرهمندی  8استان
کشــور از حوزه آبریز سد سفیدرود اشاره کرد و گفت:
از  2میلیارد و  200میلیون مترمکعب آب ذخیره سد
سفید رود در سالهای گذشته ،اکنون این منبع عظیم به
یک میلیارد و  200میلیون مترمکعب رسیده که انتظار
میرود وزارت نیرو در این خصوص برنامه مشخصی را
تدویــن کند.معاون وزیر نیــرو در امور آب نیز در این
جلســه با بیان اینکه آب و محیطزیست از اولویتهای
دولت در برنامه ششــم توسعه است ،افزود :در برنامه
ششم باید  11میلیارد مترمکعب از آب مصرفی کشور
را کاهش دهیم .رحیم میدانی در ادامه اظهار داشت:
علیرغم اینکه در آب روستایی ردیف ملی نداشتیم اما
از منابع عمرانی امســال یکهزار و  500میلیارد تومان
برای توسعه شبکهها هزینه کردیم که این مبلغ در سال
 96به  2هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

انجام  15عمل جراحی رایگان چشم در دهلران

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
حاشیه سفر به شهرستان دهلران با حضور در
محل استقرار اتاقهای عمل سیار کاروان یک
موسسه خیریه  15عمل جراحی چشم بیماران
را به صورت رایگان در این منطقه انجام داد
کاروان موسسه خیریه نورآوران سالمت از هفتم
آذر ماه امسال در منطقه دشت عباس از توابع بخش
موسیان شهرستان دهلران مســتقر شده و خدمات
رایگان دندانپزشــکی و چشم پزشــکی به مردم این
مناطق ارائه میدهد.
رئیسشــبکه بهداشــت و درمان دهلران گفت:
پزشــکان متخصص این تیم پزشکی روزانه  30نفر را
در بخش دندانپزشــکی و  60نفر هم در بخش چشم
پزشــکی ویزیت کرده و خدمات پزشکی مورد نیاز را

به این افراد ارائه میکنند.
شهریار رسولی در حاشیه حضور وزیر در این منطقه
با اشاره به استقرار اکیپ موسسه خیریه در دشت عباس
اظهار کرد :در این مدت (حدود  100روز) ســه هزار
و  343نفر بیمار در بخش دندانپزشــکی و شش هزار
و  250نفر در بخش چشــم پزشکی از سوی پزشکان
مستقر در این موسسه معاینه شده و  310عمل جراحی
چشم نیز انجام شده است.
وی از تحویــل  2هــزار و  320عینک به بیماران
مراجعهکننده به این موسســه در این مدت خبر داد
و افزود :به تشخیص پزشکان این عینکها به صورت
رایگان در اختیار بیماران قرار گرفته است.
رئیسشبکه بهداشت و درمان دهلران با اشاره به
اینکه این تیم پزشکی در مناطق محروم کشور مستقر

و خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه میکند ،تاکید
کرد :خدمات دندانپزشکی نیز شامل ترمیم ،کشیدن و
جرم گیری برای کودکان زیر  13سال از سوی پزشکان
انجام شده است.
رســولی یادآور شد :خدمات چشم پزشکی نیز به
افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان
نیز از سوی پزشکان مستقر در این موسسه خیریه ارائه
میشــود ضمن اینکه خدمات تیم پزشکی این بنیاد
شبانهروزی است.
وی با اشاره به حضور پزشکان متخصص رشتههای
مختلف در منطقه دشت عباس تا پایان سال جاری در
قالــب طرح خدمات درمانی تخصصی به مردم اضافه
کرد :خدمات این مجموعه رایگان و با اســتفاده از به
روزترین تجهیزات پزشکی انجام میشود.

مردم قاین خواستار عزل
استاندار خراسان جنوبی
شدند
قاین -خبرنگار کیهان:
مردم قاینات در اجتماع بزرگ مسجد جامع
این شهر هتک حرمت پرویزی استاندار خراسان
جنوبی به اعتقادات و باورهای دینی را محکوم
و خواستار عذرخواهی وی از مردم شهیدپرور
استان شدند.
خانوادههای شــهدا و رزمندگان هشت سال دفاع
مقدس ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای
انقالب و دفاع مقدس ،هرگونه ساختارشکنی فرهنگی
و کملطفی نسبت به شهدا و سنگاندازی در برگزاری
یادوارههای شــهدا در استان و شهرستان را محکوم و
از اظهارات استاندار خراسان جنوبی بیزاری جستند.
سرهنگ قاســمی فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع)
خراسان جنوبی نیز در سخنانی اظهارات اخیر پرویزی
اســتاندار خراسان جنوبی در مورد رقص زن و مرد و
نیز کاســتن از تعداد یادوارههای شــهدا در استان و
شهرســتانها را محکوم کرد و اظهار داشت :انقالب
اسالمی با خون شهدا پیروز شد و با خون شهدا حفظ
خواهد شد و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا عالوه
بر اینکه یک وظیفه دینی و ملی است ،نظام اسالمی
را همچون نهضت عاشورا فراموش ناشدنی و در برابر
توطئهها ماندگار خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار داشت :استاندار خراسان جنوبی
باید از مردم مؤمن و انقالبی استان و خانوادههای معزز
شاهد و روحانیت اســتان به جهت خدشهدار کردن
احساسات مذهبی و باورهای اعتقادی آنان و نیز عدم
درک پیام یادوارههای شهدا عذرخواهی کند.

کارگران کارخانه بلبرینگسازی تبریز:

به داد ما برسید

تبریز -خبرنگار کیهان:
کارگران کارخانه بلبرینگسازی تبریز ،با
اجتماع در مقابل استانداری آذربایجانشرقی،
خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
کارگــران با حمل پالکاردهایــی که روی آنها
نوشــته شــده بود« :به داد ما کارگــران بلبرینگ
ســازی برسید»« ،در ســال اقتصاد مقاومتی ما را
هم له کردند» خواســتار توجه مســئوالن به رفع
مشکالتشان شدند.
کارگران کارخانه بلبرینگسازی بیش از  4ماه
اســت حقوق دریافت نکردهاند و برای اعتراض به
این وضــع ،این بار در جلوی اســتانداری اجتماع
کردند .گفته میشود  250نفر در این کارخانه که
از معروفترین و معتبرترین کارخانجات کشور است،
کار میکنند.
فرماندار تبریز از سپرده شدن مدیریت کارخانه
به «ستاد حمایت از صنعت» خبر داد و با اشاره به
این که بلبرینگســازی در دوره دولت پیشین به
فردی فاقد اهلیت الزم ،واگذار شــده است افزود:
مدیریت نادرست این شــرایط را به وجود آورده و
مجبور هســتیم طبق قانون و با کمک قوه قضائیه
اقدام کنیم .رحیم شهرتیفر گفت :حقوق کارگران،
چند ماه اســت پرداخت نشده و با توجه به شرایط
پیشآمده و عدم عمل به مطالبات کارگری ،در مورد
سهامدار این واحد ،تصمیم بر خلع ید گرفته میشود.
احد حسینی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجان شــرقی نیز ،با اشاره به بهانهجوییهای
مدیریت بلبرینگســازی گفت :در صورت فروش
کارخانه بلبرینگسازی ،آلمان و کشورهای همسایه
خریدار آن هستند.
وی بــا تاکید بر پرداخت حقوق کارگران افزود:
کیفیت محصوالت بلبرینگسازی تبریز بسیار باال
بــوده و جزو کارخانههای منحصر به فردی اســت
که مشــابه ندارد .این گزارش حاکیست کارگران
بلبرینگســازی پیش از این در محوطه کارخانه و
مقابل اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
تجمع داشتند.

آزادراه رشت  -قزوین
برای تردد خودروها آماده شد

اســتاندار گیالن از آمادگــی آزادراه
رشت  -قزوین در محدوده منجیل بعنوان
یکی از مهمترین گلوگاههای ترافیکی شمال
کشور در گیالن برای رفت و آمد خودروها
خبر داد.
محمدعلی نجفی در بازدید میدانی از مراحل
ســاخت باقی مانده آزادراه رشــت  -قزوین در
محدوه منجیل به رودبار ،اظهار داشــت :بخش
اصلی باقیمانده ایــن آزادراه آماده بهرهبرداری و
تردد خودروهاست.
وی به تکمیل فاز نخست باقیمانده این آزادراه
به طول ســه هزار و  200متر اشاره کرد و افزود:
عملیات اجرایی و ساخت بخش ورودی و خروجی
این مسیر قریب به  2سال به طول انجامید.
نجفی هزینه ســاخت این مســیر را بیش از
 180میلیارد تومان عنوان کرد و گفت :در احداث
باقیمانده آزادراه منجیل به رودبار به صورت رفت و
برگشت به طول هفت کیلومتر ،سه هزار متر تونل
و چهار دستگاه پل به طول  550متر احداث شد.
وی ایــن پروژه را بــه لحاظ فنــی یکی از
پروژههای بزرگ فنی و مهندســی راهسازی در
ایــران ذکر و اضافه کرد :بــا توجه به چهار بانده
شدن مسیر منجیل  -رودبار  ،بهرهبرداری از این
محور تاثیر بسیاری در کاهش حجم ترافیک دارد.
وی افزود  :با تحقق این مهم بیش از  80درصد
از مشکالت ترافیکی رشت قزوین در نوروز برطرف
خواهد شــد .به گفته استاندار گیالن ،ادامه این
مسیر که هشت کیلومتر باقی مانده آزاد راه است
نیز در حال انجام است.
عملیــات اجرایی آزادراه قزوین  -رشــت از
ســال  1383آغاز و تا سال  1388قسمت عمده
آن تکمیل شــد و از منتهی الیه آزادراه قزوین -
زنجان تا امامزاده هاشم به طول  138کیلومتر به
بهرهبرداری رســید اما  11کیلومتر از این مسیر
آزادراهی بین رودبــار و منجیل ،باقی مانده بود
که حجم باالی سرمایهگذاری در شرایط سخت
اجرای کار موجب شد سرمایهگذار در این پروژه
ورود نکند.

 4دستگاه واگن مسافری ساخت کشور
به ناوگان حمل و نقل ریلی افزوده شد

اراک -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک از تحویل  4دستگاه واگن
مسافری از فاز اول پروژه  33دستگاه شرکت رجاء خبر داد.
محمدرضــا مختــاری اظهار داشــت :این واگنها قابلیت ســیر
160کیلومتر بر ســاعت را دارد و با حدود  75درصد قطعات ســاخت
داخل ساخته شده است.
وی افزود :این واگنهای مسافری دارای سیستم صوتی و تصویری
حرفهای چند رسانهای ،سیستمهای بهداشتی سازگار با محیط زیست
و ترمز مجهز به تکنولوژی ضد لرزش برقی است.
مختاری با بیان اینکه این واگنها با سیستم بهداشتی مناسب برای
معلوالن و جانبازان طراحی شده گفت :به منظور رفاه حال مادران نیز،
میز تعویض پوشــک نوزاد قرار داده شده و واگنها مجهز به سیستم
تهویه مناسب است.
به گفته مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک ،این  4دستگاه واگن
ظرف مدت  45روز آماده تحویل شــد .وی افزود :شرکت واگن پارس
در سال  95طی  9ماه موفق به تحویل  28دستگاه واگن مسافری نو
با ســرعت  160کیلومتر بر ساعت شده ،که این امر پس از سالها به
عنوان رکوردی در تولید واگنهای مسافری لحاظ شده است.

آزادی  2محکوم به قصاص
پس از  22سال حبس
رئیس اداره زندان شهرســتان جیرفت گفت 2 :مددجوی
محکوم به قصاص پس از رضایت اولیای دم و تحمل  22ســال
حبس به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.
توگو با خبرنگار ایرنا افزود :با پیگیری واحد
غالمرضا روشان در گف 
مددکاری زندان جیرفت و اخــذ رضایت اولیای دم زمینه آزادی این
مددجویان فراهم شد.
وی بیان کرد :این دو مددجو از سال  73به جرم قتل محکوم شدند
که در این مدت از هیچگونه مرخصی نتوانستند بهره ببرند و در نهایت
با رضایت اولیای دم ،پس از گذشت  22سال آزاد شدند.
روشــان گفت :گذشــت اولیای دم بهترین هدیه در آستانه سال
نو برای این دو مددجو بود که زمینه بازگشــت آنها را به آغوش گرم
خانواده فراهم کرد.

برگزاری نخستین مانور جست و جو
و نجات دریایی و اطفاء حریق در کیش

کیش -خبرنگار کیهان:
نخستین مانور جستوجو ،نجات دریایی و اطفاء حریق با
شرکت  15شناور بزرگ وکوچک ،یک بالگرد و  70نفر از عوامل
اجرایی در جزیره کیش برگزار شد.
رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی استان هرمزگان در حاشیه
توجو و نجات دریایی و اطفاء حریق گفت :این مانور
برگزاری مانور جس 
با همکاری منطقه آزاد کیش و در راســتای آغاز سفرهای نوروزی 96
در مسیرهای دریایی به ویژه غرب استان برای ایمنی بیشتر مسافران
در آبهای جزیره کیش برگزار شد.
اسماعیل مکیزاده هدف از برگزاری این مانور را هماهنگی بیشتر
عوامل اجرایی ،ارزیابی میــزان آمادگی واحدهای دریایی و هوایی در
منطقه ،کشــف نقاط قوت و ضعف ،مشــارکت نهادها و سازمانهای
دریایی غرب استان ،بررسی زمان پاسخگویی به شرایط اضطرار توسط
توجو و نجات دریایی برای ارتقاء ایمنی جابجایی مسافران
تیمهای جس 
عنوان کرد.
رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی استان هرمزگان افزود :در
این مانور  12شناور بزرگ ،سه شناور کوچک ،یک بالگرد نیروی دریایی
و  70نفر از عوامل اجرایی حضور داشتند.
توجو و نجات دریایی و اطفاء عالوه
وی تصریح کرد در مانور جس 
بر استفاده از شناورهای اداره بنادر و دریانوردی شناورهایی از منطقه
آزاد کیش ،ارگانهای مختلف دریایی و همچنین شناورهای مسافربری
شرکت داشتند.
مکیزاده با تاکید بر اینکه به دنبال ارتقاء مســیرهای تردد دریایی
هستیم گفت :در این راستا مسیرتردد دریایی ،پایانههای مسافربری و
ایمنی شــناورها را پیگیری و آموزشهای الزم برای خدمه شناورها را
برگزار میکنیم که این مانور نیز از جمله این اقدامات است.
وی بــا تاکید بر اینکه همکاران دریانــوردی در نوروز  96بصورت
شبانهروزی در منطقه حضور دارند اظهار کرد :تیم کنترل بازرسی ایمنی
از شناورهای مسافربری و دیگر شناورهای خدماتی ،تیم برجهای کنترل
در کنار تیمهای منطقه آزاد کیش حضور دارند.
در این مانور عالوه بر اطفاء حریق ،ناجیان اقدام به نجات جان شش
نفر از افرادی که در دریا گرفتار شده بودند کردند.

آزادی  50نفر از زندانیان استان گلستان

رئیس دادگستری کل و رئیس ستاد دیه گلستان از آزادی
زندانیان با دیون مالی تا  220میلیون ریال در استان خبر داد و
گفت :در گام نخست این طرح  50نفر تا پایان اسفند امسال از
زندان آزاد می شوند.
هادی هاشمیان اظهار داشت در اجرای گام نخست طرح بهار انقالب
تا بهار طبیعت  50نفر تا پایان اسفند ماه جاری از زندان آزاد میشوند
که این افراد بدهکاران مالی به جز بدهکاران مهریه هستند.
وی اضافه کرد :با احتساب این افراد ،تعداد زندانیان جرائم غیرعمد
استان که از ابتدای امسال تاکنون آزاد شدهاند به  262نفر میرسد.
رئیس دادگســتری کل گلستان افزود :در نشست اخیر ستاد دیه
اســتان پرونده  27زندانی دیگر که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون
مالی ناشــی از ضمانت ،سفته ،دیه و حوادث کارگاهی زندانی هستند،
بررسی و مقدمات آزادی آنها فراهم شد.
به گفته وی؛ دیون مالی این افراد در مجموع بیش از  40میلیارد
ریال است که شاکیان 10میلیارد ریال را بخشیدند و مابقی این بدهی
نیز از طریق پرداخت تسهیالت و کمکهای ستاد دیه تامین میشود.
رئیس ستاد دیه گلستان اظهار داشت 325 :زندانی جرائم غیرعمد
نیــز همچنان در زندانهای اســتان چشــم به راه یــاری نیکوکاران
خیراندیش هستند.

