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رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان گفت: 
دو طایفه در اهواز پس از 54 سال کینه و دشمنی 
با هم صلح و ســازش کردند و از خون فرزندان 

خود گذشتند.
عبدالعباس زبیدی نیا اظهار داشت: در سال 1343 
بین دو طایفه کروشات و کعب دبات در اهواز درگیری 
رخ داد و بر اثر وقوع یک قتل ناخواسته دشمنی ایجاد 
شد که این خصومت تاکنون پابرجا بود و به علت وقوع 
این قتل و در تب کینه و انتقام و دشمنی، سه قتل دیگر 
میان این دو طایفه در طول این چند سال صورت گرفت 

و روز به روز بر دامنه کینه بین دو طایفه افزوده می شد.
وی اظهار داشت: با ارجاع پرونده این دو طایفه به 
دبیر و اعضای شــورای حل اختالف ویژه عشایر اهواز 
برای ایجاد صلح و ســازش و اصالح ذات البین، پس از 
54 سال کینه و دشمنی بین این دو طایفه خوشبختانه 
با تالش این شــورا و با حضور سادات، بزرگان طوایف 
منطقه و معتمدین بین هر دو طایفه صلح و ســازش 

برقرار شد.
وی گفت: این پرونده بدون هیچ گونه پیش شرطی 

بین طرفین دعوا با صلح و سازش مختومه شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد گفت: با توجه به پیشرفت 
فیزیکی نیروگاه های خورشــیدی در حال ساخت استان از سوی 
سرمایه گذاران خارجی ، ظرفیت این نیروگاه ها تا پایان سال 1397 

به 70 مگاوات می رسد.
محمدحسن صباغ زادگان افزود: این نیروگاه ها با مشارکت سرمایه  گذاران 

آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی و یونانی ساخته می شود. 
وی ادامه داد: برای کمک به پیک بار مصرف برق اســتان در تابستان 
سال 1397، ظرفیت چهار نیروگاه خورشیدی با 33.5مگاوات وارد مدار شد. 
مدیرعامــل برق منطقه ای یزد این نیروگاهها را شــامل 10 مگاواتی 
نور اشــکذر، 10 مگاواتی پــژواک اردکان، 10 مگاواتی غدیر مهریز و 3/5 

مگاوات مکسان دهشیر تفت ذکر کرد. 
صباغ زادگان گفت: مجوز ســاخت نیروگاههای خورشیدی را سازمان 
انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی )ســاتبا( برای تمام ظرفیت های 
متصل به شبکه توزیع )زیر هفت مگاوات( برق و شبکه فوق توزیع و انتقال 

)باالی هفت مگاوات( صادر می کند. 
وی افزود: تاکنون 20 سرمایه گذار در این استان برای خرید تضمینی 
20 ســاله با مجموع 200 مگاوات با سازمان انرژی های تجدید پذیر، قرار 

داد منعقد کردند که این نیروگاه ها در مرحله ساخت هستند. 
متوســط ساعت آفتابی ساالنه در یزد سه هزار و 200 ساعت است به 
همین دلیل توان زیادی برای توســعه نیروگاه های خورشیدی در استان 

فراهم است.
این میزان تابش آفتاب در حالی است که تابش خورشید در ایران یک 
هزار و 800 تا 2هزار و 200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین 
زده شد که باالتر از میزان متوسط جهانی است که به طور متوسط ساالنه 

280 روز آفتابی برای کشور گزارش شد. 
وی بیشترین درصد مصرف برق استان را مربوط به بخش صنعت عنوان 
کرد و گفت: آنها 1.8درصد مشترکان توزیع برق استان را شامل می شوند 

اما 53 درصد فروش برق مربوط به این صنعت است.

هزار نفر از اهالی روســتای دستجرد همدان 
به حرفه خیاطی مشــغول اند و در انتظار تحقق 
وعده های شیرین مسئوالن و رونق کسب وکار به 

سر می برند.
روستای دستجرد یکی از روستاهای دهستان مهاجران 
از توابع بخش اللجین شهرســتان بهار در استان همدان 
است. شغل بیشــتر مردمان این روستا خیاطی و سری 
دوزی است و کارگاه های کوچک و بزرگ خیاطی و تولیدی 

پوشاک در گوشه وکنار این روستا به چشم می خورد.
عضو شــورای اســالمی روستای دســتجرد گفت: 
زیرســاخت کسب وکار در روستای دستجرد فراهم است 

و هیچ جویای کار بیکاری در این روستا وجود ندارد.
مهدی ارغوان اظهار داشت: روستای دستجرد دارای 
951 خانوار و 3000 جمعیت اســت و از این تعداد هزار 

نفر دارای شغل هستند.
وی با بیان اینکه شــغل بیشــتر مردمان این روستا 
خیاطی است، که تولید آنها به اقصی نقاط کشور ارسال 

می شود.
عضو شــورای اسالمی روستای دستجرد گفت: 300 
کارگاه خیاطی در این روستا فعال است که در هر کارگاه 

حداقل سه نفر مشغول به کار هستند.
عضو شورای اسالمی روستای دستجرد افزود: در حال 
حاضر 20 درصد از لباس های بچگانه مورد استفاده کشور 

در دستجرد تولید می شود.
ارغوان گفت: متأسفانه درزمینه تبلیغات و برندسازی 
ضعیف عمل کردیم تا جایی که کارهای باکیفیت دستجرد 
با برند فروشگاه های تهران به دست اقصی نقاط کشور و 
حتی اســتان همدان می رسد. این در حالی است که هم 
استانی های ما هرگز متوجه نمی شوند که کاالی خریداری 

شده آنها به دست خیاطان دستجرد دوخته شده است.
عضو شورای اسالمی روستای دستجرد با بیان اینکه 
در کارگاه های خیاطی این روســتا تجهیــزات به اندازه 
کافی وجود دارد، گفت: اگر بتوانیم از سراســر کشــور و 
حتی کشور های دیگر سفارش بپذیریم، می توانیم 500 

نفر نیروی کار را در این کارگاه ها مشغول به کار کنیم.
ارغوان تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر چرخ های 
خیاطی و تجهیزات ما بیکار مانده اند، و نسبت تعداد چرخ 
خیاطی به کارگرانی کــه در کارگاه ها خیاطی می کنند 

۲50 کالس درس در اســتان کردستان در 
وضعیت خطرناک قــرار دارد و خطر در کمین 

دانش آموزان است.
متأســفانه 30 درصد از مدارس استان کردستان 
استاندارد و ایمنی الزم را ندارند و نباید دانش آموزان 
در آن حضور پیــدا کنند اما به دلیل کمبود فضاهای 
آموزشــی همچنان به اجبار در حال اســتفاده از این 

مدارس هستند.
مدارس فرســوده در کردســتان جــان هزاران 
دانش آموز کردســتانی را تهدید می کند و هر لحظه 
امکان فرو ریختن ساختمان مدرسه بر سر دانش آموزان 
وجود دارد اما مشخص نیست که چه  کسی مسئولیت 

تحصیل در مدارس تخریبی را می پذیرد؟!
مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، اظهار 
داشت: حدود 70 درصد از فضاهای آموزشی کردستان 
در حد مطلوب هستند و 30 درصد استاندارد و ایمنی 

الزم را ندارند.
رشید قربانی افزود: از 12 هزار کالس درس، 250 
کالس در استان کردستان در وضعیت خطرناک قرار 
دارد و اگر زلزله ای با ریشتر پایین رخ دهد، جان هزاران 

دانش آموز در خطر است.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، هر 
فاجعه ای از جمله زلزله، سیل، آتش سوزی و هرگونه 
تخریبــی می تواند ایــن 250 کالس درس را طعمه 
خود کرده و در کنار آن آسیب ها و لطمات فراوانی به 

دانش آموزان این دیار، وارد کند.
انتظار می رود که مسئوالن استانی نسبت به این 
موضوع مهم در خواب غفلت به ســر نبرند و چاره ای 
اساسی بیندیشند و خیران نیز همانند همیشه پیش قدم 
شــوند، چرا که جان کــودکان و نوجوانان زیادی در 

خطر است.

نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
گرگان با خودرو برلیانس

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان از ورود خودروهای 
برلیانس H۲30 برای نوســازی حمل و نقل درون شهری گرگان 

خبر داد.
»احمد ساالری« اظهار کرد: رانندگان تاکسی می توانند برای استفاده 
از خودروهای برلیانس از ســود مشارکت 18 درصد برای ودیعه اولیه تا 

زمان تحویل خودرو بهره مند شوند.
رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: قیمت 

این خودرو 43 میلیون و 532 هزار تومان است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی گفت: با پیگیری های انجام شده و طی 
قول مساعد رئیس صندوق فوالد کشور، مقرر 
شد حقوق بازنشستگان فوالد نهایتا تا دهم هر 

ماه پرداخت شود.
محمدمهدی زاهدی اظهار داشت:  مقرر شد بدهی 
ده هــا میلیارد تومانی فوالد بــه مراکز درمانی تحت 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان که منجر 
به عدم قرارداد بیمه جدید شده بود طی چهارماه آینده 

پرداخت شود.
وی گفت: طی قول مساعد به دانشگاه علوم پزشکی 

در رابطــه با پرداخت بدهی طی چند ماه آینده، مقرر 
شــد تفاهم نامه ای مابین بیمه ملت و دانشــگاه علوم 
پزشکی برقرار شــود تا بازنشستگان فوالد بتوانند از 
مراکز زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان 
شــامل بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز درمانی هم 

برای خدمات درمانی استفاده کنند.
چند ماهی است بازنشستگان فوالد استان کرمان 
باید هزینه های سرســام آور درمان خود را که اکثرا از 
بیماری های ریوی و تنفسی رنج می برند به صورت آزاد 
پرداخــت کنند که با این تفاهم نامه از این پس طبق 

قرارداد با بیمه ملت پرداخت می کنند.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از آزادی 

30 زندانی غیرعمد طی سال جاری خبر داد.
یداهلل روحانی منش افــزود:  از ابتدای ماه مبارک 
رمضان  تقریبا هــر روز موفق به آزاد کردن یک تن 
زندانی غیرعمد بوده ایم و مبلغ بدهی این 30 زندانی 
در مجمــوع، یک میلیارد و 946 میلیون تومان بوده 
که خوشــبختانه یک میلیارد تومان مشمول گذشت 

شاکیان شده است.
وی اظهارداشت: مبلغ تسهیالت اعطا شده به این 
30 نفــر حدود 312 میلیون تومان بوده و همچنین 
273 میلیون تومان نیز کمک بالعوض صورت گرفته 

است.
روحانی منش با اعالم خبر برپایی گلریزان ســتاد 

دیه در تاریخ 20 خردادماه سال جاری از مردم و همه 
مسئوالن درخواست کرد از هر طریق که توانایی دارند 
در این امر خداپســندانه و نجات خانواده های چشم 

انتظار گام بردارند.
وی با بیان اینکه در مراسم گلریزان سال گذشته 
حــدود 450 میلیون تومــان از محل کمک خیرین 
جمع آوری شــد گفت: در ســال 96 مجموعا 700 
میلیون تومان برای آزادی زندانیان از محل کمک های 

خیرین هزینه شد.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان در ادامه افزود: 
در حال حاضر 293 زندانی جرایم غیرعمد در زندان 
های اســتان همدان محبوس هستند که 7 نفر آنها 
خانم هســتند و از مبالغ 5 میلیون تا 700 میلیون 

تومان بدهی دارند.

طرح توسعه بیمارستان آیت اهلل خوانساری 
اراک با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، امام جمعه اراک، استاندار و جمعی از 

مسئوالن استان مرکزی به بهره برداری رسید.
رئیس  دانشــگاه علوم پزشــکی اراک در حاشیه 
بهره بــرداری از این طرح گفت: بیمارســتان آیت اهلل 
خوانساری اراک در چهارهزار مترمربع وسعت، با 96 
تخت بستری ظرف مدت 2 سال اخیر با 30 میلیارد 
ریال اعتبار از محل فروش اوراق وقف و دانشگاه علوم 

پزشکی اراک ساخته و تجهیز شده است. 
حسن طاهراحمدی با یادآوری اینکه، به ازای هر 
یک هزار نفر جمعیت در اســتان مرکزی، یک و نیم 
تخت بستری وجود دارد، اظهار داشت: تعداد تخت های 

بستری در استان مرکزی ناکافی است و با ایجاد 300 
تخت بستری در سال های اخیر، همچنان نیاز به تامین 

تخت های بیشتر در استان احساس می شود. 
رئیس  دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: هفت هزار 
بیمار مبتال به سرطان در استان مرکزی شناسایی شده 
که برای درمان آنان نیاز به مرکز درمانی مجهز با تخت 

بستری مناسب است. 
طاهــر احمدی افزود: 30 تا 40 درصد از مجموع 
بیماران خدمات گیرنده درمانی، از استان های همجوار 

به استان مرکزی مراجعه می کنند. 
بیمارســتان آیت اهلل خوانســاری اراک به عنوان 
مرکز مادرتخصصی درمان ســرطان استان مرکزی و 
غرب کشور مطرح است که هم اینک خدمات شیمی 

درمانی و پرتو درمانی به بیماران در آن ارائه می شود. 
بــا راه اندازی این طرح توســعه عــالوه  بر ایجاد 
ظرفیت های تشــخیصی و کلینیکی تخصصی، زمینه 
افزایش 96 تخت بیمارستانی جدید برای بیمارستان 

آیت اهلل خوانساری اراک مهیا شد.
همچنین با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی عملیات اجرایی احداث بیمارســتان 160 
تختخوابی شــهدای پتروشیمی شــازند با مشارکت 
پتروشــیمی و دانشگاه علوم پزشکی به منظور تامین 

نیازهای بهداشتی و درمانی این خطه آغاز شد. 
این بیمارســتان در وســعت 4 هکتار و با صرف 
اعتبار اولیه 600 میلیارد ریالی از ســوی پتروشیمی 

شازند ساخته می شود. 

همدان- خبرنگار کیهان:
تسهیالت  پرداخت  گفت:  همدان  استاندار 
اشتغال روستایی در همدان رضایت بخش نبوده 
است و تاکنون 46 میلیارد از 130 میلیارد تومان 
و حدود 47 درصد اعتبارات روستایی در استان 

جذب شده است.
محمدناصر نیکبخت در شورای برنامه ریزی استان 
همدان اظهار کرد: 261 میلیارد و 200 میلیون تومان 
مجموع فاز نخست و دوم تسهیالت روستایی ابالغ شده 
که تاکنون فقط 46 میلیارد تومان جذب شده است.

وی تبییــن کرد: در مورد انتقال پســاب همدان 
به منطقه ویژه جهان آباد توافقی را چند ســال پیش 
منعقد کردیم و قرار شــد به صــورت رایگان این کار 
انجام شــود ولی با انجام آن مخالفت کردند به همین 
سبب با وزیر نیرو در این زمینه صحبت کردیم و فعاًل 
وزارت نیرو متعهد شد تا 40 میلیارد تومان برای پساب 

اختصاص دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 
نیز در این جلسه اظهار کرد: سطح درآمدی استان در 
سال 97-686 میلیارد تومان معین شده که 85 درصد 
آن از محل درآمدهای مالیاتی است و در بخش هزینه 
کرد نیز 80 درصد اعتبار استان همدان ابالغ شده در 
حالی که تا پایان ســال قبل تنها 50 درصد اعتبارات 

ابالغ می شد.
سید اسکندر صیدایی عنوان کرد: امسال در بخش 
اعتبارات تملک و دارایی به میزان 69 میلیارد و 100 
میلیــون اعتبار داریم که باید توزیع شــود و مجموع 
استانی این سه مورد 317 میلیارد و 500 میلیون تومان 

است که باید بین شهرستانها توزیع شود.

کمک ۵۰۰ میلیونی خیرین گچساران 
برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

برای نخســتین بار در جشن گلریزان، خیرین گچساران 
500 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک 

کردند.
اســماعیل جمیاری مدیــرکل زندان ها و نائب رئیس  ســتاد دیه 
کهگیلویــه و بویراحمد گفت: تنها 10 درصد از خانواده های زندانیان 

تحت پوشش کمیته امداد هستند
جمیاری با  اشــاره به فقر ناشــی از محرومیت استان بر زندانی و 
خانواده اش اظهارداشت: براساس آمار موجود متاسفانه تنها 10 درصد از 
خانواده های زندانیان تحت پوشش نهاد کمیته امداد امام )ره( هستند 
و این می طلبد که برای حمایت از این خانواده ها و جلوگیری از ورود 

به چرخه جرم آنان را رها نکنیم.
وی با  اشــاره به اینکه در حال حاضر در سطح زندان های استان 
تعداد 575 زندانی جرائم غیرعمد وجود دارد، یادآورشــد: از مجموع 
این تعداد 557 نفر مرد و متاسفانه تعداد 18 نفر از آنها بانوان هستند.

اســماعیل جمیاری گفت: البته در زندان گچســاران نیز 72 نفر 
زندانی با بدهی 12 میلیارد تومانی چشم انتظار دست های سخاوتمندانه 

خیرین و نیکوکاران هستند.
وی با  اشاره به بدهی زندانیان جرائم غیرعمد در کل استان هم ادامه 
داد: برای آزادسازی این تعداد زندانی نیاز به 50 میلیارد تومان است.
جمیاری افزود: سال گذشته تعداد 214 زندانی جرائم غیرعمد با 
پرداخت چهارمیلیارد تومان بوسیله کمک های خیرین و نیکوکاران، 
منابع ستاد دیه، تسهیالت بانکی و همچنین گذشت شاکی از زندان 

آزاد شده اند.
در پایان این همایش، اسماعیل جمیاری از جمع آوری 400 میلیون 
تومان نقد و 100 میلیون نیز به صورت تعهدی برای آزادسازی زندانیان 
جرائم غیرعمد و محکومان مالی و نیز جمع آوری بالغ بر 93 میلیون 

تومان کمک به خانواده زندانیان گچسارانی خبر داد.

اختصاص تسهیالت بانکی برای 9 واحد 
صنعتی چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد - خبرنگار کیهان: 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: 480 میلیارد ریال تسهیالت بانکی از سوی کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید برای بهسازی، نوسازی و رونق 9 واحد صنعتی 

این استان تصویب و اختصاص یافت.
ســیدنعیم امامی که در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید سخن 
می گفت افزود: این تسهیالت برای نوسازی، بازسازی و رونق کسب و کار 
9 واحد صنعتی فعــال در تولید کانی های غیرفلزی، مواد فلزی و غذایی 

پرداخت می شود.
وی اضافــه کرد: در این کارگروه همچنین اجــرای بند و تبصره 16 
بودجه سال 97 برای تمامی بانک ها و موسسات اعتباری استان الزامی شد.
امامی ادامه داد: این تبصره در راستای تسویه حساب واحدهای تولیدی 
بدهکار که بدهی آنان تا پایان ســال گذشته سررسیده باشد و در صورت 
تسویه تا پایان شهریور سال جاری با نرخ سود بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه 

و جرائم آنان بخشیده می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کرمانشاه:

پاداشی با عنوان »خدمت در زلزله« 
پرداخت نشده است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کرمانشاه در واکنش به برخی خبرها 
در باره دادن »پاداش خدمت در زلزله« به برخی مدیران استان گفت: دولت 

هیچ پولی با این عنوان پرداخت نکرده است.
طهمورث الیاســی افزود: دولت هیچ پولی بــا عنوان پاداش خدمت در زلزله 

کرمانشاه که تا 200 میلیون ریال هم اعالم شده پرداخت نکرده است.
او گفت: با توجه به افزایش هزینه های جاری دســتگاه های درگیر در مناطق 
زلزله زده، دولت اعتباری حدود 90 میلیارد ریال برای کمک به این دستگاه ها برای 

جبران هزینه های روزمره و ماموریت ها اختصاص داده است.
الیاسی در عین حال عنوان کرد که دستگاه های اجرایی اعتباری هم برای امور 
رفاهــی خود دارند که می توانند از این محل پرداخت هایی با عنوان کمک هزینه 

رفاهی به پرسنل خود داشته باشند.
به گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه، این اعتبار در بودجه 

دستگاه ها قید شده و شیوه هزینه کرد آن در اختیار مدیر هر دستگاه است.
الیاسی تاکید کرد که این ردیف اعتباری در سال های گذشته هم وجود داشته 

است و مدیران دستگاه ها به تشخیص خود پرداخت هایی را به پرسنل داشته اند.

حل مشکل کامیون داران مازندران 
با 20 درصد افزایش کرایه

ساری- خبرنگار کیهان:
مشــکل کامیون داران مازندرانی با اعمال مشوق های مالی و 

صنفی پایان یافت.
علی نصیری معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل مازندران 
گفت: کرایه حمل کاال برای جبران بخشی از گرانی ها برای رانندگان کامیون 

تا 20 درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه همه کامیون داران اســتان از روز شنبه هفته گذشته 
تخلیه و بارگیری کاال را از سر گرفتند، افزود: بخشی از کامیون داران منطقه 
امیرآباد به نداشتن انجمن صنفی اعتراض داشتند که مقرر شد انجمن صنفی 

مستقل برای این رانندگان ایجاد شود.
نصیری گفت: کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در بندر امیرآباد نیز از 
جمله دالیل اعتراض این کامیون داران بود که مقرر شد با همکاری مسئوالن 

این بندر، امکانات مناسب بهداشتی راه اندازی و نمازخانه تجهیز شود.
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل مازندران گفت: 
معطل شدن رانندگان در گمرک هنگام تخلیه و بارگیری کاال نیز از جمله 
اعتراض های کامیون داران بود که در نشست با مسئوالن گمرک استان مقرر 

شد تعداد باسکول ها افزایش یابد.
وی گرفتن کمیسیون و وجه اضافی توسط شرکت های باربری از رانندگان 
را نیز از دالیل اعتراض این افراد دانست و گفت: با تشکیل گروه های نظارتی 
و حضور یک بازرس در هر شرکت حمل و باربری این مشکل نیز برطرف شد.

نصیری با بیان اینکه تخلیه و بارگیری کاال اکنون در همه مناطق استان 
از جمله بنادر نوشــهر و امیرآباد در حال انجام اســت، افزود: مشکل تامین 
نهاده های دامی برای مرغداری ها که با اعتراض کامیون داران ایجاد شده بود 

اکنون برطرف شده است.

اهواز - خبرنگار کیهان:
ساعت اداری در خوزستان از 19 خرداد تا 15 

شهریورماه تغییر کرد.
بر اساس بخشنامه صادره از سوی استاندار خوزستان 
ساعت اداری از 19 خردادماه تا 15 شهریورماه به منظور 
صرفه جویی در مصرف برق و جلوگیری از خاموشــی در 

ساعات پیک مصرف، تغییر کرد.
بنابراین بخشــنامه بــا توجه به نزدیک شــدن به 
فصل تابســتان و بروز گرمای شــدید در اســتان و به 
منظــور جلوگیری از قطعی احتمالی برق و رعایت حال 
شهروندان، ساعت اداری کلیه ســازمان ها، ادارات کل، 
شرکت ها، موسســات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی 
و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و موسسات 
آموزشی روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 6:30 

تا 12:30 می باشد.
ساعات کار بیمارســتان ها، مراکز درمانی، خدماتی، 

امدادرسانی و آتش نشانی طبق روال سابق خواهد بود.
همچنین مدیــران دســتگاه های اجرایی موظفند 
پس از پایان ســاعت کاری نســبت به صرفه جویی در 
مصرف برق نظارت داشــته باشند و در صورت گزارش 
عدم رعایت صرفه جویی برق با دستگاه  متخلف برخورد 

قانونی خواهد شد.

گرانی کرایه تاکسی
تبریز- خبرنگارکیهان: با تصویب شــورای شــهرتبریز کرایه 

تاکسی های این شهر 20 درصد افزایش یافت.
ایــن تصمیــم در جلســه فوق العاده شــورا به تصویب رســید و 
محمدحســین اکبرنژاد رئیس تاکسیرانی تبریز وضع معاش رانندگان 
تاکسی را ســخت خواند و گفت: میانگین درآمد این رانندگان در هر 

ماه 900 هزارتومان است.
8800مورد طالق

در ســال گذشــته هشــت هزار و 847 مورد طالق در آذربایجان 
شرقی صورت گرفت. مدیرکل ثبت احوال  آذربایجان شرقی در »شورای 
راهبردی جمعیت اســتان« گفــت: در برابر هر 3/5 ازدواج یک طالق 

وجود دارد.
احد جودی افزود: هزار و 132 طالق در سال اول ازدواج بود و هزار 
و 760 مورد مربوط به ســنین 25 تا 29 سال است. وی اظهار داشت: 
در ســال گذشته 30 هزار و 862 ازدواج ثبت شد که 13 مورد مربوط 

به سنین 75 و به باال و 8 مورد مربوط به زیر 10 سال بودند.
راه اندازی دوربین پالک خوان

بابل- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راهور شهرســتان بابل با بیان 
اینکه اســتفاده از ابزارهای مدرن و به روز کنترل ترافیک سبب کاهش 
تخلفات و در نتیجه آمار تصادفات در ســطح شهرستان بابل می شود، 
گفت: دوربین پالک خوان هوشمند سیار یکی از این ابزارهای مدرن است 
که امتحان خود را در مرحله عمل پس داده است. سرهنگ علی رئیسی 
افزود: این خودرو که با توان مهندسی سازمان ترافیک برای نخستین بار 
در اســتان مازندران در شهرستان بابل راه اندازی شده و مزایای زیادی 
دارد. وی اضافه کرد: از جمله مزایای این خودرو کاهش تخلفات ساده 

رانندگی که باعث انسداد عبور و مرور می شود، است.
افزایش تخت اورژانس

رئیس مرکز بیمارســتان آیت اهلل روحانی)ره( بابل گفت: با افتتاح 
ســاختمان جدیــد اورژانس و با اضافه شــدن 300 مترمربع به واحد 
اورژانــس، تخت های این بخش از 39 تخت به 56 تخت افزایش یافته 
اســت که انشااهلل  بتوانیم خدمات مناسب تری به مراجعین عزیز ارائه 

نماییم و شاهد بهبود روند درمان بیماران با کیفیت باالتر باشیم.
شهرام سیفی گفت: اورژانس قلب در فضای فیزیکی مجزا در واحد 

اورژانس جهت خدمات رسانی به بیماران حاد قلبی ایجاد شده است.
بیماری تاالسمی

شهرکرد- خبرنگار کیهان: سرپرست شبکه بهداشت شهرستان 
لردگان گفت: این شهرستان با داشتن 163 بیمار تاالسمی رتبه نخست 

این بیماری در کشور را دارد.
علی کریمی با اشــاره به جمعیت 230 هزار نفری این شهرستان 
گفت: بیشترین میزان ابتال به این بیماری در شهرستان لردگان به دلیل 
ازدواج های فامیلــی در طوایف و همچنین بی توجهی به آزمایش های 

قبل از ازدواج است.
وی ادامــه داد: تاالســمی یک بیماری ژنتیکی اســت که با انجام 
آزمایش هــای قبل از ازدواج و بارداری می توان از تولد یک نوزاد مبتال 

به تاالسمی جلوگیری کرد.
کریمی تصریح کرد: هم اکنون 2 هزار نفر با ژن ناقل تاالســمی در 
شرف ازدواج هستند که با فرهنگ سازی درخصوص انجام آزمایش های 
قبل از ازدواج می توان از گسترش تعداد مبتالیان به تاالسمی جلوگیری 

کرد.
کنترل واردات برنج

ساری- خبرنگارکیهان: به بهانه خشکسالی و کم آبی افسار واردات 
برنج را در زمان برداشت به افراد فرصت طلب و سودجو نسپارید تا ضرر 

و زیان کشاورزان دو برابر نشود.
نماینده مقام معظم رهبری در اســتان مازندران با اشاره به بحران 
کم آبی در سال جاری، اظهار کرد: بایستی با سعی و تالش همه دست 
در دســت هم دهیم تا از بحران کم آبی گــذر و آن را به بهترین نحو 

مدیریت کنیم.
آیت اهلل نوراهلل طبرسی با بیان اینکه مازندران، یک استان کشاورزی 
است، تاکید کرد: باید فکری کرد تا افت کمتری در تولید محصوالتی 

مانند، شلتوک، مرکبات، گندم و جو داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: باید واردات برنج را در زمان برداشت کنترل کرد 
تا افراد سودجو به بهانه خشکسالی و کم آبی از آب گل آلود ماهی نگیرند.

سرمایه گذاری در مازندران
 استاندار مازندران خواستار فعالیت بیشتر و جدی تر مرکز خدمات 
سرمایه گذاری خارجی استان شد و گفت: ضرورت دارد تا سرمایه گذاری  

داخلی و خارجی را توامان دنبال کنیم.
اسالمی بر ساده سازی فرایند ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
تاکید کرد و گفت: برای تغییر کاربری پروژه های زیرساختی و زیربنایی 
باید برنامه ریزی دقیقی شود تا در اسرع وقت مجوزها صادر شود. وی 
افزود: در حوزه ســرمایه گذاری نیروگاه ها با مقیاس کوچک می بایست 
زمینه تولید 2000 مگاوات برق جدید فراهم شــود. استاندار مازندران 
ابــراز امیدواری کرد تا با پیگیری جدی، فراخوان ســرمایه گذاری در 
راه آهن برقی تهران-شمال و راه آهن برقی نوار ساحلی هرچه سریعتر 

منتشر گردد.
وی بر استفاده از ظرفیت شبه جزیره میانکاله برای سرمایه گذاری 
در شــرق اســتان تاکید کرد و گفت: 3 استان روسیه به دنبال توسعه 
روابط تجاری با اســتانهای شمال ایران هســتند و باید از این فرصت 

درست استفاده کنیم.

ظرفیت نیروگاه های خورشیدی یزد 
به 7۰ مگاوات افزایش می یابد

دستجرد همدان روستای بدون بیکار

بسیار بیشتر است.
وی افزود: به عنوان مثال در یک کارگاه خیاطی که 
15 چرخ خیاطی در آن وجود دارد تنها پنج نفر مشغول 

به کارند و مابقی تجهیزات بال استفاده اند. 
عضو شورای اسالمی روستای دستجرد با بیان اینکه 
ورود کاالی قاچاق با قیمت ارزان به کشــور راه پیشرفت 
اجناس ایرانی را بسته است، گفت: این امر موجب کمبود 
تقاضا و در نتیجه بیکاری و تعطیلی کارگاه های کوچک 

و بزرگ شده است.
ارغوان اظهار داشــت: در حال حاضر 25 نفر نیروی 
کار از روســتای اطراف به دســتجرد آمده و مشغول به 
کارشده اند، اگر بازار فروش و سفارش های ما خوب باشد 
می توانیم افراد بیشتری را برای کسب وکار در این روستا 

جذب کنیم.
عضو شورای اسالمی روستای دستجرد گفت: اکنون 
تولیدکننده های ما به دنبال سفارش کار هستند و همه 
مســئوالنی که می آیند و وعــده و وعیدهایی می دهند 
و می روند و دیگر پشــت سرشــان را هم نگاه نمی کنند 

خسته اند.

ارغوان افزود: تاکنون مسئوالن زیادی برای بازدید به 
روســتای ما آمده اند، اما متأسفانه هیچ یک گره از کار ما 
باز نکرده و راه پیشرفت را به ما نشان ندادند. ما به دنبال 
پذیرش ســفارش های کار از کشورهای همسایه هستیم 

که در این راه مسئوالن باید راه را برای ما هموار کنند.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات باری سنگین بر روی 
دوش صاحبان تولیدی کوچک و بزرگ است، ابراز کرد: 
در ازای پرداخت کدام تسهیالت دولتی مالیات بپردازیم؟. 
ما در ملک های شــخصی خودمان کار می کنیم و دولت 
تســهیالت و خدماتی را در اختیار ما نگذاشته که حال 

برای آن مالیات نیز پرداخت کنیم.
ارغوان گفت: از ســرمایه گذاری خارجی اســتقبال 
می کنیم و آماده عقد قــرارداد با مدارس، ادارات، مراکز 

نظامی و غیره هستیم. 
عضو شورای اسالمی روستای دستجرد گفت: ترس 
از مالیات و هزینه هــای پرداختی مانع از دریافت پروانه 
کســب برای بسیاری از تولیدکنندگان شده است و آنها 
ترجیح می دهند کارهای تولیــدی را به صورت خانگی 
دنبــال کنند. وی افزود: حتی هزینه های آب، گاز و برق 

نیز برای تولیدی های ما با تعرفه صنعتی حساب نمی شود، 
و آنها ماهیانه مبالغ زیادی صرف هزینه این نوع خدمات 
می کنند. مدیرعامل کارخانه سنگ شور روستای دستجرد 
نیز گفت: کارخانه سنگ شــور این روستا که در سال 93 
با یک میلیارد تومان تأســیس شد متأسفانه در سال 95 
به علت عدم استقبال و بازار راکد به تعطیلی کشیده شد.

یک تولیدکننده پوشاک در روستای دستجرد می گوید: 
پس از گذشت هشت ماه تالش و پیگیری هنوز موفق به 

اخذ وام سرمایه در گردش نشده ایم.
بهزاد مبینی اظهار داشت: قول وام سرمایه در گردش 
170 میلیونی را به ما داده اند، اما از شــهریورماه گذشته 
تاکنون پیگیر اخذ این وام بودیم و هنوز موفق به گرفتن 

آن نشدیم.
 وی با بیان اینکه در کارگاه ما 15 چرخ خیاطی وجود 
دارد اما سرمایه ای برای رونق کسب وکار نداریم، گفت: از 
مسئوالن مربوطه می خواهیم به کمک ما بیایند و نگذارند 

کارگاه های ما به تعطیلی کشیده شود. 
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: در مالقاتی 
که با تولیدکنندگان روســتای دســتجرد داشتم به آنها 
پیشنهاد کردم تا به جای اینکه اجناسشان را با واسطه به 
ترکیه بفرستند، خود به شکل مستقیم این اقدام را انجام 
دهند و  دست واسطه را حذف کنند. علی اصغر زبردست 
در گفت وگو با خبرنگار تســنیم درهمــدان، می گوید: 
تولیدکنندگان این روستا تاکنون برای پیگیری اموراتشان 

به اتاق بازرگانی مراجعه نکرده اند.
وی افزود: تعــدادی غرفه در اربیل عراق وجود دارد 
که تولیدکنندگان این روستا می توانند با هزینه ای پایین، 
ایــن غرفه ها را اجاره و اجناس تولیدی خود را در آن به 

فروش برسانند.
مدیرکل امور روســتایی و عشایر استانداری همدان 
افزود: تاکنون چندین تولیدکننده از روســتای دستجرد 
موفق به کسب وام شدند که یکی از آنها مربوط به کسب 
وام 300 میلیونی برای ارتقای کیفیت ماشین آالت بوده 

است.
پورمجاهد تأکید کرد: آمادگی خود را برای کمک به 
مجموعه تولیدکنندگان روستایی اعالم کرده و حاضریم 
تسهیالت موردنیاز هر تولیدکننده را برای ایجاد اشتغال 

جدید تأمین کنیم.

سازش بین دو طایفه در اهواز پس از 54 سال

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اعالم کرد

آزادی 30 زندانی غیرعمد در سال جاری

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خبر داد

واریز حقوق بازنشستگان فوالد تا دهم هر ماه

با حضور وزیر بهداشت:

طرح توسعه بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک بهره برداری شد

استاندار همدان:

وضعیت پرداخت 
تسهیالت اشتغال 

روستایی در همدان 
رضایت بخش نیست

بر اساس پیش بینی های انجام شده حدود 16 هزار 
متر مربع فضای فیزیکی در این بیمارستان پیش بینی 
شده اســت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: اراک از نظر تامین تعداد تخت های بیمارستانی 

با تنگنا مواجه است.
ســید حســن قاضی زاده هاشــمی در حاشــیه 
بهره برداری از بخش دوم طرح توســعه بیمارســتان 
آیت اهلل خوانساری اراک در جمع خبرنگاران افزود: باید 
تالش بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا بیمارستان 
ولی عصر)عج( به بهره برداری برســد و در این مسیر، 

امید است تا مشارکت های دولتی نیز همراه شود. 
وی بیان کرد: بی شک بهره برداری از طرح توسعه 
بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک را با وجود کمبود 
تخت های بیمارســتانی در استان مرکزی باید به فال 
نیــک گرفت و برای افزایــش ضریب نفوذ تخت های 
بیمارســتانی نیز باید تالش مضاعفی در دستور کار 

قرار گیرد. 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تصریح 
کرد: امید اســت بیمارســتان شهدای شــازند نیز با 
مشــارکت پتروشیمی این شهر با سرعت قابل قبولی 

به بهره برداری برسد. 
قاضی زاده هاشــمی با  اشــاره به طرح توســعه 
بیمارستان ولی عصر)عج( نیز گفت: این طرح تاکنون 
حدود 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی 
می شــود با تامین اعتبــار الزم تا 18 مــاه آینده به 

بهره برداری برسد. 
وی اظهار داشت: برای تکمیل بیمارستان حضرت 
ولی عصر )عج( بیش از یک هزار و 400 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است. 
قاضی زاده هاشــمی بیان کــرد: عملیات اجرایی 
احداث بیمارستان هزار تختخوابی اراک هم در صورت 
حل مشکالت تحریم و جذب سرمایه گذار خارجی در 

دستور کار قرار می گیرد.

۲۵۰ کالس درس در 
کردستان ایمن نیستند

ساعت اداری در خوزستان 
تغییر کرد


