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رئیس  اداره بهزیستی نیشابور گفت: سازمان برنامه و بودجه 
اعتبارات پروانه  رایگان ساخت خانه برای ۱۰۰ خانواده دارای دو 
معلول حاشیه نشــین را در این شهرستان تامین نکرده لذا این 

خانواده ها هنوز فاقد خانه هستند.
علی صدر در جمــع خبرنگاران افزود: به دلیل عدم تأمین اعتبارات 
بودجه ای از ســوی ســازمان برنامه و بودجه برای شهرداری ها همکاری 

مؤثری در این قسمت با بهزیستی صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: در صورت وجود زمین به خانواده های متقاضی مبلغ ۶۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت بالعوض تعلق می گیرد و بدون کمک نیکوکاران و 
مساعدت شهرداری امکان صاحب خانه شدن این خانواده ها وجود ندارد.

رئیس  اداره بهزیستی نیشــابور گفت: طی ۹ ماه نخست امسال ۷۵ 
خانــواده  یک معلولی و ۲۵ خانواده دو معلولی برای دریافت تســهیالت 
مسکن به بانک عامل معرفی شده  اند و ۸۷ خانواده دو معلولی شهری در 

این شهرستان در نوبت تسهیالت برای خرید مسکن هستند.
صدر افزود: از ابتدای امسال ۴۰ خانواده  تحت پوشش بهزیستی نیشابور 
به صورت امانی و با کمک خیرین در منازل متعلق به مؤسسات خیریه جای 
داده شــده  اند و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کمک بالعوض مسکن 
به خانواده هایی که به صورت خودمالکی اقدام به ســاخت خانه کرده اند 
ارائه شــده است. رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت: ۲۲ خانواده دارای 
سه قلو، ۳۷ خانواده دارای دوقلو و ۲۵ مادر بدسرپرست هم تحت پوشش 

بهزیستی نیشابور هستند.

333 زندانی جرایم غیرعمد از زندان آذربایجان شرقی آزاد شدند
شبکه برق خوزستان توسعه می یابد

اهواز - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: بزرگ ترین 
ترانس های پرقدرت سطح کشور وارد استان شده و در حال 
حاضر در پست های پیروزان و هاشمی در اهواز در حال نصب 

و آماده سازی می باشند.
»محمود دشــت بزرگ« با بیان اینکه پنج ترانس ۴۰۰ کیلو ولت 
وارد استان شده، افزود: این ترانس ها از نوع ۳1۵ مگاولت آمپر با ولتاژ 
۴۰۰ کیلو ولت هســتند و باعث تکمیل و توســعه رینگ ۴۰۰ کیلو 

ولت استان می شوند.
وی تصریح کرد: دو ترانس پست های ۴۰۰ کیلو ولت شهید هاشمی 

و پیروزان اهواز قبل از تابستان ۹۹ وارد مدار می شوند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: عملیات نصب 
ســایر ترانس ها از جمله در پست ۴۰۰ کیلو ولت ارجان بهبهان نیز 

قبل از  تابستان 1۴۰۰ وارد مدار می شوند.
دشت بزرگ ادامه داد: این ترانس ها برای اولین بار در کشور ساخته 
شــده اند و به دلیل حجم بزرگی که دارند از زمان بارگیری از شرکت 

ایران ترانسفو زنجان تا رسیدن به خوزستان ۴ ماه زمان برده است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری خرید این شش ترانس هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است، تاکید کرد: این ترانس ها عالوه بر اینکه 
موجب افزایش پایداری شبکه فوق توزیع اهواز می شوند کمک می کنند 

تا در مواقع الزم به راحتی انتقال بار صورت بگیرد.

پرداخت 7۱5 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت رونق تولید به گیالن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن 
و دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان از پرداخت 
۷۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید در 
استان از پانزدهم شهریور امسال تاکنون ؛ خبر داد.

فرهــاد دلق پوش با بیان اینکه گیالن در حال حاضر 
از لحاظ تسهیالت پرداختی جایگاه دهم و از لحاظ مبلغ 
پرداختی در جایگاه دوازدهم قرار دارد ، اظهار داشــت: با 
وجود جایگاه مطلوب  اســتان باید پرداخت تسهیالت با  

شتاب بیشتری انجام شود.
وی  بــا بیان اینکه از پانزدهم شــهریور در مجموع  
۴۸۸ مورد تسهیالت رونق تولید در گیالن  پرداخت شده 
اســت، افزود: از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان  اعتباری 
که از پانزدهم شهریور سال ۹۸ ابالغ شده تا کنون؛  افزون 
بــر ۷1۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۴/۳۲ درصد اعتبار 

پیش بینی شده استان پرداخت شده است.

شیراز- خبرنگار کیهان:
مدیــر مخابــرات منطقه فــارس اعالم 
با  کرد: شهروندان اســتان فارس می  توانند 
شماره گیری سامانه #2۰2۰* عالوه بر این که با 
انتخاب گزینه 3 امکان پرداخت صورتحساب 
تلفن ثابت وجود دارد، مشــتریان تلفن ثابت 
می  توانند بــا انتخاب گزینه 4 نیز نســبت 
 به اضافه یا حذف شــماره تلفن همراه خود 

اقدام کنند.
ایــزدی اظهار داشــت: مشــتریان تلفن ثابت 
می  تواننــد جهت ثبــت خرابی تلفــن ثابت، تلفن 
همگانی، امور مربوط به اینترنت پر سرعت شرکت 
مخابرات ایران، صورتحساب تلفن ثابت، ثبت تلفن 
همراه جهــت دریافت صورتحســاب تلفن ثابت و 
همچنین اطالع از جشنواره  های تلفن ثابت از سامانه 

#۲۰۲۰*استفاده کنند.

۴ واحد صنعتی منطقه آزاد اروند 
به چرخه تولید بازگشت

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاداروند 
گفت: چهار واحد صنعتی در شهرهای آبادان و خرمشهر که به 
دلیل مشکل مالی ورشکست شده و نیمه فعال بودند بار دیگر 

به چرخه تولید و فعالیت بازگشتند.
کمال رضایی افزود: شــرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد 
اروند برای راه اندازی مجدد این چهار واحد 11۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال سرمایه گذاری کرد.
وی محصوالت تولیدی این واحدهای صنعتی را کربورسیلیسیم، 
آلومینیم، محصوالت سلولزی، قیر و تولید سازه های فلزی اعالم کرد و 
افزود: شرایط تحریم ، نوسان شدید ارز، کمبود منابع نقدینگی و منابع 
مالی از مهم ترین عوامل رکود و جاماندن این واحدها از چرخه تولید بود.
رضایی احیای واحدهای صنعتی نیمه فعال در آبادان و خرمشهر 
را راهکار رســیدن به اهداف رونق تولید در منطقه آزاد اروند دانست 

و اظهار داشت: 
میزان  اشــتغال زایی به وجود آمده با احیای مجدد این واحدهای 

صنعتی 1۸۶ نفر اعالم شده است.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی 
خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر )جزیره مینو( 

می باشد که در محل تالقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است. 
این منطقه در همجواری با کشــورهای عراق و کویت با داشــتن 
ظرفیت های مناسب نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرماندار بابل:

 دهیاران نباید عامل تنش و اختالف 
در روستاها باشند

 4 روستای در معرض خطر 
چهارمحال و بختیاری جا به جا می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از موافقیت با جا به جایی و یا درجاسازی 4 روستای در معرض 

خطر رانش زمین این استان خبر داد.
سهراب رئیسی اظهار داشت: در جلسه کارشناسی بررسی مطالعات 
امکان سنجی، با جا به جایی یا درجاسازی روستاهای خویه، دره شیخ  
عالی از توابع شهرستان کوهرنگ و آبیدک و منارجان از توابع شهرستان 

لردگان موافقت شد.
به گفته وی، در این جلســه مقرر شد مراتب تصویب جابه جایی 
یا درجاســازی آبادی های یادشده در کمیته امور زیربنایی و شورای 

برنامه ریزی استان، برای اقدامات بعدی پیگیری شود.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری، با 
اشاره به وجود 1۸۰ روستای در معرض خطر در این استان گفت: از 
۲ سال گذشته تاکنون ۸۵ روستا در ۵۵ نقطه جابه جا، تجمیع، اسکان 
و عملیات جا به جایی و یا درجاسازی شد و این امور برای ۴۷ روستای 

در معرض خطر در حال پیگیری است.
رئیســی افزود: از مجموع ۴۷ روســتا تاکنون تامین اعتبار برای 
درجاسازی و مقاوم سازی ۷ روستا در کمیته امور زیربنایی تصویب شده 
است که ۳ روستا جابه جا و ۴ روستای دیگر در مرحله بررسی قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: برای جا به جایی ۴۰ روســتای باقیمانده از مصوبات سفر  رئیس 

سازمان برنامه و بودجه به استان، ۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

 صادرات کاال از مرز سومار 
از سرگرفته شد

فرماندار گیالنغرب گفت: صادرات کاال از مرز سومار پس از 
حدود پنج ماه وقفه به دلیل تعطیلی از سوی طرف عراقی، روز 

شنبه 2۱ آذرماه از سرگرفته شد. 
کوروش محمودیان ، افزود: صادرات کاال از مرز سومار در زمینه های 
مصالح ســاختمانی، پتروشیمی و مواد شــوینده به کشور عراق آغاز 

شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به تعطیلی بازارچه سومار به دلیل برخی 
مشکالت طرف عراقی، پس از جلسات متعدد و پیگیری های الزم از 
طرف اســتاندار کرمانشاه و دولت جمهوری اسالمی ایران این مرز با 

ابالغ طرف عراقی بازگشایی شد.
فرماندار گیالنغرب گفت: تفاهم نامه الزم با طرف عراقی به منظور 
تامین و تجهیز زیرساخت های الزم در راستای تحقق مصوبه دولت در 
رسمی شدن مرز سومار منعقد شده و امید است به زودی فعالیت های 

متناسب با مرز رسمی در مرز سومار محقق شود.
محمودیان ادامه داد: با ایجاد سیســتم های جدید روشــنایی در 
محوطه بازارچه عملیات بیس ریزی و ســامان دهی محوطه و احداث 
ســالن مالقات های مرزی و ایجاد زیرساخت ها در مرز سومار سرعت 

گرفته است.
بازارچه مرزی سومار فاصله حمل کاال را به بغداد کوتاه  تر کرده و 
اکنون بیشتر کاالهای صادراتی به استان های شرقی عراق از این معبر 

صادر می شود.

کارخانه قند فسا که به دلیل ناتوانی در 
پرداخت حقوق کارگران دچار بحران شده 
اینک با مشکل بدهی به سازمان غله مواجه 
شده و نمی تواند شکر مورد نیاز برای تولید 

قند را تامین کند.
بیست و هشتم آبان ۹۸ اعالم شد که کارخانه 
قند فســا فعالیت مجدد خود را پس از وقفه از 
سرگرفته است اما به گفته کارگران، این کارخانه 
تنها چند روز تولید داشــت وهم اینک به دلیل 

نداشتن مواد اولیه تعطیل است.
کارگران کارخانه قند فسا با برگزاری چندین 
تجمع در مقابل این کارخانه، خواستار پیگیری 

مطالباتشان توسط مسئوالن شده اند.
معاون اســتاندار فــارس و فرمانــدار ویژه 
شهرستان فسا گفت: مالک کارخانه قند فسا به 
سازمان غله بدهی دارد و به همین دلیل ، قادر 

به تامین شکر نیست.
حســین آرگیو اظهار داشــت: کمیته ای با 
حضور ریاست دادگستری شهرستان فسا تشکیل 
و مقرر شــد هر گونه خرید و فروش تاسیسات 
، تجهیــزات، زمین و اموال منقول و غیرمنقول 
مربــوط به کارخانه قند بــا نظارت این کمیته 

انجام شود.
وی ادامه داد: هفته گذشــته این کارخانه با 
فروش محصوالت باغ کارخانه، مطالبات کارگران 

را پرداخت کرد.
فرماندار فسا گفت: این کارخانه می بایست 
مدیری کاربلد ، متخصص و متعهد انتخاب کند.

کارگران در اعتراض بــه وضعیت کنونی و 
مشکالت ذکر شده در نامه ای به فرماندار فسا که 
امضای شماری از آنان را به همراه داشت خواستار 

پیگیری مطالباتشان توسط مسئوالن شدند.

معاون استاندار گفت: با توجه به اینکه فصل 
تولید چغندرقند به پایان رســیده مســئوالن 
کارخانه باید در تامین شکر خام کارخانه تمام 

تالش خود را به کار گیرند.
وی اظهار داشــت: در صورتی که مسئوالن 
کارخانه در تامین مواد اولیه این کارخانه اقدامی 

نکنند با عواقب قانونی مواجه خواهند شد.
آرگیو بیان کرد: مدیران کارخانه قند فســا 
فکر فروش یا تعطیلی کارخانه را از ســر خود 
بیرون کنند و از هر روشــی که می توانند این 
کارخانه را پابرجا نگه دارند و فقط به فکر منافع 

خودشان نباشند.
این واحــد تولیدی که یکــی از مهم ترین 
کارخانه های قند جنوب کشور به شمار می آمد، 
در زمان اوج تولید، روزانه افزون بر ۲۲۰ تن قند 

و شکر تولید و روانه بازار می کند.

و شوراهای  امور شــهری  دفتر  مدیرکل 
میلیارد و 3۸۵  استانداری سمنان گفت: 4۸ 
میلیون ریال هزینه تامین قیر از محل بند )هـ( 
تبصره یک قانون بودجه برای ۱۷ شهر با جمعیت 

کمتر از ۵۰ هزار نفر استان ابالغ اعتبار شد.
راضیه شــهاب ابراز داشت: بند )هـ( تبصره یک 
قانون بودجه مربــوط به تخصیص قیر رایگان برای 
بهسازی معبرهای شهری است و بر اساس این قانون 
به هر یک از شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت، 

هزینه بابت قیر پرداخت می شود.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۰ شهر استان سمنان، 
1۷ شهر مشمول بند )هـ( تبصره یک قانون بودجه 

شدند و سه شهر سمنان، شاهرود و دامغان به دلیل 
داشتن جمعیت باالی ۵۰ هزار نفر مشمول نشدند.

وی خاطرنشان کرد: شهر میامی یکی از شهرهای 
کم برخوردار اســتان ســمنان محسوب می شود که 
۲ میلیــارد و 1۹۰ میلیون ریال به این شهرســتان 
ابالغ اعتبار شده اســت. مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای اســتانداری سمنان تصریح کرد: میزان 
توزیع هزینه قیر در بین شــهرها  بر اساس جمعیت 
شهری و معکوس سرانه درآمد وصولی از محل بند 
الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و معکوس 
تراکم جمعیت و مناطق ســیل زده  و به صورت ملی 

توزیع می شود.

گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  گفته  به 
و صنایع دستی استان کرمان ، خانه پدری سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای قنات ملک 
تاریخی  فرهنگی-  ارزش  واجد  رابر  شهرســتان 

تشخیص داده شد.
فریدون فعالی افزود: در نشست شورای ملی ثبت آثار 
تاریخی فرهنگی غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی و با نظر 
اعضای این شورا خانه پدری سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

واجد ارزش فرهنگی - تاریخی شناخته شد.
وی با اشاره به ارزش فرهنگی خانه پدری سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی بیان کرد: در آینده نزدیک درهای 
این بنا با کاربری موزه به روی عموم گشوده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اســتان کرمان تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی برای 
تملک این خانه آمادگــی دارد،  البته تحقق این موضوع 
منوط به موافقت مالکان است. وی تاکید کرد: برای حفاظت، 
مرمت و تغییر کاربری خانه پدری سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی هماهنگی های الزم با مالکان، استانداری کرمان و 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام خواهد شد.
 فعالی افــزود: در حال حاضر تبدیل این بنا به موزه 
از اولویت های کاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی محسوب می شود.
روســتای قنات ملک زادگاه شــهید ســپهبد قاسم 
سلیمانی است ، این روستا ۲۰۰کیلومتر بعد از شهر کرمان 
می باشد و هفت کیلومتر با شهرســتان رابر فاصله دارد. 
منزل پدری شهید سلیمانی نیز در این روستا واقع است.

 ثبت نام 2300 متقاضی 
طرح مسکن ملی در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
بیش از 2 هزار و 3۰۰ متقاضی در مرحله نخست طرح ملی 

مسکن در مازندران نام نویسی کردند.
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران گفت: در اجرای طرح مسکن 
ملی در استان، از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی، سهم مازندران، 1۸ هزار 
واحد تعیین شــده که در مرحله نخســت با نام نویسی ۲هزار و ۳۰۹ 

متقاضی در استان، عملیات اجرایی آن نیز محقق شده است.
محمد نظری با بیان اینکه این تعداد متقاضی مسکن در ۲۳ شهر 
استان بوده اند افزود: در گام نخست، عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکن 
طرح ملی در منطقه روستایی عالیواک شهرستان ساری آغاز شده است.
وی ادامه داد: شــهرهای زیراب و آالشــت به خاطر نبود اراضی 
دولتی موفق نبودیم و ثبت نام نداشــتیم. اما پیگیر هستیم تا در فاز 

دوم ثبت نام داشته باشیم.
نظری با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای مرحله دوم 
و نیز تخصیص بیش از ۳۷ درصد اعتبارات افزود: با اعالم شــرایط و 
ضوابط تامین زمین از ســوی شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی، 
براساس آن فعالیت های اجرایی آغاز می شود که انتظار داریم در ۶1 

شهر استان ساخت مسکن ملی عملیاتی شود.

معــاون اقتصادی وزیر کشــور گفت: با 
اصالحات پیش بینی شده برای معافیت واردات 
کاالی همراه ملوانی کام اســتان های جنوبی 

کشور شیرین می شود.
بابک دین پرست در نشست مسئوالن اقتصادی 
اســتان بوشهر افزود: برای آیین نامه معافیت کاالی 
همراه ملوانی برای شناورهای سنتی کمتر از ۵۰۰ 
تن در ســال های ۹۶ و ۹۷ چند آیین نامه در دولت 
مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به 

وضعیت معیشت ساحل نشینان بود.
وی بیــان کرد: در آیین نامه نخســت هر ملوان 
در ۶ ســفر و هر ســفر به میزان 1۰ میلیون تومان 
می توانســت کاال وارد کند که بعدها این معافیت تا 

سقف 1۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دین پرست ادامه داد: در بررسی های انجام شده 
مشخص شــد این آیین نامه در استان  های جنوبی 

کشور اجرا نمی شود و باید اصالح شود.
وی گفت: در این رابطه 1۳ آبان امسال نشستی 
با حضور وزیر کشــور برگزار و موظف شــدیم تمام 
مشکالت مربوط به آیین نامه کاالی همراه ملوان را 

مورد بررسی قرار دهیم.
دین پرســت یادآور شــد: در زمان حاضر همه 
مشکالت مدنظر دســتگاه  های دولتی برای اصالح 

آیین نامه کاالی همراه ملوان جمع بندی شده است.
وی افزود: مهم ترین هدف اصالح آیین نامه کاالی 
همراه ملوان تامین معیشت استان های جنوبی است 
که طعم شیرین این تسهیالت در کام آنها احساس 
شــود. دین پرســت عنوان کرد: پرداخت تسهیالت 
معافیت کاالی همراه ملوانی به شــناورها منوط به 
بیمه ملوانان اســت در این صــورت آنان از عیدی 
پایان سال، خدمات درمانی و تسهیالت بازنشستگی 

برخوردار می شوند.

دین پرست گفت: یکی ماموریت های حاکمیتی 
وزارت کشور کمک به معیشت مردم در استان های 
مرزی اســت که معافیت کاالی همراه ملوانی مردم 
نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج  فارس و معافیت 
کوله بــری مربوط به اســتان های آذربایجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه و سیستان  و بلوچستان است.

وی ادامه داد: در این زمینه موانع و مشکالتی که 
در ارتباط با مصوبه معافیت کوله بری وجود داشت 
با اعتبار چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که دولت 

ســاالنه برای بهبود وضعیت مرزنشینان تخصیص 
داده یک سری از موانع در این بخش برطرف شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در این راستا 
استان های مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت 
کاالی همراه ملوان و کوله بری مشــکالتی شــامل 
بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط 
به 1۰۰ قلم کاالی مصوب شده و همچنین تعیین 

منشأ ارز داشتند.
دین پرست اظهار کرد: در این رابطه چهارم دی 
ماه امسال بحث ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع 

ایجاد شده حل شد.
دین پرســت تاکید کرد: آمار مربوط به تصرفات 
غیرقانونی نوار ســاحلی استان بوشهر نهایی شده و 
هر دســتگاهی اعم از حقوقــی و حقیقی، دولتی و 
غیردولتی که زمین را  اشــغال کردند باید تا ۶ ماه 

دیگر این تصرف  ها را آزاد کنند.
دین پرســت افــزود: همــه دســتگاه هایی که 
تصرف های اراضی دارند ملزم شــدند مســتندات 
قانونی خود را به هفت اســتاندار نوارهای ســاحلی 

کشور ارائه کردند.
وی تاکید کرد: دستگاه هایی که تصرف دارند ملزم 
به آزادسازی اراضی هستند و همه آنهایی که مطلع 

شدند به سمت آزادسازی حرکت کردند.

امام جمعه خلخال گفت: اجرای پروژه احداث 
تونل در راه ارتباطی خلخال - اسالم در استان 
گیالن قطعی شده و اعتبار اجرای این پروژه از 
به  رئیس جمهوری  اخیر  اعتبارات سفر  محل 

استان اردبیل تامین می شود.
حجت االسالم کریم اســدی افزود: با تخصیص 
۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار عملیات اجرایی این پروژه 

به زودی آغاز می شود.
او اظهار داشت: با احداث یک دهنه تونل در این 
مسیر کوهســتانی گردنه صعب العبور الماس برای 
همیشــه حذف و هشت کیلومتر از طول مسیر راه 

نیز کوتاه تر می شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 
با انتقاد از شــرکت آب منطقه ای استان اردبیل در 

بی توجهی به تخصیص آب از منابع تولیدی خلخال 
به این منطقه افزود: حرف اول و آخر مردم خلخال 
تامین آب آشــامیدنی، کشــاورزی و صنعت از آب 
تولیدی خود و سپس برداشت و تخصیص آب اضافه 

به مناطق دیگر استان اردبیل است.
امام جمعه خلخال به افتتاح سد بفراجرد خلخال 
در جریان ســفر مدیرعامل شرکت منابع آبی ایران 

 اشــاره کرد و گفت: بر اســاس گفتــه محمد حاج 
رســولی ها، مدیرعامل شــرکت مدیریت آب ایران، 
در سال های گذشــته شرکت آب منطقه ای استان 
اردبیل نسبت به تخصیص آب سدهای پیشنهادی 
این شهرستان از جمله سد گزاز و مجره اقدامی نکرده 
و هم اکنون بر تخصیص ۵۰ میلیون مترمکعب آب 
تولیدی این شهرستان به دشت اردبیل اصرار می کند.

امام جمعه خلخال:

احداثتونلدرجادهخلخال-اسالمبهزودیآغازمیشود

خانه پدری شهید حاج قاسم سلیمانی 
واجد ارزش فرهنگی شناخته شد

 شهروندان فارس شماره تلفن همراه خود را 
در سامانه #2020 * ثبت کنند

آئین نامه معافیت کاالی همراه ملوانی اصالح شد

بابل- خبرنگار کیهان:
فرماندار بابل در جلسه مشترک دهیاران 
و روسای شــوراهای اسالمی بخش بابلکنار 
از دهیاران  برخی  بعضا شاهد هستیم  گفت: 
از حداقل های اداری و اجتماعی فاصله دارند 
و این در حالی است که دهیاران باید در کنار 
ائمه جماعت و جمعه و بزرگان محلی نقش و 
جایگاه خود را به عنوان نماینده قانونی دولت 
پیدا و ایفا کنند و خنثــی بودن دهیار قابل 

پذیرش نیست.
ولــی زاده افزود: انضباط اداری و پاســخگویی 
درســت و شایسته به مردم جزو اولویت هایی است 
که شــما دهیاران باید به آن توجه داشته باشید و 
دهیاران باید عامل وحدت نه عامل تفرقه و تنش و 

اختالف در روستاها باشند.
وی گفت: متاسفانه بعضی از دهیاران ما تحت 
تاثیر شرایط خاص و افراد خاص و منافع خاص نه 
تنها عامل وحدت نیستند بلکه عامل تنش و تفرقه در 
روستاها هستند و این مورد پسند و قبول ما نیست.

وی افــزود: دهیاران نباید صرفا توجهشــان به 
حوزه های عمرانی باشــد بلکه دهیار باید در همه 
حوزه ها اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اشتغال 
هم احســاس مسئولیت و تکلیف داشته باشد و در 

مراسم انقالبی و مذهبی پیشقدم باشد.
ولی زاده گفت: حفظ و حراست از محیط زیست 
جزو وظایف جدی دهیاران اســت که در این حوزه 
دهیاران ما در بخش بابلکنار باید بیش از بخش های 

دیگر توجه داشته باشند.
وی اظهار داشــت: نظارت بر ساخت و سازهای 
غیرمجاز و مدیریت پســماند از دیگر وظایف مهم 
دهیاران اســت زیرا شــما دهیاران به عنوان مدیر 
بحران روستا هستید و به عنوان نماینده حاکمیت و 
دولت باید همه روستاها را بسیج کنید تا در راستای 

خدمت به روستاوندان گام بردارند.
در برنامه ششــم توســعه بر توسعه و تقویت و 
احیای روستاها و ترغیب بر بازگشت روستائیان به 
روستاها تاکید شده و همه ما و شما باید در این راستا 

حرکت نموده و گام های موثری برداریم.
نماینده عالی دولت در شهرستان بابل در بخش 
دیگری از ســخنانش گفت: یکــی از ظرفیت های 
بی نظیر و بی بدیل بخــش بابلکنار، طبیعت بکر و 
چشم انداز زیبایی است که به واسطه آن می توان در 
۴ فصل سال گردشگر بسیاری را جذب شهرستان 

کنیم.
دهیاران باید با نگاه خالقانه از ظرفیت افراد نخبه 
و تحصیلکرده در سطح روستاها استفاده بهینه نموده 

و عامل توسعه منابع انسانی در روستا باشند.
ولی زاده اظهار کرد: ما باید با ایجاد کارآفرینی در 
روستاها از مهاجرت معکوس از روستا به شهر بکاهیم 
و در همین راستا اجرای طرح منظومه روستایی در 
بخش بابلکنار در حال اجراست و همچنین اجرا و 
تهیه طرح مطالعات اشــتغال روستایی را با کمک 
بنیاد مسکن و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان 

شروع کرده ایم.

تبریز- خبرنگار کیهان: 
مدیر ستاد دیه استان آذربایجان شرقی از 
آزادی 333 زندانی جرایم غیرعمد از زندان های 

استان در سال جاری خبر داد. 
رســول تقی پور گفت: ۲۶1 خانواده برای اهدای 
بخشی از هزینه ضیافت مجالس ترحیم خود به منظور 
آزادسازی زندانیان به ستاد دیه مراجعه کرده اند و از 

این محل ۲۶۲ نفر زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند. 
به گفته وی برای آزادی ۳۳۳ زندانی فوق ۴1 میلیارد 

ریال پرداخت شده است. 
وی افزود: هر فرد نیکوکار می تواند تنها با اهدای 
۵۰ میلیون ریــال زندانی مورد نظر خود را از میان 
پرونده های معرفی شده انتخاب و به آزادسازی یک 

زندانی کمک کند.

کارخانه قند فسا، قادر به تامین شکر نیست

48 میلیارد ریال اعتبار قیر رایگان برای شهرهای سمنان ابالغ شد

 ۱۰۰ خانواده نیشابوری 
با دو معلول خانه ندارند

رئیس  پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر 
از شناسایی و دستگیری عامل زمین خواری ۹ 
میلیارد و 3۵۰ میلیون ریالی شهرستان بوشهر 

خبر داد. 
ســرهنگ عبدالرضا بازیاری، گفت: با اقدامات 
اطالعاتی صــورت گرفته مبنی بر زمین خواری در 
اراضی دولتی و ملی در شهرســتان بوشــهر بخش 
»انگالی«، روستای »کره بند« توسط یک فرد سودجو 
این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریــح کرد: پس از تحقیقات محســوس 
و نامحســوس و اقدامات اطالعاتی کارآگاهان اداره 

مبارزه با جرائم اقتصادی صحت خبر تایید شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: اظهارات و مدارک 
مورد نیاز مبنی بر مالکیت بر این اراضی از نماینده 
ســازمان شــاکی اخذ و با کارشناســی زمین های 
مورد نظر توســط کارشناســان اداره منابع طبیعی 
مشخص شــد بخشــی از اراضی ملی به مساحت 
 1۷۹ هــزار مترمربع به صــورت غیرقانونی تصرف 

شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر با بیان 
اینکه طبق نظر کارشناسان مربوطه ارزش زمین های 
آزاد شده ۹ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بوده است، 
عنوان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات در اختیار 

مراجع قضائی قرار گرفت.

زمین خواری اراضی دولتی در بوشهر

 فرار مالیاتی ۱۸۵ میلیاردی 
در بوشهرکشف شد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: کارشناسان پلیس امنیت 
اقتصادی فرار مالیاتــی ۱۸۵ میلیاردی را کشــف و یک متهم را 

دستگیرکردند. 
سرتیپ »خلیل واعظی« اظهار داشت: ماموران و کارشناسان پلیس امنیت 
اقتصــادی با انجام تحقیقات الزم فردی را کــه در زمینه صادرات و واردات 
کاال فعالیت داشــت و با ترفندهای مختلف مالیات خود را پرداخت نمی کرد، 

شناسایی و دستگیر کردند.
وی گفت: با هماهنگی مراجع قضائی و اداره امور مالیاتی، پس از بررسیهاي 
الزم و کارشناسي این پرونده، مشخص شد این فرد با اخذ کارت بازرگاني به 
نام خود در امر واردات و صادرات در کشور مشغول بوده و متاسفانه با توجه 
به خأل هاي قانوني در سال های گذشته توانسته از پرداخت مالیات به ارزش 
1۸۵ میلیارد ریال خودداري کند. وی با اشاره به اینکه این فرد در بازجویی های 
فنی و در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به فرار مالیاتی 1۸۵ میلیاردی 
اعتــراف کرد ، افزود: متهم پس از تشــکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای 

رسیدگی به تخلفش تحویل مراجع قضائی شد.

 اتمام فصل دوم مرمت 
خانه »خلج قصاب« در دزفول

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول از 

پایان فصل دوم مرمت خانه تاریخی »خلج قصاب« خبر داد.
»حجت اله آریایی نیا« با اعالم این خبر افزود: خانه »خلج قصاب« در گذر 
مجدیان حد فاصل محله های تاریخی قلعه و بازار قرار گرفته است که با توجه 
به خالی از سکنه شدن این بنا طی سال های گذشته و عدم رسیدگی به آن از 

سوی وارثان، آسیب های جدی بر ساختار این اثر وارد آمده است.
وی بیان داشــت: از این رو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در راســتای حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی- فرهنگی و نیز حمایت از 
دارندگان آثار و ابنیه ارزشمند ملی، نسبت به تامین اعتبار ۴۵۰ میلیون ریال 

به منظور مرمت بنا اقدام کرد.
آریایی نیا پیرامون فصل نخســت مرمت بنا نیز عنوان کرد: فصل اول در 

سال 1۳۹۴ با تخصیص ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار انجام شد.
وی افزود: از همه ســرمایه گذاران دعوت می کنیم تا در راستای مرمت و 

احیای ابنیه تاریخی مشارکت فعال داشته باشند.
گفتنی اســت، خانه »خلج قصاب« در تاریخ 1۷ اســفند ماه 1۳۸1 در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 ریزش معدن در طبس 
جان یک کارگر را گرفت

بر اثر ریزش ورودی تونل معدن زغال سنگ در بخش دستگران 
شهرستان طبس ناشی از بارندگی شدید، یک کارگر جان خود را از 

دست داد. 
رئیس  اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس گفت: بررسی های 
اولیه نشان می دهد بارندگی شدید سبب ریزش ورودی تونل معدن شده است.
محمود زارع نیا، در گفت و گو با ایرنا افزود: زمان وقوع این حادثه ساعت 
یک تا 1/۵ بامداد دیروز گزارش شــده و حادثه مربوط به داخل تونل نبوده 
است اما کارشناسان برای بررسی بیشتر حادثه به محل اعزام شده اند. رئیس 
 اداره صنعــت، معدن و تجارت طبس اظهار داشــت: اعضای کمیته مدیریت 
بحران معادن زغال سنگ در منطقه حضور دارند و جزئیات کامل این حادثه 

اعالم خواهد شد.

 اختالسگران بانک ملی تنکابن 
به ۱3 سال زندان محکوم شدند

ساری- خبرنگار کیهان : 
مدیر کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده 
اختالس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و اعالم کرد که 

مجرمان به ۱3 سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
حجت االســالم محمد صادق اکبری ، گفت : این افراد همچنین به انفصال 
از خدمات دولتی، رد مال نامشروع کسب شده و جزای نقدی محکوم شدند.
وی جــرم این افراد را اختالس، معاونت در اختالس، پولشــویی و جعل 
اعالم کرد و اضافه کرد : با توجه به محتویات پرونده و گزارش های بازرســان 
بانک ملی و پرینت حساب های بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از 
اختالس به حساب آنان، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و  1۵۰هزار و ۷۶۳ 

ریال به حساب متهمان پرونده واریز شد.
اکبری، با بیان اینکه رای بدوی در یکی از شــعبات تجدیدنظر اســتان 
مازندران تایید شــد، میزان جزای نقدی این افراد را هم پرداخت یک چهارم 

از مبلغ مال نامشروع اعالم کرد.
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