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بهره برداری از کارخانه دسته بندی 
و فرآوری پسته در دامغان

 کارخانه دسته بندی پسته به منظور فرآوری این محصول 
مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر جهادکشــاورزی شهرستان دامغان ابراز داشت: کارخانه 
دســته بندی، فرآوری و خالل پســته در زمینه طرح های صنایع 
تبدیلی و غذایی شهرستان در روستای مومن آباد مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
ســید محســن طباطبائیان اضافه کرد: این کارخانه با هدف 
 فرآوری محصول پسته دامغان و حفظ ارزش ریالی آن ایجاد شده 

است.
وی ادامــه داد: اعتبار هزینه شــده در ایجاد این کارخانه ۱۰ 
میلیارد ریال اســت که از این میزان اعتبار، پنج میلیارد به صورت 

تسهیالت در اختیار متقاضی قرار گرفته است.
طباطبائیان تصریح کرد: با افتتاح این کارخانه برای ســه نفر 
به  صورت مســتقیم و برای هفت نفر به صورت غیرمستقیم شغل 

ایجاد شده است.
وی ظرفیــت این کارخانه را ۳۳۰ تن عنوان کرد و گفت: این 
واحد صنعتی، در راستای پیشبرد اهداف جهاد کشاورزی مبنی بر 
فرآوری و کمک به ارزآوری محصول پسته برای کشاورزان، باغداران 

و تاجران ایجاد شده است.
طباطبائیان ادامه داد: عملیات ساخت این کارخانه در سال ۹۶ 

آغاز شد که پس از حدود ۲ سال، به بهره برداری رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: در هفته دولت 
امســال، هفت طرح عمرانی و پنج طرح اقتصادی جهاد کشاورزی 
 بــا اعتبار بیــش از ۶۰ میلیارد ریــال افتتاح و بــه بهره برداری 

رسید.

بخشش ۹ محکوم به قصاص 
در خراسان شمالی

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان 
شمالی گفت: در پنج ماه نخست امسال، ۹ مجرم محکوم به 
قصاص در این استان پیش از رسیدن به چوبه دار، با کسب 

رضایت اولیای دم بخشیده شدند.
مجتبی محمدی اظهار داشــت: ایــن محکومان با تالش های 
دادستان، شورای حل اختالف، کمیته صلح و سازش و مددکاران 
 اجتماعــی زندان و جلــب رضایت اولیــای دم از قصاص رهایی 

یافتند.
هم اکنون کمتر از دو هزار نفر در زندان های خراســان شمالی 

هستند.

شــمار آیین های عاشورایی ثبت شده خراسان شمالی 
در فهرست میراث معنوی ملی با ثبت سه اثر جدید به ۱۴ 

مورد رسید.
مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری خراسان 
شمالی گفت: پیش از این ۱۱ آیین و مراسم مذهبی استان مربوط به 
ایام محرم و عاشورای حسینی در فهرست میراث ناملموس معنوی 
به ثبت ملی رســیده بود و امسال با ثبت سه آیین سنگ زنی بام، 
علم بندان اسفراین و نیز حلیم پزان محرم و صفر استان، شمار این 

آیین ها به ۱۴ اثر رسید.
حبیب یزدان پناه این آیین های ثبت شــده پیشــین را شامل 
»تعزیــه ترک ها و تعزیه کردهای شــمال خراســان، بیل گردانی 
بنی اسد، آیین نخل گردانی استان، علم  گردانی جاجرم، پرده خوانی 
روز عاشــورای خراســان شــمالی، تعزیه  خوانی بجنــورد، آیین 
شــام غریبان، آیین علم بندان، آیین ســینه زنی حســن، حسین 
 اســتان و آییــن یازدهم محرم امامزاده کوران اســفراین« عنوان 

کرد.
۶۳7 اثر تاریخی، طبیعی و ناملموس خراسان شما در فهرست 

آثار ملی ثبت شده است.
از مجموع آثار ثبت شده این استان در فهرست ملی، 5۰۹ اثر 
تاریخی، ۴۲ اثر طبیعی، 75 اثر ناملموس و تعداد ۱۱ اثر نیز ثبت 

جهانی شده است.

زمین کشاورزی رایگان
 به جوانان قصرشیرین واگذار می شود

فرماندار قصرشــیرین گفت: واگذاری زمین کشاورزی 
آبی رایگان به جوانان بیکار واجد شرایط این شهرستان در 

دستور کار قرار گرفت.
مرادعلی تاتار افزود: هــم اکنون ۱۰ هزار هکتار از زمین های 
کشــاورزی این شهرستان از طریق ســدهای موجود و همچنین 
طرح سامانه گرمسیری به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده و آماده 

واگذاری به افراد فاقد کار است.
وی اظهار داشت: با عنایت استاندار کرمانشاه و طبق پیگیری های 
انجام شــده قرار شد که به تمام دانش آموخته گان و جوانان بیکار، 
زمین های کشاورزی آبی واگذار شود که این امر در رونق و توسعه 
 بخش کشــاورزی و همچنین اشــتغالزایی منطقــه موثر خواهد 

بود.
نماینده عالی دولت در قصرشــیرین گفت: تمامی افراد بیکار 
قصرشیرینی می توانند به جهادکشاورزی شهرستان مراجعه کرده 
و در این طرح ثبت نام کنند که پس از اتمام کار ثبت نام، استعالم 
از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تامین اجتماعی برای 
ثبت نام شــدگان اخذ می شود و افرادی که تاکنون هیچ گونه رابطه 
استخدامی و بیمه تامین اجتماعی ندارند، می توانند از مزایای این 

طرح برخوردار شوند.
تاتار ادامه داد: قصرشــیرین دارای اقلیم، خاک و آب مناسب 
برای توســعه بخش کشاورزی است و محصوالت باغی این منطقه 
از جملــه مرکبات، خرما و انگور یاقوتی در کشــور نوبرانه و برند 
است که توســعه محصوالت باغی می تواند زمینه رونق اقتصادی 
 منطقه و همچنین ارتقای معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته 

باشد.

تامین مسکن ۲۴زوج دیری 
توسط یک موسسه خیریه

 موسسه خیریه نوازش امید شهرستان دیر در اقدامی 
خداپسندانه زمینه اسکان ۲۴ زوج جوان نیازمند را در یک 

مجتمع مسکونی ۲۴ واحده فراهم کرد.
همچنین در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه ۱۴۰ کیسه 
برنج ۴۰ کیلوگرمی بین نیازمندان و موکب بیت الزهرا توسط موسسه 

خیریه نوازش امید دیر توزیع شد.
برای کمک حمایتی از اقشــار نیازمند نیز۳۰ فقره وام به مبلغ  
هر نفر ۲ میلیون تومان بصورت قرض الحسنه و بدون بهره به بانک 

عامل معرفی شدند.
این موسسه در طول سال پذیرای اسکان زائران مشهد مقدس 

است.
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کوتاهازشهرستانها

بهره برداری از 55 طرح برق رسانی
سرویس شهرســتانها: به مناسبت هفته دولت، 55 طرح برق رسانی با 
اعتباری به مبلغ ۱5۶ میلیارد و 7۶۶ میلیون ریال در سمنان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
شش طرح بهســازی و تأمین روشنائی معابر با اعتبار هفت میلیارد و 
۶۳8 میلیون ریال، ۱۳ طرح بهینه سازی 5۴ هزار و 5۱۲ متر شبکه توزیع 
برق با مبلغ ۴۱ میلیارد و 8۴۰ میلیون ریال، تجهیز ایستگاه های توزیع برق 
زمینی و هوائی در قالب ۱۲ پروژه و با صرف هزینه ای به مبلغ ۲۰ میلیارد 
و ۱۰8 میلیون ریال وهمچنین طرح بهینه ســازی دو هزار و ۲85 دستگاه 
انشعابات آمپری و لوازم اندازه گیری مشترکان با اعتبار ۱۱ میلیارد و 8۹۶ 

میلیون ریال، از جمله پروژه های افتتاحی می باشند.
طرح تعویض 7۳ کنتور هوشمند برق در قالب طرح فراسامانه اندازه گیری 
و مدیریت انرژی )فهام( با مبلغ یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال، شــش 
طرح در راستای تبدیل ۱۰ هزار و 5۴۰ متر شبکه فشار ضعیف سیمی به 
کابل خودنگهدار با هزینه هفت میلیارد و ۲5 میلیون ریال و ۱۶ طرح برای 
تأمین برق مشترکان جدید با اعتبار ۶7 میلیارد و ۲5 میلیون ریال، از دیگر 

طرح های افتتاح شده در هفته دولت به شمار می روند.
افتتاح ۱5 طرح روستایی

* مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان سمنان اعالم کرد: به مناسبت 
هفته دولت ۱5 طرح برق رسانی روستایی در استان افتتاح شدند.

ســید محمد موســوی زاده گفت: ۱5 پروژه مربوط به طرح های برقی 
روســتائی ۳۰ درصد از کل طرح های افتتاح شده به این بخش اختصاص 

یافته است.
وی بیان داشت: شش طرح روستائی در شهرستان شاهرود شامل؛ تأمین 
برق روستای تجور خارتوران بیارجمند، طرح دو مداره کردن شبکه جهت 
بارگیری از فیدر شهید بهشتی جاده اردیان، طرح تقویت و اصالح شبکه و 
سرخط های جدید از پست عمومی روستای رضاآباد بیارجمند، تأمین برق 
متقاضیان مســیر گلزار شهدای روستای قلعه باال بیارجمند، اصالح شبکه 
فشار ضعیف روستای تاش با کابل خودنگهدار و احداث شبکه فشار متوسط 
و پست هوایی برای قنات باغستان، با اعتبار ۱7 میلیارد و 8۴ میلیون ریال 

به بهره برداری رسیدند.
وی تصریح کرد: ســه طرح در قالب احداث شــبکه روشنایی معابر در 
بخش آباد، تبدیل ۱۰ دســتگاه کنتور معمولی به کنتور فهام و بهینه سازی 
و نصب انشــعابات و لوازم اندازه گیری، جمعاً با هزینه معادل سه میلیارد و 

7۹7 میلیون ریال در شهرستان دامغان بهره برداری شده است.
ثبت نام زائران اربعین

ســاری- خبرنگار کیهان: حدود ۳ هزار زائــر مازندرانی تاکنون برای 
پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند.

جانشین کمیته اعزام و ســاماندهی زائران اربعین حسینی مازندران، 
گفت: نام نویســی زائران اربعین از یکم شهریور در سامانه سماح به آدرس 

smah.haj.ir آغاز شده است.
جعفری افزود: ۲ هزار و 88۶ زائران اربعین مازندرانی از اول شــهریور 

تاکنون در سامانه سماح نام نویسی کردند.
وی افزود: براساس تفاهم نامه جمهوری اسالمی ایران با عراق هموطنان 
ایرانی از ۱۹ شــهریور مصادف با دهم محرم تــا 7 آبان مصادف ۳۰ صفر 
می توانند بدون روادید به شــرط نام نویســی در ســامانه سماح و داشتن 
گذرنامه با اعتبار ۶ ماه در پیاده روی بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق 

حضور پیدا کنند.
آب فروشی ممنوع

* شوراها و دهیاری ها تحت هیچ عنوانی حق فروش آب به کشاورزان 
را ندارند.

در پی تماس تلفنی برخی از کشــاورزان مبنی بر اخذ حقابه و میراب 
به ازاء هر هکتار ۶ کیسه شالی توسط شورا دهیاری های برخی از روستاها، 
مدیر منابع آب شهرستان بهشهر گفت: پرداخت ریالی و یا دادن محصول 
در هنگام برداشــت به عنوان حقابه و میراب توســط کشاورزانی که از آب 
آب بندان های عمومی و یا سد استفاده می کنند غیرقانونی و تخلف محسوب 
می شود. هاشمی افزود: تعرفه و پرداخت آب بها فقط توسط اداره منابع امور 
آب تعیین می شــود و احدی از کشاورزان به غیر از این اداره حق پرداخت 
حقابه به شــورا و دهیاری را ندارد و دریافت شــالی و یا هر محصول دیگر 
در هنگام برداشــت و یا اخذ وجه خالف محســوب می شود و با متخلفان 

برخورد خواهد شد.
افتتاح ۱۲0 پروژه

قایــن- خبرنگار کیهان: در هفته دولت ۱۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی 
در قاینات افتتاح شد.

فرماندار قاینات گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان 
اجرایی شده است که 8۳ نفر اشتغال پایدار را نیز بدنبال خواهد داشت.

کریمی افزود: ۳ پروژه در این هفته کلنگ زنی خواهد شد.
تعاونی های شناسنامه دار

همدان- خبرنگار کیهان: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با بیان اینکه یک هزار و ۱۲7 تعاونی شناسنامه دار در استان همدان 
فعال است گفت: تعاونی های فعال در استان زمینه اشتغالزایی برای ۱۲ هزار 

و ۶۲8 نفر را فراهم کرده است.
احمد توصیفیان با اشاره به اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دالر صادرات 
غیرنفتی از طریق شــرکت های تعاونی انجام شده است ابراز داشت: عمده 
صادرات به کشورهای ترکیه، عراق، کویت، عمان، اوکراین و افغانستان است.
وی با اظهار تأســف از اینکه در برخی از مواقع فعالیت ها نادیده گرفته 
می شــود گفت: در روستای اشترمل تویسرکان ۴۹۱ کارگاه تولیدی فعال 

است که ۱۶ مورد از آن در بخش مبل و منبت فعالیت دارند.
توصفیان خاطرنشــان کرد: از ۶۴۳ طرح تعاونی افتتاح شده در کشور 

توسط معاون اول رئیس جمهور 5۱ طرح مربوط به استان همدان بود.
کیف پول شهروندی

کرج- خبرنگار کیهان: شــهردار کرج گفت: در راســتای اجرای طرح 
سیستم مکانیزه مدیریت پارک حاشیه ای، کیف پول الکترونیکی شهروندی 
شهرداری کرج نیز راه اندازی می شود. علی کمالی زاده افزود: مقرر شده تمامی 
خدمات شهری از جمله مدیریت پارک حاشیه ای، پرداخت هزینه تاکسی و 
اتوبوس از این طریق کیف پول الکترونیکی انجام شود. وی اظهار داشت: با 
ایجاد کیف پول الکترونیکی، سفرهای کاری که به منظور پرداخت یا ارائه 

خدمات شهری صورت می پذیرد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
بهره برداری از آب شرب

ابهر- خبرنگار کیهان: وزیر نیرو تصفیه خانه آب شــرب ابهر و خرمدره 
را مورد بهره برداری قرار داد.

بخش تصفیه خانه ابهر و خرمدره از مجموع ۴۰۰ لیتر دبی آب انتقالی 
در این تصفیه خانه ۱8۰ لیتر دبی آب انتقالی برای شــهر خرمدره و ۲۲۰ 

لیتر دبی آب انتقالی برای شهر ابهر است.
تصفیه خانه آب شــرب ابهر و خرمدره ۴۰۰ لیتر برثانیه ظرفیت دارد؛ 
طول خطوط انتقال اجرا شده ۲۲/5 کیلومتر در اقطار ۴۰۰ تا 7۰۰ میلی متر 

از جنس چدن داکتیل است.
طرح آبرسانی به شهرهای ابهر و خرمدره با اعتبار 5۲۲ میلیارد ریال و با 
هدف تأمین آب پایدار و بهداشتی شهرهای ابهر و خرمدره اجرا شده است.

افتتاح نیروگاه خورشیدی
* رضا اردکانیان بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شمال غرب را با ظرفیت 

7 مگاوات برق در منطقه صنعتی نورین ابهر افتتاح کرد.
این نیروگاه قادر است سالیانه ۱۱ هزار مگاوات ساعت انرژی برق تولید 
نماید. میزان سرمایه گذاری انجام شده برای این پروژه عظیم، 5/۶ میلیون 
یورو بوده و عالوه بر تولید انرژی، قادر است ۳ میلیون لیتر در مصرف آب 
و ۹/۳ میلیون مترمکعب در ســوخت فسیلی صرفه جویی کند و از انتشار 
۹5۹8 تن گاز گلخانه ای نیز پیشگیری نماید و مساحت این نیروگاه ۱۴۰ 

هزار متر مربع است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
گروهی از کارمندان رسمی، بازنشسته و 
قراردادی وزارت نفت مستقر در خوزستان 
نارضایتی خــود را از بالتکلیفی پروژه ۲000 

واحدی مسکن مهر نفت ابراز داشتند.
یکــی از اعضای پروژه در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان بیان داشت: اعضای این پروژه آورده خود را 
طبق برنامه زمان بندی واریز و به تعهدات خود عمل 
کرده اند ولی متاسفانه کارفرما که در ابتدا نفت بود 
پروژه را به مســکن و شهرسازی واگذار کرد و آنها 
هم به تعهدات متقابل خود عمل نکرده اند و همین 
امر زمینه ساز اختالف و تعطیلی پروژه شده است.
»عبدالحمید اشتری کرمی« تصریح کرد: چرا 

باید چوب اختالف ۲ ســازمان دولتی را کارکنان 
صنعت نفت بخورنــد. کارکنانی که همه زندگی 
خود را به حراج گذاشــته اند و برای خانه دار شدن 
در ایــن پروژه ثبت نــام کرده اند؛ بعضی از آنان به 
خاطر عدم دریافت واحد مســکونی خود در موعد 
مقرر زندگی شــان در آستانه مخاطره و مشکالت 

بسیاری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مسکن و شهرسازی قراردادی 
را با پیمانــکار منعقد کرده و پیمانکار به تعهدات 
خود در زمان معین عمل نکرده اســت و با توجه 
به افزایش قیمت ها پروژه راکد مانده اســت بیان 
داشــت: ســال ۹۰ در این پروژه شرکت کردیم و 
تاکنون ۶8 میلیون تومان پرداخت کرده ایم و قرار 

بود سال ۹۴ واحدهای مسکونی را به اعضا تحویل 
بدهند ولی هنوز خبری نیست. فاز یک و دو پروژه 
فقط به بهره برداری رسید و مابقی واحدها همچنان 

بالتکلیف است.
یکی دیگــر از اعضای پــروژه ۲۰۰۰ واحدی 
مسکن مهر نفت نیز گفت: ۲5 میلیون تومان وام 
مسکن هم برای هر واحد گرفتند که پس از گذشت 
سه سال با جریمه دیرکرد مبلغ آن به ۴۰ میلیون 
تومان افزایش یافته، بانک مسکن نیز مدعی است 
اعضا باید پرداخت کنند سوال اینجاست وقتی هنوز 
واحدی تحویل نشــده و دفترچه قسطی دست ما 

نرسیده چطور پرداخت کنیم؟
استاندار خوزســتان اردیبهشت ماه در جلسه 

شــورای مسکن استان با اشــاره به تحویل 8۰۰ 
واحد مسکونی این پروژه به متقاضیان پیش بینی 
کــرده بود طی ۲ ماه آینده ۲۰۰ واحد دیگر که از 
پیشــرفت فیزیکی ۹۰ درصد برخوردار هستند به 
متقاضیان تحویل داده شود ولی این وعده تاکنون 

محقق نشده است.
عملیات اجرایی پروژه ۲۰۰۰ واحدی مســکن 
مهر نفت اهــواز پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در سال 
۱۳8۹ آغاز شد که پس از وقفه ای در اجرا، فعالیت 
مجدد آن از شهریورماه ۱۳۹۳ از سر گرفته شد که 
از ســال ۱۳۹5 و بعد از تحویل حدود 8۰۰ واحد 

مجددا به تعطیلی کشیده شد.

بالتکلیفی پروژه ۲ هزار واحدی مسکن مهر نفت و نارضایتی اعضا

فرمانــدار چاراویماق با انتقــاد از نبود 
انشــعابات آب، برق و گاز در برخی مدارس 
این شهرستان گفت: ۷0 مدرسه کانکسی در 
شهرســتان وجود دارد و ۱0 مدرسه نیز فاقد 

کانکس است.
 صابــر تقویمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
تامین فضای آموزشــی مناسب برای دانش آموزان، 

نیازمند تالش و همکاری همه دستگاه ها و همراهی 
و کمک خیران مدرسه ساز است.

وی همچنین از تجهیز مدارس ۶7 روستای این 
شهرستان به بخاری های هوشمند خبر داد و گفت: 
به زودی تمامی مدارس روســتاهای شهرستان به 

بخاری های هوشمند مجهز می شوند.
تقویمی همچنین با انتقاد از آمارگیری ناصحیح 

درسرشماری جمعیت  شهرستان چاراویماق گفت: 
چاراویماق دارای وســعت زیــادی بوده و جمعیت 
این شهرســتان درفصل تابستان به ۳ برابر افزایش 
می یابــد از این رو باید در تخصیص بودجه و اعتبار 

این موضوع لحاظ شود.
وی افزود: خوشــبختانه مهاجرت معکوس در 
شهرســتان رو به افزایش بوده، اما متاسفانه آماری 
که از طرف ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
برای چاراویماق اعالم شــده منطبق با آمارصحیح 

جمعیت این شهرستان نیست.
تقویمــی افزود: این موضوع باعث شــده تا در 
تقســیم اعتبارات، سهمیه و توسعه و آبادانی تاثیر 
مستقیمی داشته باشد و این آمار ناصحیح نه تنها 
شهرســتان را دچار مشکالت اعتباری در توسعه و 
آبادانی کرده بلکه درآمار باسوادی و بی سوادی نیز 
تاثیرگذار بوده است. وی افزود: متاسفانه درصد بی 
سوادی شهرســتان زیاد نشان داده می شود و این 
درصد بی سوادی با آمارجمعیت همخوانی ندارد و 
این درحالیست که درصد باسوادی درسال ۹7 در 
بین گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ساله 88 درصد بوده است.

شهرستان چاراویماق با ۳۱ هزار نفر جمعیت در 
۱5۰کیلومتری جنوب شرقی تبریز مرکز آذربایجان 

شرقی واقع است.

۷۰ مدرسه در چاراویماق کانکسی است هشدار پلیس فتا 
به کالهبرداران اینترنتی 

در ایام محرم
پلیــس فتا البرز بــه کاربــران درخصوص 
کالهبرداری های مختلــف اینترنتی در ماه محرم 

هشدار داد.
ســرهنگ محمد اقبالی، رئیس پلیس فتا فرماندهی 
انتظامی البرز گفت که برخی افراد در فضای مجازی تحت 
عنوان »نذری اینترنتی« از مردم کالهبرداری می کنند که 

هوشیاری در مقابل ترفند این افراد ضروری است.
این افراد با انگیزه کالهبــرداری از کاربران با ایجاد 
سایت و صفحه جعلی اقدام به دریافت کمک های مردمی 
تحت عنــوان نذورات کرده ضمن آنکه درخالل عملیات 
پرداختی مردم حساب های آنان را رمز گشایی می کنند. 
کاربران به ویژه در فضای اینســتاگرام چنانچه قصد 
پرداخت نذورات را دارند به صفحه های معتبر یا نذورات 
خــود را به صورت نقدی پرداخت کننــد تا گرفتار این 

کالهبرداران نشوند. 
این افراد با جلب اعتماد مــردم درفضای مجازی با 
دریافت مبالغی به عنوان نذری و یا کمک به افراد نیازمند 
حساب کاربران را هک کرده و سپس نسبت به برداشت 

آن اقدام می کنند. 
 اقبالــی دربخش دیگری ازســخنان خــود به یکی 
دیگر از جرائم ســایبری درایام محرم اشاره کرد و افزود: 
رواج بــاج افزارها و افزایش سوءاســتفاده های احتمالی 
در این ایام به شــدت متصور اســت و ایــن افراد با ارائه 
فایل هــا و ادعیه هــای مذهبی برای دانلــود که برخی 
از آنهــا آلــوده به بدافزار بــوده و به محــض دانلود، به 
 سیســتم قربانی نفوذ کرده و اطالعات کاربر را به سرقت 

می برند.
کاربران باید نسبت به دریافت فایل ها از منابع نامعتبر 
دقت الزم را داشــته باشــند واز دانلود و نصب این گونه 

نرم افزارها خودداری کنند.
مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی شبیه به 
صفحات پرداخت بانک به دنبال ســرقت اطالعات بانکی 
هموطنان هستند که کاربران باید با دقت در آدرس سایت 
اصلی دقت داشــته باشند چرا که تمام سایت های معتبر 
و مهم از پروتکل https اســتفاده می شود. ثبت اطالعات 
در سایت های جعلی زمینه ساز سوء استفاده از کاربران را 
بوجود آورده که سبب ســرقت اطالعات و کالهبرداری 

خواهد شد.

مدیرکل راهــداری و حمل  و نقــل جاده ای 
بین المللی  تا مرز  اهواز  خوزستان گفت: مســیر 
چذابه برای تسهیل در  تردد زائران اربعین حسینی 

آماده می شود.
غالمعباس بهرامی نیا اظهار داشــت: بخشی از مسیر 
بستان  - چذابه به دلیل وقوع سیل در فروردین ماه امسال 
دچار خسارت فراوان شد که در مرحله آماده سازی است و 
پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه عملیات خط  کشی 

و نصب تابلو و عالئم آن به پایان برسد.
وی افزود: عمده راهپیمایی عظیم اربعین حســینی 
در محور اهواز- حمیدیه- سوســنگرد-  بســتان و مرز 
بین المللی چذابه  صورت می گیرد که این محور از وضعیت 

خوبی برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای خوزستان با  
اشاره به اجرای سه پروژه در این مسیر، افزود: تا پیش از 
شروع اربعین حسینی این پروژه ها اجرایی و به بهره برداری 
خواهند رسید. بهرامی نیا درخصوص خسارت های وارد شده 
ناشی از سیل به جاده در محور عبدالخان به بستان گفت: با 
توجه به حجم باالی خرابی های سیل در جاده های استان، 
کار بهسازی و  ترمیم محورهای آسیب دیده اولویت بندی 

مسیر اهواز - چذابه برای  تردد زائران اربعین حسینی آماده می شود

شده و در حال برنامه ریزی برای رفع مشکالت در مسیر 
 ترانزیتی عبدالخان به بستان هستیم. پیش از این استاندار 
خوزستان از اختصاص 5۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد 
زیرساخت ها و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در 
۲ گذرگاه مرزی شــلمچه و چذابه خبر داده بود و تأکید 

کرد: از این میزان اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به شلمچه و 
۳۰۰ میلیارد ریال به چذابه اختصاص داده شده است.

غالمرضا شریعتی بر تعریض و ایمن سازی جاده چذابه 
تأکید و از پایان عملیات چهارخطه کردن این مسیر قبل 

از اربعین خبر داد.

افزایش 17 درصدی 
غرق شدگان در سواحل 

دریای مازندران
ساری- خبرنگار کیهان:

از آغاز طرح دریا )اول خرداد تاکنون( ۴0 نفر 
شامل )36 مرد و ۴ زن( در سواحل دریای مازندران 
جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشت.
علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران 
با اشاره به غیربومی بودن 8۰ درصد از غرق شدگان گفت: 
شــنا در خارج از طرح های دریا بــدون در نظر گرفتن 
عمق و وســعت آن، عدم آشنایی با فن شنا، عدم آگاهی 
از تفاوت شنا در دریا و استخر  از دالیل بروز حادثه برای 

گردشگران است. 
براســاس آمارارجاعــی از مراکز پزشــکی قانونی، 
شهرســتان های بابلسر با ۱۰ و محمودآباد با 7، رامسر با 
۶ دارای بیشترین غرقی، شهرهای چالوس، فریدونکنار، 
جویبار، بهشهر هر کدام با یک مورد کمترین آمار غرقی 

را داشتند. 
مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: ۲۱ تا ۳۰ سال 
سن را با ۱۲ مورد ۱۱ تا ۲۰ با ۱۰ مورد و ۳۱ تا ۴۰ سال 
با 7 مورد به ترتیب بیشترین سن غرق شدگان اعالم کرد. 
عباســی یادآور شد: بیشــترین آمار غرقی در مرداد 
 بــا ۲۲، تیــر با ۱5 و خــرداد با ۳ غرقی گزارش شــده 

است.
 این مقام اجرایی اســتان محل غرق شــدگان را ۲5 
نفــر خارج از طرح، 8 نفر بخش خصوصی، 5 نفر منطقه 
غیرقابل پوشش، ۲ نفر هم داخل طرح اعالم کرد و افزود: 
بیشــتر مغروقین با وجود توصیه ها و هشدارهای مکرر، 
محدوده های ایمن سازی نشــده و خارج از طرح را برای 

شنا انتخاب کرده بودند.

سرپرست مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای 
خزر مستقر در ساری گفت که تراز آب این دریا در 
بهار ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حدود ۱۲ درصد کاهش یافت.
تــراز آب دریا در فصل بهــار به طور معمول به دلیل 
افزایــش ورودی رودخانه  ها و بویژه رودخانه ولگا روندی 
افزایشی می گیرد. ســال گذشته میزان افزایش تراز آب 
دریــای خزر از فروردین  ماه لغایت خرداد ماه برابر با ۱۶ 

سانتی متر بود.
تراز آب دریای خزر در حالی در بهار سال ۹8 با کاهش 
همراه شد که امسال بویژه ماه های فروردین و اردیبهشت 
یکی از پرباران ترین فصل بهاری مازندران در ســال های 
اخیر بود. ســیل و سیالب ناشی از بارندگی ماه فروردین 
دستکم ۱۳ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان و بیش از 
7۰۰ روستا را تحت تاثیر قرار داد و دهها هزار میلیارد ریال 
خسارت به بخش های مختلف از جمله مسکن ، کشاورزی 

، باغداری و تاسیسات زیربنایی وارد کرد.
سید معصومه بنی هاشمی افزود: بر اساس داده های 
آماری ایســتگاههای تراز سنجی سواحل جنوبی دریای 

خزر، میانگین تراز آب دریا در بهار ســال جاری به ۲7/۹ 
متر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲ 

درصدی را نشان می دهد.
وی دلیــل ایــن کاهش را کم شــدن میــزان آب 
ورودی دریای خزر از رودخانه ولگا به عنوان بزرگ ترین 

تامین کننده آب دریای خزر اعالم کرد.
بر اساس داده های رسمی، ساالنه حدود ۲۴۰ میلیارد 
متر مکعب آب از رودخانه ولگا به دریای خزر می ریزد. این 
مقدار 8۰ تا 85 درصد آب ورودی خزر را تشکیل می دهد.

بنی هاشمی گفت: همه ساله در فصل بهار بخصوص 
اردیبهشــت ماه تا اوایل تیر ماه فصل بارش های سیالبی 
در این منطقه است که بیشترین آب ناشی از این بارش ها 
وارد دریای خزر می شود و در فصل بهار سال جاری این 
بارش های سیالبی کاهش داشته و در ورودی آب به خزر 

نیز تاثیر گذاشته است.
خرداد ماه سال ۹8 در مازندران یکی از خشک ترین 
ماههای خردادی طی ســال های اخیر بود به طوری که 
میانگین بارندگی در این استان به هشت میلی متر رسید 
که به معنای کاهش بیش از 7۰ درصدی بارندگی نسبت 

 تراز آب دریای خزر ۱۲ درصد کم شد
به سال ۹7 بوده است.

سرپرست مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر 
گفت که نوسان تراز آب دریای خزر از حدود یک دهه پیش 
شــروع شد و در بهار سال جاری طبق داده ها این نوسان 
به دلیل مسایل هیدرولیکی بیشتر بود. وی تاثیر کاهش 
۱۲ سانتی متری تراز آب خزر بر حمل ونقل و کیفیت آب 

این دریا را ناچیز توصیف کرد.
سرپرست مرکز ملی مطالعات تحقیقات دریای خزر 
توضیح داد: منابع آبی اســتان های شــمالی کشور تاثیر 
چندانــی در ورودی آب به دریــای خزر ندارد و کمتر از 
چهار تا پنــج درصد از آب ورودی دریای خزر مربوط به 

منابع آب ایران است.

آزادی 12 زندانی غیرعمد 
در خوزستان

اهواز- خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خوزســتان از آزادی ۱۲ زندانی جرائم غیرعمد از 
محل کمک های خیرین و کمک های اوقاف به ستاد 

دیه استان خوزستان خبر داد.
»حجت االســالم مرتضی فرهادی نــژاد« در جمع 
اصحاب رســانه بیان داشت: اعتبار جمع آوری شده برای 
این اقدام از محل کمک اوقاف برای هشــت زندانی ۱۳۴ 
میلیون تومان و از محل کمک خیرین برای چهار زندانی 
8۰ میلیون تومان بود که به سازمان زندان ها و ستاد دیه 
اهدا شــد. وی پیرامون تغییرات طرح شمیم حسینی در 
خوزستان نیز گفت: امسال این برنامه از حالت نمایشگاه 
عرضه اقالم بــه هیئات خــارج و حواله هایی به صورت 
مستقیم در اختیار هیئت های مورد تأیید سازمان تبلیغات 
اسالمی قرار داده شد تا آنها با مراجعه به بنکداران اقالم 
مورد نیاز خود را تهیه و بنکداران با اوقاف تسویه حساب 
کنند. فرهادی نژاد افزود: در قالب این طرح ۳۰۱ هیئت 
مذهبی با معرفی سازمان تبلیغات اسالمی حواله هایی را 

بین ۲۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان دریافت کردند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان 
در ادامه بیان داشــت: در ایام اربعین نیز موکب سازمان 
اوقــاف در پایانــه مرزی چذابه برپا و اســتان های یزد و 
اصفهان به عنوان معین خوزستان در برپایی این موکب 
انتخاب شــده اند. فرهادی نژاد همچنین از اجرای طرح 
مهــر تحصیلی با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت 
در خوزســتان خبر داد و گفت: در قالب این طرح کیف 
و لوازم التحریــر با کیفیت تولید ملی بــه دانش آموزان 
بی بضاعت اهدا می شــود. وی گفت: امسال تاکنون 7۰۰ 
بســته از محل نیات واقفان و کمک خیرین به قیمت هر 
بســته ۱۱۶ تا ۱۳۶ هزار تومان تهیه شــده و در تالش 

هستیم این تعداد را به بیش از ۱۰۰۰ بسته برسانیم.

قزوین- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین 
گفت: در طول دو ســال گذشــته تاکنون به ۲۱۱ 
متقاضی سرمایه گذاری 36۱ هکتار زمین صنعتی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان برای احداث 
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی واگذار شده 

است.
حمیدرضا خانپور اظهار داشــت:  این رقم در مقایسه 
با مدت مشــابه رشد داشته است که نشان از رونق تولید 
و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری  در استان 

است.
وی گفــت: با راه اندازی این واحدهای صنعتی زمینه 

اشتغال شش هزار و ۶5۴ نفر فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان میزان 
سرمایه گذاری این واحدهای صنعتی را ۲۳ هزار میلیارد 

ریال عنوان کرد.
این مسئول گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱ 
واحد تولیدی بهره بردار راکد با اشــتغال 5۴۰ نفر مستقر 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان با هماهنگی این 
شرکت و یا با جذب سرمایه گذاران جدید مجدد به چرخه 

تولید بازگشته اند.
وی در پایان از کســب رتبه برتر استان در خصوص 
جذب سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی 

در نیمه نخست سال جاری در کشور خبر داد.

۲۱ واحد تولیدی قزوین به چرخه تولید بازگشتند

مدیرکل بهزیستی اردبیل:
رواج کودک همسری 

در استان اردبیل نگران کننده است
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: شیوع 
پدیده کودک همسری در این استان نگران کننده 
است و برای توقف این روند باید چاره ای اندیشیده 

شود.
بهزاد ستاری با  اشاره به افزایش آمار ازدواج ها در سن 
پایین دختران گفت: این پدیده پیامدهای ناگوار روحی، 
روانی، جسمی و اجتماعی دارد و اگر روند رو به رشد آن 

ادامه یابد جامعه در آینده دچار زیان خواهد شد.
او افزود: از مجموع ۱۲ هزار ازدواج ســال گذشته در 
استان ۳7 درصد در سن ۱۰ تا ۱۴ سال دختران بوده و 
این در حالی اســت که ۴۲ درصد از مجموع ازدواج های 
این استان را نیز دختران زیر ۱۹ سال تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه شهرستان خلخال در بحث ازدواج 
زود هنگام دختران وضعیت بهتری را نســبت به ســایر 
شهرســتان های اســتان اردبیل دارد، بیان کرد: در سال 
گذشته از مجموع 7۱۲ مورد ازدواج این شهرستان هفت 
درصد مربوط به ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده است.

1۴ آیین  عاشورایی
 در خراسان شمالی

 به ثبت رسید


