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دستگیری کالهبردار میلیاردی
 گمرک بوشهر 

رئیس  پلیس آگاهی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری 
فردی که با ۱۶ میلیارد ریال کالهبرداری متواری شــده بود، 

خبر داد. 
سرهنگ جوشن ســهرابی اظهار داشت: پس از شکایت یک 
شــرکت واردکننده الســتیک خودرو با موضوع کالهبرداری و 
 فروش مال غیر، این موضوع در دســتور کارآگاهان پلیس آگاهی

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: فرد کالهبردار که به عنوان ترخیص کار در یکی 
از گمرکات استان فعالیت می کرد، پس از انجام مراحل ترخیص 
دو دســتگاه کانتینر الســتیک خودرو، قبل از تحویل به شرکت 
مذکور اقدام به فروش الستیک ها در بازار کرده و متواری شده بود.
ســرهنگ سهرابی گفت: مأموران و کارآگاهان پلیس در یک 
عملیات هماهنگ و دقیق این شخص را شناسایی کردند و تالش 

برای دستگیری وی آغاز شد.
این مقام انتظامی افزود: در نهایت کارآگاهان و مأموران پلیس 
آگاهی متهم را که چند روز متواری بود، به صورت غافلگیرانه در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
رئیس پلیــس آگاهی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: متهم در 
بازجویی های فنی پلیس و ارائه  مدارک و شواهد مستدل به سه 

فقره کالهبرداری به ارزش ۱۶ میلیارد ریال اعتراف کرد.

مازندران ۱2 مدرسه یک نفره دارد

 مدیرکل آمــوزش و پرورش مازندران گفت: در ســال 
تحصیلی جاری ۱۲ مدرسه یک نفره در استان وجود دارد که 

برای هر یک از آنها یک معلم فعالیت می کند.
عسگری نیکزاد بیشــترین تعداد مدارس تک نفره را مربوط به 
مناطق ییالقی شهرستان نکاء در شرق و چمستان در غرب مازندران 

معرفی کرد.
وی گفت: برای ســال تحصیلی جدید ۱۰ هزار ســاعت کمبود 
معلم داریم  که در حال رایزنی هســتیم تا با بهره گرفتن از ظرفیت 
نیروهای حق التدریسی، اضافه تدریس کارکنان رسمی و بازنشستگان 

تامین شود.
وی همچنین از جذب ۸۰۰ معلم جدید در سال تحصیلی جدید 
خبر داد و افزود: این تعداد معلم از دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم 
و فارغ التحصیالن دیگر مراکز دانشگاهی به شرط گذراندن یک دوره 
آموزشــی یک ســاله در زمینه دروس مهارتی در آموزش و پرورش 

مازندران جذب شدند.
نیکزاد از تخریبی بودن ۳۷ درصد مدارس استان به دلیل قدمت 
بیش از ۳۰ ســال خبر داد و خواستار مشارکت بیشتر خیرین برای 

بازسازی این مدارس شد.

جابه جایی کاالهای تجاری از مرز مهران 
ممنوع است

مدیر کل گمرک استان ایالم گفت: زائران باید توجه داشته 
باشند کاالهایی که از مرز مهران جابه جا می کنند جنبه تجاری 

نداشته باشد. 
روح اهلل غالمــی افزود: زائران اربعین حســینی باید در زمینه 
جابه جایی کاال دقت بسیاری داشته باشند، زیرا جابه جایی برخی 
کاالها از مرز بین المللی مهران جرم محسوب شده و به طور کلی 

ممنوع است.
وی ادامه داد: کاالهایی که از مرز بین المللی مهران توســط 
زائران جابه جا می شــود نباید به هیچ وجه جنبه تجاری داشــته 
باشــد و با افرادی که این نوع کاالها را جابه جا کنند به شــدت 

برخورد خواهد شد.
مدیر کل گمرکات استان ایالم خروج کاالهای اساسی خانوار از 
جمله قند، شکر، برنج، روغن، حبوبات، چای و ... را توسط زائران 

اربعین حسینی از طریق مرز مهران ممنوع  اعالم کرد.
وی اضافــه کرد: خروج زیــورآالت و طال و جواهر و همچنین 
جابه جایی ارز توسط زائران با محدودیت های خاصی رو به رو است 

و فقط تا سقف مشخصی امکان جا به جایی وجود دارد.
مدیرکل گمرکات استان ایالم در رابطه با جا به جایی دارو بیان 
کــرد: زائران به هیچ عنوان نباید برخی از داروها به ویژه داروهای 
کدئیندار را با خود حمل کنند مگر داروهایی که تحت نظر بخشنامه 

سازمان غذا و دارو و با نسخه پزشک تجویز شده باشد.

نخستین قطار اربعین حسینی)ع( از اصفهان 
راهی کرمانشاه می شود

مدیرکل راه آهن اصفهان از حرکت نخستین قطار اربعین 
حسینی )ع( از اصفهان به مقصد کرمانشاه به صورت آزمایشی 

خبر داد.
سیدرضا سادات حســینی به حرکت قطار از مقصد اصفهان 
به مبدا کرمانشــاه اظهار داشت: برای نخســتین بار به صورت 
آزمایشــی یک رام قطار برای خدمت رسانی به زائران اربعین از 

اصفهان حرکت می کند.
وی افزود: این رام قطار روز یکشنبه ساعت ۱۸:45 دقیقه از 
مبدا اصفهان زائران اربعین حسینی را سوار و روز دوشنبه ساعت 

۱۰:45 دقیقه صبح آنها را در کرمانشاه به مقصد می رساند.
مدیرکل راه آهن اصفهان با بیان اینکه قطار اصفهان-کرمانشاه 
برای نخســتین بار اعزام زائران اربعین را به عهده  دارد، گفت: با 
در نظر گرفتن اســتقبال مردم اصفهان از حمل ونقل ریلی برای 
رسیدن به مرزهای غربی و همچنین فراهم شدن زیر ساخت ها 
در آینده، ســعی بر این اســت تا در سال آینده به صورت روزانه 

این سفر را داشته باشیم و مختص یک روز نباشد.
وی تصریــح کرد: ۳5۰ بلیت اصفهان به کرمانشــاه فروخته 
شــده و قیمت هر بلیت بــرای واگن های 4 تختــه ۱۱4 هزار 
 تومان و بــرای واگن های ۶ تخته 9۳ هزار تومان در نظر گرفته

شده بود.

300 تابلو شهدا 
در تبریز نصب می شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
300 تابلو حاوی مشــخصات شهدای محالت مختلف 

تبریز، در کوچه های موردنظر شهر نصب می شوند.
»سعید حاجی زاده بخشایش« مسئول روابط عمومی شهرداری 
تبریــز گفت: این تابلوها در قالب طرح »کوچه میزین افتخاری« 

)افتخار کوچه مان( آماده نصب شده اند.
»بخشایش« یادآور شــد: طرح با مشارکت شهرداری، سپاه 

عاشورا و بنیاد شهید استان اجرا می شود.
این گزارش حاکیســت: چندی پیش حذف نام شهید از تابلو 
برخی کوچه ها و خیابانها در تبریز موجب واکنش تند مردم و امام 

جمعه شهر، استاندار، فرماندار و برخی دیگر مقامات شد.
در تابلوهای فوق تصاویر و مشــخصات تولد و محل شهادت 
شهدا، به همراه فرازی از وصیت نامه آنان، درج شده که قرار است 
پس از تائید بنیاد شهید، در ورودی معابر مربوط به شهدا، نصب 

شوند.

توفان ۱۵ میلیارد ریال به کشاورزی عنبرآباد 
خسارت زد

 به گفته مدیر جهاد کشــاورزی عنبرآباد، توفان ۱۵ 
میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی این شهرستان 

وارد کرد.
محسن طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد 
اظهار داشــت: توفــان و تگرگ اخیر در ســطح ۳4 هکتار از 
گلخانه های جالیزی این شهرستان ۲۰ تا 5۰ درصد خسارت 

وارده کرده است.
وی افزود: همچنیــن در بخش زراعت به ۸۰ هکتار ذرت 
دانه ای و ۶۰ هکتار پیاز غده، ۲۰ درصد و به یک واحد دامپروری 

نیز بیش از 4۰ درصد خسارت وارد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان عنبرآباد اظهار داشت: 
باغداران و کشاورزان می توانند با بیمه کردن زمین های خود، 

در شرایط بحران از خسارات مالی بیشتر جلوگیری کنند.
وزش باد شدید و بارش باران به صورت پراکنده در جنوب 
کرمان در روزهای اخیر خســارت هایی به بخش کشاورزی و 

زیرساخت های جاده ای این منطقه وارد کرد.

زوار اربعین در کرمانشاه 
با 2۰۰ دستگاه اتوبوس جابه جا می شوند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشــاه 
گفت: زوار اربعین حسینی)ع( با ۲00 دستگاه اتوبوس در 

این استان جابه جا می شوند.
فریبرز کرمی افزود: شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
هم اقدام الزم را در راســتای راه اندازی و اســتقرار جایگاه های 
سیار ســوخت استان شامل نصب یک دســتگاه جایگاه سیار 
گازوئیل در پایانه مســافربری شهید کاویانی، نصب ۲ دستگاه 
جایگاه ســیار بنزین و گازوئیل در مسیر برگشت سرپل ذهاب 
به اسالم آبادغرب و ۲ دستگاه جایگاه سیار بنزین و گازوئیل در 

پایانه مرزی خسروی به عمل می آورد.
وی همچنین از پیگیری های الزم در خصوص افزایش استقرار 
دستگاه های عابر بانک در پایانه های مسافربری شهید کاویانی و 

راه کربال از طریق مبادی ذیربط خبر داد.

مدیرکل تعزیــرات حکومتی مازندران 
گفت کــه حکم قضایی بــرای ۱۵ پرونده 
ارزی در استان صادر شد و افراد درگیر در 
این پرونده ها بــه بازگرداندن ارز دولتی و 
تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم 

شده  اند.
یــداهلل ملکی افزود: ایــن پرونده ها در نیمه 
نخست سال جاری به خاطر عمل نکردن دریافت 
کنندگان ارز دولتی به تعهداتشــان به تعزیرات 
حکومتی اســتان ارسال شــد و شعب تعزیرات 
پس از بررسی، حکم به بازگشت ارزهای خارجی 

دریافتی دادند.

وی با اعالم این که قرار بود دریافت کنندگان 
ارزهای دولتی کاالهای مشخصی وارد کشور کنند، 
گفت: مجموع ارزهای دریافتی ۳۱4 میلیون شامل 
یورو، دالر، یوان چین، ین ژاپن و لیر ترکیه بود.

ملکی بیشــترین ارز دریافتی را یورو و یوان 
اعــالم کرد و افزود: افراد دریافت کننده ارز عالوه 
بــر بازگرداندن ارزهای دریافتی، به تعلیق کارت 

بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شدند.
وی گفــت: البته کارت بازرگانــی این افراد 
در صورت بدعهدی دوباره باطل شــده و ســایر 
مجازات های قانونی هم علیه آنها اعمال می شود.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی مازندران افزود: 

تعزیرات حکومتی تا پایــان کار که بازگرداندن 
ارز به صندوق بانک عامل است، این پرونده ها را 
دنبال می کنــد، اگر چه واردکنندگان بدعهد در 
صورت پرداخــت ارز و اخذ رضایت نامه از بانک 
شاکی می توانند از تخفیف سایر مجازات از جمله 

کاهش تعلیق کارت بازرگانی برخوردار شوند.
تعزیرات حکومتی مازندران در شــهریور ماه 
ســال جاری نیز دو شــرکت واردکننده ادوات 
کشاورزی را به دلیل بدعهدی در انجام تعهدشان 
برای وارد کردن تجهیزات با شــکایت دو بانک 
عامل به بازگرداندن یک میلیون و 45 هزار یورو 

به صندوق دولت محکوم کرده بود.

حکم ۱۵ پرونده دریافت ارز در مازندران صادر شد

ساری - خبرنگارکیهان:
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( منطقه 
دو ســاری گفت: به همت خیــران و با کمک 
بالعوض کمیته امداد دو واحد مســکن برای 
مددجویان سیل زده روستای سوته شهرستان 

ساری ساخته و به آنان تحویل داده شد.
سیدرضا ساداتی افزود: هر کدام از این واحدهای 
مسکونی به مساحت 5۰ و ۶۰ مترمربع و مجموعا به 

ارزش ۱۱۰ میلیون تومان ساخته شده است.
وی افــزود: ۳۲ واحد مســکن مددجویان زیر 
پوشش این نهاد در ســیل فروردین ماه سال جاری 
کامال تخریب شــد که با همــت خیران 4 واحد آن 
تاکنون تحویــل و ۲۸ واحد دیگر به تدریج تا پایان 
امسال تکمیل و به مددجویان تحویل داده می شود. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( منطقه دو ساری 
با اشــاره به اینکه ۷۷ واحد مسکونی خسارت دیده 
ناشــی از ســیل نیاز به تعمیرات و بازسازی داشت، 
افزود: تاکنون تعمیرات ۷۶ واحد آن انجام شده است.

تحویل دو واحد مسکن 
به مددجویان سیل زده ساری

 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
مازندران گفت که  امام خمینــی )ره(  امداد 
از محل کمک های نقدی جمع آوری شــده از 
برای  استان دو واحد مسکونی  دانش آموزان 

ایتام ساخته شده است.
احمد سعادت افزود:  هزینه یک میلیارد و ۳4۰ 
میلیون ریالی ســاخت این واحدهای مسکونی ۶۰ 
متری که در روســتای رکاوند شهرســتان بهشهر 
ساخته شده و آماده تحویل است، از محل جمع آوری 
کمک های طرح »دوشنبه های پَر مهر« تامین شد.

وی گفت که کلید این دو خانه هفته گذشته طی 
مراسمی با حضور مسئوالن استانی تحویل صاحبان 

خانه می شود.
اجرای طرح دوشنبه های پرمهر به عنوان طرح 
ابتکاری مازندران از سال پیش با امضای تفاهم نامه 

میــان آموزش و پرورش، ســازمان دانش آموزی و 
کمیته امداد مازندران از یک مدرسه آغاز شد و هم 

اکنون به یکهزار و ۳۰۰ مدرسه رسیده است.
در این طرح که دوشــنبه های هر هفته برگزار 
می شود دانش آموزان براســاس توان مالی مبلغی 
را به عنوان صدقه ســالمتی در صندوقی که برای 
این منظور در نظر گرفته شــد، می اندازند و مبالغ 
جمع آوری شده صرف تامین نیازهای دانش آموزان 

ایتام و نیازمند می شود. 
معاون کمیته امــداد مازندران گفت : از ابتدای 
اجــرای این طرح تاکنــون یک میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال کمک های نقدی دانش آموزان مازندران 

جمع آوری شد.
بنا به اعالم کمیته امــداد امام مازندران، ۲5۰ 

خانوار ایتام این استان فاقد مسکن هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج 
گفت که ۵۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
در اراضی کشاورزی این شهرستان با حکم 

قضایی تخریب شد.
اســماعیل صارمی در حاشیه اجرای حکم 
قلع و قمع ســاخت و ســازهای غیر مجاز در 
اراضی کشاورزی روستاهای ماهدشت وآتشگاه 
درجمع خبرنگاران افزود: تخریب این ســاخت 
و ســازهای غیر مجاز در راستای اجرای قانون 

حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حکم قضایی 
صورت گرفته است.

اداره امور اراضی شهرستان کرج در راستای 
صیانت از اراضی کشــاورزی، با تشکیل پرونده 
تخلف برای این ســاخت و ســازها در مراجع 
قضایی، نســبت به اخذ مجوز قلع و قمع اقدام 
کرده و طی ســه روز متوالی 5۲ مورد ساخت و 
ساز با حضور نماینده دادستانی و عوامل انتظامی 

تخریب شد.

صارمی تصریح کرد: با تخریب این ســاخت 
و ســازها، بیش از ۱4/۶ هکتــار از زمین های 

کشاورزی به حالت اولیه بازگردانده شد.
مدیر جهاد کشــاورزی کرج از همه افرادی 
که قصد تغییر کاربری بر روی اراضی کشاورزی 
و باغات یا هر گونه ســاخت و سازی در اراضی 
کشاورزی را دارند درخواست کرد ابتدا از جهاد 
کشــاورزی محدوده مورد نظر استعالم کرده تا 

در آینده دچار مشکل نشوند.

تخریب ۵۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در کرج

ایمن سازی کوه عینالی
تبریز- خبرنگار کیهان: با هدف ایمن سازی محدوده ریزش کوه عینالی 

در باغمیشه، طرح ویژه دومرحله ای با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان شرقی گفت: این مبلغ از 

منابع استانی و تبریز و شهرداری تامین می شود.
محمدباقر هنربر افزود: طرح ایمن سازی برای بازگشت خانواده ها به منازل 
خود، صورت می گیرد. درحادثه ریزش کوه عینالی در باغمیشــه ۱۰۰ خانه از 

سکنه آن تخلیه شد.
فوت ۵0 معتاد

* مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: 5۰ نفر در 5 ماه سال 
جاری بر اثر سوءمصرف در مواد مخدر، جان خود را از دست دادند.

»آرتین کمالی« گفت: این افراد نســبت به سال قبل افزایش یافته اند در 
حالی که سال گذشته 4۲ نفر به همین دلیل فوت کردند. 

وی خاطرنشــان ســاخت: ۲ نفر از فوت شدگان موادمخدر زن بودند و در 
سال گذشته 9۳ نفر بر اثر موادمخدر در استان جان باختند که 4 نفر آنان را 

زنان تشکیل می دادند.
ساخت ایستگاه آتش نشانی

بابل- خبرنگار کیهان: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری بابل اظهار کرد: در حال حاضر در ضلع شرقی شهر بابل )محدوده 
بلوار امام رضا( و ضلع شمال شهر در )محدوده میدان بسیج و جمهوری( نیاز 

به راه اندازی ایستگاه آتش نشانی ضروری است. 
ولی اهلل نیازی فر افزود: با توجه به ساخت و سازهای بلندمرتبه و ارائه مجوز 
ساختمانی توسط شهرداری سازمان درحال حاضر بایستی مجهز به حداقل یک 

دستگاه خودروی نردبان دار باالی 5۰ متر باشد.
اتمام تصفیه خانه آب آشامیدنی

* »عضو هیئت رئیســه کمیسیون عمران مجلس« طی تذکری کتبی به 
رئیس جمهور و وزیر نیرو، در جلســه علنــی مورخه »۲ مهرماه 9۸« مجلس 

شورای اسالمی خواستار اتمام تصفیه خانه آب آشامیدنی این شهرستان شد.
نیاز آذری با اشــاره به مصوبات نوروزی شورای هماهنگی مدیریت بحران 
کشور در استانداری مازندران از عدم اتمام ساخت تصفیه خانه و تکمیل آن در 

موعد وعده داده شده انتقاد کرد.
پرداخت وام کارگشایی

ساری- خبرنگار کیهان: وام قرض الحسنه کارگشایی بدون کارمزد به 
مددجویان تحت حمایت مازندران پرداخت می شود.

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت مازندران تصریح کرد: 
از طریق صندوق قرض الحسنه امداد والیت به ۲54 نفر از سیل زدگان نیز در 

قالب کمک ویژه یک میلیارد و ۲۳ میلیون تومان تسهیالت ارائه شده است.
زین العابدین پرواســی خاطرنشــان کرد: به منظور پاسخگویی به حجم 
متقاضیان وام قرض الحســنه، با تعامالت به وجود آمده با بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران، از ۱۰9۰ مددجــوی تحت حمایت مجموعا هفت میلیارد و ۲۷۷ 

میلیون تومان تسهیالت دریافت کردند.
تخریب 3 سازه غیرمجاز دریایی

ســاری- خبرنگار کیهــان: ۳ ســازه غیرمجاز در مناطق ســاحلی 
شهرستان های نوشهر، عباس آباد و رامسر تخریب و جمع آوری شد.

محمدتقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: این اداره 
کل با همکاری اداره کل منابع طبیعی و مراجع قضایی در دو هفته گذشته 
نسبت به تخریب سه ســازه غیرمجاز در مناطق ساحلی شهرستان نوشهر، 
عباس آباد و رامسر اقدام کرده و حدود ۶ هزار مترمربع از زمین های ساحلی 

آزادسازی شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: ساخت و ساز بدون مجوز یا 
خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و نیز رودخانه های قابل 

کشتیرانی ممنوع است. 
محمدتقی انزان پور تصریح کرد: با هدف حفاظت خط ســاحلی کشور و 
جلوگیری از آسیب های ساخت و ساز غیراصولی مربوط به تأسیسات دریایی 
و بندری، همه متقاضیان حقیقی و حقوقی می بایستی با مراجعه به سامانه 
جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور، نسبت به ثبت تقاضا برای دریافت 
مجوزهای تأسیس و بهره برداری از هرگونه سازه ساختی در دریا و رودهای 

قابل کشتیرانی اقدام کنند.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
از  اردبیل  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
بهره برداری ســد عمارت در ایام دهه فجر 

سال جاری خبر داد.
مسعود امامی یگانه گفت: این سد با ظرفیت 
اســمی ۱۸ ۱ میلیون متر مکعب در حال حاضر 
از 9۳ درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار بوده و 
با اتمام عملیات اجرایی در دهه فجر سال جاری 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی گفــت: ۱۲ هزار هکتــار از اراضی دیم 
منطقه تحت پوشــش این سد قرار گرفته و ۱5 
میلیون متر مکعب برای آشامیدن و ۷5 میلیون 
متر مکعب برای کشاورزی از آب سد اختصاص 

خواهد یافت.
وی با اشاره به وضعیت سد سبالن مشگین شهر 
گفــت: تکمیل نهایی این ســد در دســتور کار 
مســئوالن قرار گرفته و تا کنون برای اجرای آن 
95۰ میلیارد ریال هزینه شــده و ۶۰۰ میلیارد 

ریال تسهیالت بانکی درنظر گرفته شده است.

سد عمارت اردبیل 
دهه فجر به بهره برداری می رسد

معاون فنی اداره کل نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جدید ۹3 طرح آموزشی در 
قالب بیش از ۹00 کالس درس تحویل آموزش 

و پرورش این استان شد.
مجید نسیمی در حاشــیه بهره برداری از یک 
مجمتع آموزشی خیرساز در کاشان بیان کرد: بیش 
از ۶۰ درصد هزینه ســاخت این 9۳ طرح آموزشی 
از ســوی خیران مدرسه ساز استان اصفهان تامین 

شده است.
وی افزود: برای ســاخت این طرح ها با مجموع 
زیربنــای بیش از 9۳ هزارمتربع، افزون بر یک هزار 

میلیارد ریال اختصاص یافته بود.
معاون فنی اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهان اضافه کــرد: ۳۰ درصد از 
مجموع چهار هزار واحد آموزشی این استان همچنان 

به مقاوم سازی نیاز دارند.

۹۳ طرح آموزشی 
تحویل آموزش و پرورش 

استان اصفهان شد

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
آذربایجان غربی گفت: تولید آزمایشــی 300 
کیلوگرم طال و 300 کیلوگرم نقره در سال در 
خط تولید کارخانه اســتحصال شمش طالی 

ناحیه صنعتی ایواوغلی خوی آغاز شد.
علی عبدلی گفت: با افتتاح رســمی این واحد، 
صنعت پایین دســتی طال و نقره در شمال استان 

رونق می یابد.
وی ادامه داد: این واحد نخســتین کارخانه ای 
است که بدون نیاز به ســیانور اقدام به استحصال 

شمش طال می کند.
وی اعالم کرد: همه مراحل ساخت خط تولید 
کارخانه اســتحصال شمش طال در ناحیه صنعتی 
ایواوغلی خوی انجام شده است و به زودی این واحد 

با حضور مسئوالن به طور رسمی افتتاح می شود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
آذربایجان غربــی گفت: برای بهره بــرداری از این 
واحد تولیدی ۱۰4 میلیــارد و ۱۸۱ میلیون ریال 
ســرمایه گذاری شده اســت و با بهره برداری از آن، 

برای ۸۱ نفر اشتغال زایی شده است.
آذربایجان غربــی از لحاظ تنــوع و غنای مواد 
معدنی، رتبه ســوم کشــوری را به خود اختصاص 
داده و 5۲ نوع از ۶۸ ماده معدنی شناسایی شده در 
کشور در این استان شناسایی شده که ۲۰ نوع آن در 
مرحله اکتشاف و ۳۱ نوع در مرحله بهره برداری است.

طال، نقره، ســنگ آهن، مس و پلی متال ها از 
با  ارزش ترین ذخایر معدنی شناســایی شــده در 

آذربایجان غربی به شمار می رود.
واحد معدنی طالی زرشــوران تکاب به عنوان 
بزرگ ترین معدن طالی خاورمیانه با ظرفیت تولید 
۶ تن طال در ســال و طالی آق دره این شهرستان 

در آذربایجان غربی واقع شده است.

آغاز تولید شمش طال 
در خوی

دبیر ســتاد اربعین جمعیــت هالل احمر 
استان کرمانشــاه گفت: اردوگاه ۵ هزار نفری 
به منظور اسکان زائران اربعین حسینی )ع(، 
در مرز رسمی خسروی با امکانات و تجهیزات 

رفاهی برپا شد.
عادل شفیعی افزود: هم اکنون در قرارگاه مرزی 
خسروی، ۱۰ گروه واکنش سریع جمعیت هالل احمر 
با ۱۰ دستگاه آمبوالنس برای خدمات رسانی به زائران 
مستقر شده و همچنین یک تیم عملیاتی خواهران 
)توانا( نیز به صورت شــبانه روزی در مرکز جمعیت 
هالل احمر قصرشیرین حضور دارد تا درصورت نیاز 

امدادرسانی الزم را انجام دهد.
وی ادامه داد: سامانه مخابراتی صوتی و تصویری 
و ماهواره ای نیز در قرارگاه مرز خسروی برای پوشش 
خدمات و عملیات جمعیت هالل احمر به مرکز نیز 

نصب شده است.
وی همچنیــن از اعــزام یک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنس به همراه تیم درمانی از دهم مهرماه به عراق 
برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

شفیعی اظهار داشت: ۱۶ پایگاه جاده ای جمعیت 
هالل احمر بین شهری نیز از کنگاور تا مرز خسروی 
مســتقر شــده که این پایگاه ها به امکانات نجات و 

رهاسازی مصدومان تجهیز شده است.
دبیر ســتاد اربعین جمعیت هالل احمر استان 
کرمانشــاه گفــت: عالوه بر قصرشــیرین جمعیت 
گیالنغرب،  سرپل ذهاب،  شهرستان های  هالل احمر 
اســالم آباد غرب و داالهو نیز آماده باش هســتند و 
امکانات و تجهیزات امدادی نیز در این شهرستان ها 

برای مواقع لزوم ذخیره شده است.
وی اظهار داشت: ۲ فروند بالگرد نیز در قرارگاه 

مرز خســروی و در فرودگاه شهید  اشرفی اصفهانی 
کرمانشاه استقرار یافته و یک اردوگاه اضطراری اسکان 
زائران هم در صورت نیاز در قصرشیرین جانمایی و 

پیش بینی شده است.
وی گفــت: در مجموع ۲ هــزار نیروی جمعیت 
هالل احمر تا ۳۰ مهر ماه و پایان ایام اربعین به ارائه 

خدمات رسانی به زائران می پردازند.
مرز خسروی به عنوان نزدیکترین مسیر عبور زوار 
عتبات عالیات به عراق مطرح بوده که بعد از ســالها 
انتظار ۱5 شهریور امسال با حضور وزرای کشور ایران 

و عراق بازگشایی شد.
مرز خســروی نزدیکترین نقطه از کشــورمان 
به بغداد پایتخت کشــور عــراق ۱9۰، نجف ۳۸۰، 
کربال ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و ســامرا ۳۲۶ کیلومتر 

فاصله دارد.

برپایی اردوگاه ۵ هزار نفری اسکان زائران در مرز خسروی

۵۲۶ طرح زودبازده و عمرانی محرومیت زدایی 
در استان خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان در حاشیه افتتاح 
این طرح ها که با حضور اســتاندار خراســان جنوبی در 
روستای نیستان شهرستان بیرجند برگزار شد، در جمع 
خبرنــگاران گفت: هدف اجرای پروژه هــای زودبازده و 
کوچک رفع تنگناهای مردم در روستاها و ایجاد اشتغال، 

رفاه، بهداشت و درمان است.
ســرتیپ غالمرضا سلیمانی افزود: محور اجرای این 

پروژه ها در خراسان جنوبی بر اساس نیاز به آب است. 
وی با بیان اینکــه پروژه های کوچک و زودبازده در 
مناطق روستایی و کم برخوردار اجرا می شود تصریح کرد: 
مردم، گروه های جهادی، خیران و دستگاه های اجرایی در 

انجام این پروژه ها مشارکت دارند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه آب برای خراسان جنوبی 
مسئله راهبردی تلقی می شود، گفت: در حاشیه شهرها و 
مناطق کم برخوردار نیز محرومیت وجود دارد ولی تمرکز 

محرومیت ها در روستاها است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به اهمیت 
احیای قنوات افزود: طرح از آبخیز تا جالیز برای پروژه های 

حوزه آب در حال اجرا است که به مسئله اشتغال، تثبیت، 
توسعه آن و افزایش سرانه مناطق روستایی کمک می کند. 
وی بیان کرد: آب در روســتای نیســتان خراسان 

جنوبی یک مســئله حیاتی است و اگر همین مختصر 
آب مدیریت نشــود بقیــه خانوارها نیز مجبور به ترک 

روستاها می شوند.

از سوی سازمان بسیج مستضعفان

۵۲۶ طرح محرومیت زدایی در خراسان جنوبی 
به بهره برداری رسید

دانش آموزان مازندران برای یتیمان خانه ساختند

فرمانده انتظامی استان البرز، از کشف 
۲۱0 دستگاه تولید ارز دیجیتال به ارزش 
۱0 میلیــارد ریال در شــهرک صنعتی 

 اشتهارد خبر داد. 
سرتیپ عباسعلی محمدیان اظهار داشت: 
در پی دریافت گزارش هــای مردمی مبنی بر 
فعالیت یــک کارگاه صنعتی در زمینه تولید 
ارز دیجیتال با دســتگاه های قاچاق، بررسی 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان 

 اشتهارد قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهــان پس از اطمینان از 
صحت موضوع با هماهنگــی مقام قضایی به 
این کارگاه در شــهرک صنعتی  اشتهارد اعزام 
شدند و در بازرسی از آنجا ۲۱۰ دستگاه تولید 

ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان البرز، با  اشاره به 
اینکه دو نفر در این رابطه دســتگیر شــدند، 
بیان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش 
دســتگاه های کشف شــده ۱۰ میلیارد ریال 

تخمین زده شد.
محمدیان افزود: متهمان دستگیر شده به 
همراه کاالهــای قاچاق تحویل اداره تعزیرات 

حکومتی شهرستان  اشتهارد شدند.

کشف 210 دستگاه 
تولید ارز دیجیتال قاچاق 

در  اشتهارد 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراســان جنوبی با بیــان اینکه ۱7 درصد 
فضای   3۲۹ شامل  خراسان جنوبی  مدارس 
آموزشــی نیازمند تخریب و ساخت مجدد 
داشت: همچنین ۴۹ درصد  اظهار  هستند، 
مدارس استان شامل ۹3۸ فضای آموزشی، 

نیازمند مقاوم سازی و بهسازی است.
محمدرضا بیکی با  اشــاره بــه اینکه تنها ۳4 
درصد مدارس خراسان جنوبی مستحکم و نیازی به 
تخریب و مقاوم سازی ندارند، تصریح کرد: در استان 
خراسان جنوبی تعداد ۲۶ هزار و ۱۶۳ مسکن مهر 
ساخته شده که میزان فضای آموزشی ساخته شده 
باید متناسب با این حجم از واحد مسکونی باشد.

وی از بهره بــرداری ۱۸۰ کالس درس جدید 
در مهرماه امســال خبر داد و بــا بیان اینکه ۷۷ 
درصد این کالس ها خیرساز بوده، مطرح کرد: 5۰ 
کالس درس کانکسی با کم تر از ۱۰ نفر دانش آموز 
در اســتان وجود دارد که با هماهنگی های انجام 
شــده حذف 5۸ کالس درس کانکسی در دستور 

کار قرار دارد.
بیکی با اعالم اینکه تنها دو مدرســه خشت و 
گلی در شهرســتان های خوسف و نهبندان باقی 
مانــده بود که از محل اعتبــارات ملی دو کالس 

درس اســتاندارد جایگزین آنها شد، مطرح کرد: 
برای ساخت این کالس ها 5۰۰ میلیون تومان از 

محل اعتبارات ملی هزینه شد.
وی گفت: جشن حذف مدارس خشتی و گلی 
همزمان با اول مهرماه به طور نمادین در شهرستان 

درمیان برگزار شد.

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۷۱ 
مدرسه با دو هزار و ۸۳۸ کالس درس فاقد سیستم 
گرمایش مرکزی هســتند، افزود: زیرساخت های 
ایجاد سیستم گرمایشــی در ۸۰۰ کالس درس 

آماده است و تا آخر مهرماه راه اندازی می شوند.

مدارس خشت و گلی در خراسان جنوبی برچیده شد


