
صفحه 7
چهارشنبه ۱7 مهر ۱۳۹۸ 
۱۰ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۳

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

کوتاهازشهرستانها

ساری - خبرنگار کیهان:
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: از 
شروع تا پایان طرح دریا 48 نفر در سواحل 
دریای مازندران غرق شــدند که این رقم در 
با مدت مشابه ســال قبل تغییری  مقایسه 

نداشت.
علی عباســی افزود: 44 نفر از غرق شدگان مرد 
و مابقی زن هستند که 85 درصد از غرق شدگان را 
غیربومی تشکیل می دهند بر اساس این گزارش در 
این مدت شهرستان های محمودآباد با 10، بابلسر و 
نوشهر هر کدام با 9، رامسر و عباس آباد هرکدام با 
7 مورد غرقی به ترتیب بیشترین موارد مرگ ناشی 
از غرق شــدگی داشتند و شهرهای ساری، تنکابن، 

جویبار گزارشی از غرق شدگی به ثبت نرسید.
از کل موارد غرق شــدگی در زمان اجرای طرح 
دریا )خرداد، تیر، مرداد و شهریور( امسال، 31 نفر 
در محدوده خارج از طرح و 10 نفر بخش خصوصی، 
4 نفر منطقه غیرقابل پوشش و 2 نفر هم داخل طرح 

جان باخته اند.
این گزارش حاکیست بیشترین ماهی که در آن 
غرق شدگی اتفاق افتاده به ترتیب مربوط به مردادماه 
با 18 مورد، شهریور با 14، تیر با 12 و خرداد با 3 

مورد به ثبت رسید.
بررسی ها نشان می دهد بیشتر غرق شدگان در 
ســنین 21 تا 30 سال با 17 نفر و کمترین غرقی 

باالی 61 سال با 3 غرقی هستند.
عباسی افزود: بیشتر این افراد با وجود توصیه ها 
و هشدارهای مکرر، محدوده های ایمن سازی نشده 

و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند.

صدور کیفرخواست برای پرونده ۲ میلیارد تومانی 
شهردار سابق

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه، از صدور کیفرخواست 
برای شهردار سابق یکی از شهرستان های کرمانشاه به اتهام تضییع 

اموال دولتی به مبلغ بیش از دو میلیارد تومان خبر داد. 
محمدحســین صادقی افزود: پس از تکمیل تحقیقات برای متهم و 18 
نفر دیگر به اتهام سواستفاده مالی، کیفرخواست صادر شده و تقاضای تعیین 

کیفر و نیز جبران خسارات وارده شده است.
این 19 نفر متهم به دریافت رشوه هستند.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: کلیه کارکنان دستگاه ها نیز موظفند در 
صورت مشاهده جرایم، موضوع را به صورت مکتوب و فوری به مسئول مافوق 

خود یا واحد نظارتی مربوطه گزارش کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که هر یک از مدیران یا کارکنان به وظیفه 

قانونی خود عمل نکنند مشمول تعقیب کیفری و مجازات خواهند بود.
استاندار خوزستان:

ساخت پتروشیمی بهبهان معضل بیکاری 
کارگران پاالیشگاه گاز بیدبلند را حل می کند

استاندار خوزستان با  اشاره به پیشرفت ۹8درصدی پاالیشگاه 
بیدبلند بهبهان گفت: بــرای جلوگیری از بیکاری کارگرانی که در 
مراحل ســاخت این پروژه مشارکت داشته اند، احداث پتروشیمی 

این شهرستان را در دستور کار قرار داده ایم.
غالمرضا شریعتی اظهار داشــت: با تکمیل این پاالیشگاه، هفت هزار 
کارگری که در مراحل ســاخت آن مشارکت داشته اند در آستانه بیکاری 

قرار می گیرند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این معضل بزرگ در شهرستان بهبهان، 
ســاخت پتروشیمی این شهرستان در دست برنامه ریزی است که برای آن 

زمین مورد نیاز هم اختصاص یافته است.
این مقام مسئول با  اشاره به زمان بر بودن ساخت این پتروشیمی، بیان 
داشت: با این وجود تالش شد تا در کنار این پاالیشگاه پروژه ای برنامه ریزی 
شود که عالوه بر جنبه های اقتصادی برای کشور به  اشتغال زایی در استان 

نیز کمک کند.
وی با  اشــاره به اینکه شــرکت های متعددی برای مشــارکت در این 
پتروشــیمی اعالم آمادگی کرده انــد، گفت: این پــروژه به عنوان یکی از 

زیرمجموعه های هلدینگ خلیج  فارس تاسیس و راه اندازی خواهد شد.
نماینــده عالــی دولت در اســتان خوزســتان با  اشــاره به معضالت 
زیســت محیطی فلرهای گازی در اســتان نفت خیز خوزستان، گفت: این 
موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شــده است به عالوه جمع آوری این 
فلرها می تواند ارزش افزوده بسیار زیادی را برای کشور در پی داشته باشد.

شــریعتی یادآور شــد: جمع آوری فلرها و هدایت گازهای همراه نفت 
به ســمت پاالیشــگاه بیدبلند با هدف تأمین خوراک واحدهای صنعتی، 
می تواند به بهبود ظرفیت تولید پتروشــیمی های موجود در استان کمک 

قابل توجهی کند.
پاالیشــگاه بیدبلند بهبهان با تامیـــن سرمایه از سوی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج  فارس، صندوق توسعه ملی و کنسرسیوم بانک های ایرانی 
به عاملیت بانک ســپه در دست احداث اســت که از آذرماه سال 1395، 
مجـــوز مبلغ 2/2 میلیـارد دالر در جهـــت اسـتفاده از تسـهیالت ارزی 
صنـدوق توسـعه ملی اخذ شد. همچنیـن اعتبـار اسناد بخـش پاالیشـگاه 
بـــه مبلغ 943 میلیـون یورو گشایش یافت و اعتبـار مذکــور از دی ماه 

همان سال فعال شد.

۲4 واحد مسکونی مدافعان حرم
 در دلیجان بهره برداری شد

24 واحد مســکونی مدافعان حرم با حضور جانشــین 
فرماندهی کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی و جمعی از 

مسئوالن استان در دلیجان بهره برداری شد.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی در این آیین گفت: واحدهای 
مسکونی مدافعان حرم با زیربنای 2 هزار و 800 مترمربع در چهارطبقه 

یک پیلوت و 24 واحد ساخته شده است.
سردار »محسن کریمی« افزود: این واحدهای مسکونی با مشارکت 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و انجمن خیران مسکن ساز استان مرکزی 

ساخته شده است.
شهرســتان دلیجان در جنوب اســتان مرکزی بــا 50 هزار نفر 
جمعیت در جبهه مقاومت 21 شــهید مدافــع حرم تقدیم انقالب 

اسالمی کرده است.

نقاط پرتگاهی جاده چالوس 
ایمن سازی شد

کرج - خبرنگار کیهان:
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان البرز از 
اجرای دیوار در نقاط پرتگاهی درحدفاصل تونل کندوان تا 

سه راهی دیزین خبر داد.
مهرداد جهانی به اجرای دیوار در نقاط پرتگاهی حدفاصل تونل 
»کندوان« تا »سه راهی دیزین« اشاره کرد و گفت: این مهم به منظور 
ارتقای ایمنی و جلوگیری از سقوط به دره با اعتبار سه میلیارد تومان 

در حال انجام است.
وی از اجــرای دیوار ســنگی به ارتفاع 5 تــا 9 متر در دو نقطه 
ریزشــی با سابقه ریزش سنگ از شــیب کوه با اعتبار بالغ بر چهار 

میلیارد تومان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز با اشاره به 
اجرای دیوار بتنی به ارتفاع حدود شــش متر در محدوده »درده«، 
تصریح کرد: این پروژه به دلیل آب شســتگی جاده در فروردین ماه 
آن هم به دلیل طغیان رودخانه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان 

انجام شد.
جهانی به تامین و نصب 400 نیوجرســی چهارمتری با اعتباری 
بالغ بر 600 میلیون تومان اشاره کرد و یادآور شد: تعمیر و نگهداری 
گاردریل های محور نیز با اعتبار 100 میلیون تومانی انجام شده است.
وی بیان کرد: ایمن ســازی سقف تونل امیرکبیر با اجرا و نصب 
توری به منظور جلوگیری از ریزش ســقف تونل به طول 700 متر با 

هزینه هفت میلیارد تومان انجام شده است.
جهانی گفت: اعتبار اســتانی تخصیص داده شده برای راهداری 

شهرستان کرج، حدود 800 میلیون تومان است.
استاندار:

بانک های یزد مکلف به شفاف سازی 
در مورد سپرده های مردم هستند

یزد- خبرنگار کیهان:
بانکها باید در خصوص سپرده های مردم اطالع رسانی و 

شفاف سازی کنند.
استاندار یزد گفت: حق مردم است که بدانند سپرده هایشان 
در کجا هزینه و مصرف می شــود و از قبل این سپرده گذاری آیا 
استانشان نفعی می برد یا خیر تا مردم تصمیم بگیرند که پولشان 

را در کدام بانک سپرده گذاری کنند.
محمد علی طالبی، در نشست با پیشکسوتان و فعاالن بخش 
تولید و واحدهای صنعتی استان که در پارک علم و فناوری یزد 
برگزار شــد، اظهار داشت: در مورد مشکالت واحدهای صنعتی 
استان بارها و بارها مکاتبات جداگانه با مسئوالن کشوری داشته 
و بســیاری از موارد هم رفع شــده و در نشست با بانک مرکزی 
و متولیان امر، حرف ها و خواســته های تولیدکنندگان استان را 

منعکس کرده ایم.
استاندار یزد افزود: مشکالت بخش تولید و صنعت را در جلسه 
استانداران با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم.
وی ادامه داد: اگرچه صنعتگران استان به به دنبال ارزآوری، 
تولید و بازگشــت ســرمایه به کشور و استان هستند اما دیدگاه 
بانک مرکزی این است که واحدهایی در کشور وجود داشتند که 
ارزشان را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند و عالقه ای نیز 
به بازگشت این سرمایه ندارند بنابراین چوب چنین صنعتگرانی 

را استان یزد می خورد.
استاندار یزد عنوان کرد: با جدیت پیگیر مطالبات واحدهای 

صنعتی و تولیدی استان در حوزه بانکی و ارزی هستیم.

روزانه ۱5 میلیون مترمکعب آب دریاچه ارومیه 
تابستان امسال بخار شد

تبریز - خبرنگار کیهان:
مدیر مطالعات پایه منابع آب، آب منطقه ای آذربایجان 
شرقی گفت: تابستان امسال هر روز 15 میلیون مترمکعب 

آب دریاچه ارومیه بر اثر گرما تبخیر و بخار شد.
»عقیل اقدســی« افــزود: حجم دریاچه بیــش از 1 میلیارد 
مترمکعب کاهش یافته اســت. حجم دریاچه ارومیه در 5 خرداد 
5/38 میلیارد مترمکعب بود که در 9 مهر امســال 1/97 میلیارد 

مترمکعب کاهش یافت.
به گفته وی بیشینه تراز دریاچه 65 سانتی متر کاهش نشان 
می دهد. بیشــینه تراز دریاچه در سال جاری بیش از 1271 متر 
از سطح آب های آزاد است که با توجه به تراز فعلی 65 سانتی متر 
کاهش نشان می دهد که به علت کاهش بارندگی در حوضه آبریز 
دریاچه و کم شدن جریانات سطحی ورودی و افزایش تبخیر است.

اقدســی گفت: تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل 102 
ســانتی متر افزایش یافته ولی نسبت به متوسط درازمدت 348 
ســانتی متر کاهش نشان می دهد. وســعت دریاچه نیز بیش از 
2821 کیلومتر است که نسبت به مشابه درازمدت بیش از 1737 

کیلومترمربع کاهش دارد.
وی افــزود: مجموع آب تبخیری دریاچه ارومیه از کل حجم 

آب آن در سال گذشته، بیشتر بود.

برنامه ریزی  و  رئیس ســازمان مدیریت 
استان کرمان گفت: ۶5 درصد از حقوق دولتی 
معادن در اختیار سازمان ایمیدرو قرار دارد 
که باید در توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی کشور هزینه شود و از این اعتبارات به 
میزان سهم استان تاکنون به کرمان پرداخت 

نشده است. 

جعفر رودری در ششمین نشست شورای معادن 
استان کرمان افزود: 15 درصد معادل بیش از 80 
میلیارد تومان از مجموع 88 درصد حقوق دولتی 
معادن که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار دارد، ساالنه باید به استان کرمان برگردد و در 
بخش های دامپزشکی، منابع طبیعی و دیگر حوزه ها 

پرداخت شود که تاکنون محقق نشده است.

وی اظهار داشــت: 65 درصــد از مجموع 88 
درصد حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اختیار سازمان ایمیدرو قرار دارد که باید 
برای تکمیل زیرساخت های صنعتی و معدنی کشور 
هزینه شود و استان کرمان با بیشترین سهم معادن 
تاکنون از این محل اعتباری دریافت نکرده است.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

کرمــان تأکید کــرد: به نحوه پرداخــت و توزیع 
اعتبارات توسط ایمیدرو )سازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایران( اعتراض داریم که 

حقوق قانونی استان کرمان را پرداخت نمی کند.
وی عنــوان کــرد: 12 درصــد مابقی حقوق 
 دولتــی معادن مربــوط به خســارت  ها به منابع

طبیعی است.

ایمیدروحقوقدولتیمعادنرابهکرمانپرداختنمیکند

شــش نفر از متهمین پرونده موسوم به 
کمپانی فایننشیال دردادگاه ویژه رسیدگی به 
اقتصادی  نظام  اخاللگران  و  جرائم  مفسدین 
اســتان فارس به حبس های طوالنی محکوم 

شدند. 
رئیس کل دادگستری استان فارس از جدیدترین 
حکم صادره در شعبه ویژه این دادگاه در استان فارس 
خبر داد و گفت: در پرونده کمپانی فایننشیال که با 
فعالیت گسترده هرمی زمینه خروج گسترده ارز از 
کشــور را فراهم کرده بود پس از بررسی های دقیق 
در شــعبه ویژه دادسرای عمومی و انقالب شیراز با 
همکاری نهادهای امنیتی اســتان 15 متهم اصلی 
در ارتباط با پرونده شناســایی و پس از دستگیری 
و تکمیل تحقیقــات منتهی به صدور قرار جلب به 

دادرسی و کیفرخواست شد.
حجت االسالم  سیدکاظم موسوی با بیان اینکه 
پرونده اقدامات مجرمانه فعاالن این شــرکت پس 
از تکمیل تحقیقات جهت رســیدگی به شعبه ویژه 
رســیدگی به جرائم مفســدین و اخاللگران نظام 
اقتصادی ارجاع شد گفت: پس از برگزاری11 جلسه 
دادرســی و با حضور قضات ویژه، اتهامات شش نفر 
از متهمان دایر بر ایجــاد اخالل در نظام اقتصادی 
کشــور از طریــق عضوگیری و تشــویق مردم به 

سرمایه گذاری های کاذب در شرکت هرمی فایننشیال 
و کالهبرداری جهت افزایش سرمایه با افزایش اعضاء، 

همراه با خروج ارز از کشور احرازشد .
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: متهم 
ردیف اول این پرونده به نام شــهرام حمامی ترقی 
فرزند خداکرم به 12 ســال حبس، جزای نقدی به 
مبلــغ 45 میلیارد و 375 میلیون ریال بابت منافع 
حاصله  و 29 هزار و 458 دالر و 35 سنت موجودی 
در حســاب و هفت میلیون و 880 هزار دالر خروج 
ارز از کشــور بابت عضویت اعضای زیر مجموعه و 
محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و جبران 

خسارات وارده به شکات محکوم شد.
وی اضافه کرد : متهم ردیف دوم این پرونده به 
نام امیر بهاری خوب فرزند محمود نیز به 10 سال 
حبــس، جزای نقدی به مبلــغ 24 میلیارد و 200 
میلیــون ریال بابت منافع حاصلــه  و 279 هزار و 
914 دالر و 72 ســنت بابت موجودی در حساب و 
یک میلیون و 500 هزار دالر بابت خروج ارز از کشور 
از طریق عضویت اعضای زیر مجموعه و محرومیت 
دائم از هر گونه خدمات دولتی و جبران خســارات 

وارده به شکات محکوم شد.
رئیس کل دادگستری فارس بیان داشت: متهم 
ردیف ســوم این پرونده به نام معین گرگین فرزند 

الیــاس نیز به اتهامات بیان شــده به هفت ســال 
حبس،جزای نقــدی به مبلغ دو میلیارد ریال بابت 
منافــع حاصله و 861 هزار و 25 دالر و 66 ســنت 
موجودی در حســاب و دو میلیون و 150 هزار دالر 
خروج ارز از کشور بابت عضویت اعضای زیر مجموعه 
و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و جبران 

خسارات وارده به شکات محکوم شده است.
حجت االســالم  موســوی متهم ردیف چهارم 
پرونــده را آرش آزادی بوگر فرزند اردشــیر معرفی 
و تصریــح کرد: این متهم پرونده نیز به پنج ســال 
حبس تعزیری،جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد و 25 
میلیون ریال بابت منافع حاصله و 313 هزار و 590 
دالر و 7 سنت موجودی در حساب و چهار میلیون 
و 710 هزار دالر خروجی ارز از کشور بابت عضویت 
اعضای زیر مجموعــه و محرومیت دائم از هر گونه 
خدمات دولتی و جبران خسارات محکوم شده است.
این مقام قضایی مسئول مجازات متهمان ردیف 
پنجم و ششم پرونده به ترتیب حمزه قنبری فرزند 
صفر و امیرحسین سلیمان حشمتی فرزند غالمعلی 
را هشت سال حبس عنوان کرد و بیان داشت: متهم 
ردیــف پنجم به جزای نقدی به میزان پنج میلیارد 
و455 میلیون ریال بابت منافع حاصله و 173 هزار 
و چهار دالر و 61 سنت موجودی در حساب و شش 

میلیــون دالر خروجی ارز از کشــور بابت عضویت 
اعضای زیر مجموعه  و متهم ردیف ششم به جزای 
نقدی به میزان شش میلیارد و پنج میلیون ریال بابت 
منافع حاصله و 39 هزار و 89 دالر و 45 سنت بابت 
موجودی حساب و پنج میلیون دالر خروجی ارز از 
کشور بابت عضویت زیرمجموعه محکوم گردیدند و 
هر دو مشــمول مجازات محرومیت دائم از خدمات 

دولتی و جبران خسارات شکات نیز می باشند.
رئیس شــورای قضایی فارس همچنین از برائت 
متهــم ردیف هفتم خبــر داد و افزود: در خصوص 
متهمین ردیف هشــتم تا چهاردهم نیز با توجه به 
خارج بودن عنوان اتهامی منتسب به این متهمین 
از شمول عنوان اخالل در نظام اقتصادی کشور، بدل 
پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی و 
صالحیــت محاکم کیفری 2 شــیراز به این مرجع 

قضایی ارسال شد.
همچنین در خصوص متهم ردیف پانزدهم نیز 
بدل پرونده پیش از این با اتهام انتســابی تحصیل 
مال از طریق نامشروع طی کیفرخواست جداگانه ای 
به دادگاه کیفری 2 شــیراز جهت رسیدگی ارسال 

شده است.
 با توجه به قطعیت دادنامه پس از انجام مراحل 

ابالغ نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد.

6 نفر از اخاللگران نظام اقتصادی در فارس به زندان محکوم شدند

اهواز - خبرنگار کیهان: 
مدیر کل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
خوزستان گفت: 12 هزار بسته تحصیلی اعم 
از کیف، لباس و لوازم التحریر بین دانش آموزان 
بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد در استان 

توزیع شد.
»مرتضی موصلی« در نشســت خود با اصحاب 
رسانه بیان داشت: در مرحله اول آیین ملی جشن 
عاطفه ها که هفتم شهریور برگزار شد سه میلیارد 
و 400 میلیون تومان کمک های نقدی و غیرنقدی 

جمع آوری شد.
وی بیان کــرد: 29 هزار دانش آموز و پنج هزار 
دانشجو تحت پوشش کمیته امداد خوزستان هستند 

و از خدمات این نهاد استفاده می کنند.
مدیر کل کمیته امداد خوزســتان افزود: سال 
گذشته بالغ بر هفت میلیارد و 500 میلیون تومان 
کمک های نقدی و غیرنقدی در جشــن عاطفه ها 
جمع آوری شــد و پیش بینی می شــود امسال این 

میزان به 9 میلیارد تومان افزایش یابد.
موصلی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 110 
مرکز نیکوکاری عمدتا با محوریت مساجد در سطح 

استان خوزستان ایجاد شده که در صدد هستیم این 
تعداد را به 200 مرکز افزایش دهیم.

پایان طرح دریا توزیع 12 هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند خوزستانی
با 47 فوتی در مازندران

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مراسم رونمایی از تندیس سلمان فارسی 
با حضور جمعی از مدیران شــهری و سازنده 
اثر در میدان خوراسگان اصفهان برگزار شد.

سلمان فارسی از یاران و صحابه رسول اکرم)ص(  
و از افتخارات ایران و شهر اصفهان است که سالروز 
وفات او در تقویم رســمی کشــور به عنوان »روز 

بزرگداشت« سلمان فارسی نامگذاری شده است.
شــهردار اصفهان در آیین رونمایی از تندیس 
سلمان فارسی از استاد مرتضی نعمت اللهی، سازنده 

این تندیس قدردانی کرد.
قدرت اهلل نوروزی تصریح کرد: خوشــحالم که 
تندیس سلمان فارسی که براساس اسناد تاریخی از 
مردم اصفهان است،  توسط یک هنرمند اصفهانی و 

در این شهر ساخته شده است.
همچنین در این مراســم مرتضی نعمت اللهی، 
ســازنده تندیس سلمان فارسی گفت: اگر حمایت 
شــهردار اصفهــان نبود ایــن پروژه به ســرانجام 

نمی رسید.

تندیس سلمان فارسی 
در اصفهان رونمایی شد

رئیس بنیاد سالمت آستان قدس خبر داد:

راه اندازی بیمارستان سیار رضوی 
در ایام اربعین

مشهد- خبرنگار کیهان:
رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی، 
از راه اندازی )سامانه( بیمارستان سیار رضوی 

همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد.
محمود شبســتری افزود: بیمارســتان سیار 
رضوی به همت بنیاد ســالمت آســتان قدس و 
آستان قدس رضوی با هدف ارائه خدمات پزشکی 
به زائران اربعین حســینی در مسیر کربال و نجف 

استقرار می یابد.
وی اظهار داشت: این بیمارستان سیار به اتاق 
اتاق  رادیولوژی- سونوگرافی-  آزمایشگاه-  عمل- 
بستری و ... تجهیز شده است، و به همراه تیم 120 

نفره به نجف و کربال اعزام خواهد شد.
شبستری عنوان داشت: بیمارستان سیار رضوی 
پس از ایام اربعین حسینی، در تمامی حوادث کشور 

به کار گرفته می شود.
وی گفت: این بیمارســتان با هزینه ای بالغ بر 

12 میلیارد تومان راه  اندازی می شود.

رئیــس  ســازمان چای کشــور گفت: 
امسال18۰ میلیارد ریال تسهیالت به زراعی 
به چایکاران دو اســتان گیالن و مازندران 

پرداخت می شود.
حبیب جهانســاز بــا بیان اینکه تســهیالت 
بهزراعی به طور معمول در پایان فصل برداشــت 
برگ سبز چای با هدف افزایش بهره وری محصول 
و احیاء باغ های چای در نظر گرفته می شود از آغاز 
نام نویسی چایکاران شمال برای دریافت تسهیالت 
بهزراعی باغ ها خبر داد و عنوان کرد: تسهیالت 180 
میلیارد ریالی بهزراعی باغ های چای شمال امسال 
از محل صندوق حمایت و توسعه صنعت چای به 

چایکاران گیالنی و مازندرانی پرداخت می شود.
جهانساز نرخ سود تسهیالت بهزراعی باغ های 
چای را 4 درصد اعالم کرد و بیان داشت: چایکاران 
گیالنی و مازندرانی متقاضی دریافت تســهیالت 

بهزراعی باغ های چای می توانند برای نام نویسی 
به اداره های چای محل سکونت خود در هر کدام از 

شهرستان ها مراجعه کنند تا پس از تکمیل فرم های 
الزم تسهیالت مورد نظر به آنان پرداخت شود.

پرداخت تسهیالت به چایکاران گیالن و مازندران

رئیس دادگستری شهرستان پارسیان، در 
اقدامی جالب، حکم خرید نوشت افزار برای 
دانش آموزان نیازمند را به جای حبس و زندان 

برای چهار متهم صادر کرد.
حسین عباسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
هدف اساسی مجازات اصالح و بازپروری مجرم است، 
بیان داشت: اعمال مجازات جایگزین حبس، کاهش 
جمعیت زندان ها را بــه دنبال دارد و مهم تر از آن 
منجر به بازگشت مجدد مجرمان به جامعه می شود.

وی با اشــاره به صدور حکم خرید نوشت افزار 
برای دانش آموزان نیازمند به جای حبس و زندان، 
گفت: چهار نفر از متهمان در چهار پرونده مختلف 
با موضوع جرم غیرعمد در شهرستان پارسیان به 
جای اینکه در قبال اتهام خود روانه زندان شــوند، 
به خرید نوشت افزار برای کودکان و دانش آموزان 

نیازمند محکوم شدند.
عباسی تصریح کرد: صدور چنین احکامی عالوه 
بر اثرات اصالحــی و تربیتی که در رفتار و کردار 

دارد، می تواند با آغاز ســال تحصیلی جدید دانش 
آموزان کمتر برخوردار این شهرستان را از نعمت 

نوشت افزار برخوردار نماید.
رئیس  دادگستری پارسیان گفت: تنها جرائم 
غیرعمد مانند تصادفــات و نیز جرائم عمدی که 
مجازات قانونی آن تا یک ســال باشــد به شرط 
نداشــتن سابقه کیفری و تعهد به عدم تکرار جرم 
در آینده می توانند از این احکام جایگزین برخوردار 

شوند.

صدور حکم خرید نوشت افزار به جای حبس

انقالب کالله در   دادســتان عمومی و 
شرق گلستان از خلع ید اراضی به جا مانده 
از کارخانه پنبه پاک کنی این شهرستان که 
قطعاتی از آن به صورت غیرقانونی در اختیار 
افراد غیر قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: 
این اراضی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 

گرفت.
علی خانی در گفت و گو با خبرنگاران مساحت 

این عرصه را 27 هزار و 620 مترمربع اعالم کرد و 
ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و پیگیری های 
صورت گرفته، مقرر شد متصرفین قطعات مورد 

نظر را تخلیه کنند.
وی در ادامه به افرادی که پیش از این اقدام به 
خرید زمین از عرصه مذکور کرده اند توصیه کرد 
با مراجعه به بنیاد مســتضعفان پیگیر مشکالت 

خود شوند.

با کاهــش تدریجی زراعت پنبه در منطقه تا 
جایی که در برخی سال ها زمینی به کشت و زرع 
پنبه اختصاص پیدا نمی کرد این کارخانه تعطیل 

و تجهیزات فنی آن نیز جمع آوری شد.
عده ای از این فرصت اســتفاده کرده و تحت 
عناوین مختلف قطعاتــی از عرصه برجای مانده 
از کارخانه پنبه را به عناوین مختلف به افراد غیر 

فروختند.

اراضی کارخانه پنبه سابق کالله خلع ید شد

گفت:  کشــور  اصناف  رئیس اتاق  نایب 
اصناف و به طور کلی بخش خصوصی از قوانین 

بازدارنده مالیاتی به شدت آسیب دیده اند. 
جالل الدین محمد شــکریه اصــالح قوانین 
بازدارنده مالیاتی در شرایط فعلی را امری ضروری 
دانست و اظهار داشــت: برخی از قوانین مالیاتی 
بــه جای اینکه به نفع اقتصاد باشــد همانند یک 
اهــرم بازدارنده عمل می کنند به طوری که بخش 
خصوصی به ویژه اصناف از این موضوع به شــدت 

آسیب دیده اند.
وی ابراز داشــت: مشــکل اصناف کشور عدم 
بهره وری و عدم استفاده مطلوب و به جا از ظرفیت 
موجــود در آنها اســت زیــرا در فرآیند تنظیم 
برنامه های توسعه، دولت نگاه مناسب و خوبی به 

بخش خصوصی نداشته و آنها را مشارکت نمی دهد.
وی از وجود یک ششــم ســرمایه کشور در 
دست اصناف و واحدهای صنفی سخن گفت و با 
بیان اینکــه باید از این ظرفیت و توانمندی برای 
توســعه و اعتالی اقتصاد کشــور بیشتر استفاده 
شــود افزود: بهترین اقدامی که قــوای مقننه و 
مجریه می توانند برای اصناف انجام دهند تدوین 
قوانین تســهیل کننده و پرهیز از تصویب قوانین 

بازدارنده است.
نایب رئیس  اتاق اصناف گیالن با بیان اینکه در 
شرایط حاضر اقتصادی اگر اصناف بتوانند مشاغل 
خود را حفظ کنند هنر کرده اند اظهار داشت: ایجاد 
همبستگی صنوف با صنایع بزرگ و متوسط امری 
ضروری به نظر می رســد که انتظار داریم وزارت 

صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام آن اقدام 
کرده و برنامه مربوط به آن تدوین شود.

وی خاطرنشــان کرد: نگاه به صنایع کوچک، 
نگاه به صنایع سنگین و بزرگ و نگاه به اختالطی 
از این دو حوزه مسیر درست فعالیت های اقتصادی 
به سمت توسعه را روشن می کند اما در حال حاضر 

هیچ شیوه  نامه ای در این رابطه وجود ندارد.
نایــب رئیــس  اتــاق اصناف کشــور تدوین 
قوانین جدیــد و جلوگیری از تدویــن قوانین و 
دستورالعمل های ضدتولید و ضداشتغال را امری 
ضروری دانست و عنوان کرد: مشکالت و معضالت 
بخش خصوصی و اصناف کشور مشکلی ملی است و 
استانی نیست بنابراین باید دستگاه های ذی ربط در 

سطوح کالن برای رفع آن مشارکت کنند.

اعتراض نایب  رئیس  اتاق اصناف کشور به قوانین بازدارنده مالیاتی

برگزاری همایش یاد یاران در رامسر
سرویس شهرستانها: همایش یاد یاران به مناسبت هفته دفاع مقدس با 
حضور سردار مرتضی قربانی مشاور عالی فرماندهی کل سپاه، جمعی از رؤسای 
ادارات و نهادها و نیز با حضور اقشــار مختلف مردم و رزمندگان 8 سال دفاع 

مقدس در مصلی جواداالئمه)ع( رامسر برگزار شد.
سرهنگ ابوالفضل حقانی گفت: این همایش به پاس قدردانی از رزمندگان 

و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.
در پایان این مراسم سردار مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربال در دوران 

دفاع مقدس به بیان خاطرات دوران 8 سال دفاع مقدس پرداخت.
خرید توافقی شالی

اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس اداره تعاون روستایي شهرستان اهواز از 
آمادگی شبکه تعاون روستایی این شهرستان برای خرید توافقی شالی خبر داد.
»پرویز جاللی عزیزپور« گفت: دو مرکز شالی خشک کنی پیوض و گبیر 
شهرستان اهواز با ظرفیت ده تن در ساعت جهت خرید شالی و خشک کردن 
آن به صورت شــبانه روزی آماده بکاراند که این دو مرکز می تواند با توجه به 

وسعت کشت شالی شهرستان کمک خوبی به کشاورزان منطقه کند.
وی افزود: پیش بینی می شــود در ســال جاری مقدار 1000 تن شالی از 
کشاورزان منطقه خریداری شود که نیاز به 100 روز کاری برای خشک کردن 

شالی در مراکز خود داریم.
تخریب 43 بنای غیرمجاز

قائم شهر- خبرنگار کیهان: مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در 
اجرای احکام قطعی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان قائم 
شهر 43 فقره بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب شد.

مجید جعفری افزود: با اجرای احکام قضایی قلع و قمع ساخت و سازهای 
غیرمجاز 2 هزار و 518 متر مربع از اراضی به چرخه تولید بازگشــت و از این 
تعداد بنای تخریبی، 40 مورد ســاخت و ساز و 575 متر دیوارکشی غیرمجاز 

در زمین های کشاورزی این شهرستان بود.
اجرای نمایشنامه

شهرکرد- خبرنگار کیهان: به مناسبت پاسداشت هفته دفاع مقدس 
نمایشنامه خوانی با عنوان »تلفن بی موقع« نوشته بهزاد صدیقی و به کارگردانی 
مرضیه زمانی دهکردی در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان چهارمحال و بختیاری به روی صحنه رفت.
بهزاد ترابیان دهکردی، عماد صدری نژاد، مرضیه زمانی دهکردی و سحر 

فرهادی دوست از جمله هنرمندان نمایشنامه خوان تلفن بی موقع بودند.
نمایشــنامه خوانی تلفن بی موقع قصه خانــواده ای را روایت می کند که 
فرزندشان »فرشید« در حماسه دفاع مقدس کشورمان شیمیایی شده و پدر 
و مــادرش تالش می کنند تا وی را برای بهبودی اش به کشــور آلمان اعزام 
کنند و ســرانجام با پیگیری ها و تالش های فراوان پدرش کارهای مربوط به 
اعزام انجام می شــود اما فرشید جانباز شــیمیایی قبل از اعزام به آلمان به 

شهادت می رسد.
رتبه دوم سالمندی

ساری- خبرنگار کیهان: مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: براساس 
آخرین آمار سرشماری کشــور، هشت میلیون سالمند در ایران وجود دارد و 
مازندران با دارا بودن بیش از 12 درصد جمعیت سالمند کشور بعد از استان 

گیالن رتبه دوم در کشور را به خود اختصاص داده است.
باقری با اشاره به سرعت افزایش جمعیت سالمندی در مازندران پیش بینی 
کرد: تا 30 سال آینده یک سوم جمعیت کشور را سالمندان، تشکیل خواهند 
داد. وی تغذیه و تحرک مناسب و نیز تغییر سبک زندگی را از مهمترین نکات 

مورد نیاز تجربه دوران سالمندی دانست.
افتتاح اقامتگاه بوم گردی

* اقامتگاه بوم گردی ســمبی با حجم ســرمایه گذاری 5 میلیارد ریال در 
شهرستان بهشهر افتتاح شد.

به گــزارش امور فرهنگــی و روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی مازندران، در هفته گردشگری و با حضور مهران 
حسنی معاون گردشــگری مازندران، اقامتگاه بوم گردی سمبی در زمینی به 

مساحت 10000  متر افتتاح شد.
اقامتگاه بوم گردی ســمبی با ظرفیت اقامت 120 گردشگر، برای 19 نفر 

شغل ایجاد کرد.


