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صدور هنرکارت برای هنرمندان 
و روزنامه نگاران استان همدان  حوادث شهرستانها

سه شهردار پیشین دورود 
به اتهام اختالس بازداشت شدند

صفحه ۷
 چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
۵ رجب ۱44۲ - شماره ۲۲۶۸۸

۲۵ هزار تبلت بین دانش آموزان 
محروم خوزستان در حال توزیع است

رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: 
توزیع تبلت  آموزشی ویژه دانش آموزان زیرپوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( خوزستان از چند روز پیش آغاز و تا 

فروردین آینده ادامه دارد.
امید حاجتی با  اشــاره به امضای تفاهمنامه مشترک استاندار 
خوزستان و رئیس  کمیته امداد امام خمینی)ره( در راستای تامین 
تبلت دانش آموزان و دانشجویان خانواده های زیر پوشش این نهاد 
بیان کرد: در این راستا ۲۵ هزار تبلت با استاندارد آموزشی، برای 
دانش آموزان و دانشجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 

اختصاص می یابد.
وی با بیان اینکه اســتانداری خوزســتان متعهد به تامین ۶۰ 
درصد از منابع مالی تهیه این تبلت ها اســت ادامه داد: با احتساب 
ارزش افزوده خرید این اقالم، مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال در این رابطه 

از منابع استانی اختصاص داده می شود.
وی افزود:۵۰ درصد از این تبلت ها تا پیش از پایان سال و بقیه 
نیز در فروردین سال آینده بین دانش آموزان و دانشجویان زیرپوشش 

کمیته امداد امام خمینی)ره( خوزستان توزیع خواهد شد.

همدان- خبرنگار کیهان:
معاون دادســتان دادسرای عمومی و 
انقالب همدان از صدور دســتور برخورد 
قضایی با عاملین تخریب کوه ها و اراضی ملی 
توسط آفرودسواران و موتورسواران خبر داد 
و گفت: نباید برای تفریح و سرگرمی برای 

کشاورزان و باغداران مزاحمت ایجاد کرد.
سید هادی مصطفوی با بیان اینکه دستگاه های 
متولی نسبت به تســهیل، فراهم سازی و تهیه 
مکان مناســب در ورزش و تفریح اتومبیلرانی و 
موتورسیکلت رانی اقدام کنند افزود: افراد نباید به 

بهانه ورزش اراضی ملی را تخریب کنند.
وی تأکید کرد: ادارات محیط زیست، منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان نیز باید نسبت به 
نظارت بر حفاظت از کوه ها و اراضی ملی اهتمام 

بیشتری داشته باشند. 
معاون دادســتان دادسرای عمومی و انقالب 
همدان خاطرنشان کرد: دستور برخورد قضایی 
با عاملین تخریب کوه ها و اراضی ملی توســط 

آفرودسواران و موتورسواران صادر شده است.

مدیرکل امالک و اموال بنیاد مستضعفان 
خراسان شمالی از واگذاری بیش از ۲۱۱ هزار 
متر زمین در قالب ســند قطعی به مردم 

استان خراسان شمالی خبر داد.
علی بخشــی بجســتانی  اظهار داشت: در 
ایــن مراســم ۳۲۷ فقره اراضــی و امالکی که 
 توسط خاندان پهلوی از مردم گرفته شده بود، 
به طور کامال رایگان به مردم خراســان شمالی 

اهدا شد.
وی ارزش این ۳۲۷ فقره اراضی و امالک را 

۲1 میلیارد ریال عنوان کرد. 
مدیرکل امالک و اموال بنیاد مســتضعفان 
خراسان شمالی با بیان اینکه در خراسان شمالی 
تاکنون در چندین مرحله زمین های مردم توسط 
بنیاد مستضعفان به آنان بازگردانده شده است 
گفت: پیش از این 9 هزار و 4۶۷ فقره از اســناد 

علوی به مردم استان واگذار شده بود.
بخشــی در ادامه از رتبه چهارم اســتان در 
زمینه شناســایی و اهدا اســناد علوی به مردم 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: خراســان شمالی 
پس از استان های شمالی کشور نظیر مازندران 
و گلســتان در جایگاه چهارم کشوری در زمینه 
اهدای اسناد علوی قرار دارد که امیدواریم روند 

شناسایی در سال آتی سرعت بگیرد.

سپاه پاسداران حضرت نبی اکرم)ص( 
استان کرمانشاه، در چهارمین مرحله از 
رزمایش کمک های مومنانه ۱۴ هزار بسته 
معیشــتی را بین نیازمندان این استان 

توزیع کرد.
استان  مسئول سازمان بسیج ســازندگی 
کرمانشاه با اعالم این خبر اظهار داشت: این 14 
هزار بسته به مناسبت چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی به خانواده هایی که از 

کرونا ضربه دیده اند، اهدا شد. 
»کامران هزارخانی« گفت: برای عید نوروز 
هم بنا داریم این بســته ها را با تعداد و کیفیت 

بیشتری به دست نیازمندان برسانیم.
وی درخصوص نحوه شناسایی افراد نیازمند 
هم گفت: برای شناسایی نیازمندان پایگاه های 
مقاومــت بســیج در محالت اســتان حضور 
حداکثــری دارند و اســامی نیازمنــدان هر 
 محله را جمع آوری و از این طریق بســته ها را

 به دست نیازمندان می رسانیم.
 مسئول سازمان بســیج سازندگی استان 
کرمانشــاه ادامه داد: یکــی دیگر از روش های 
 شناســایی نیازمندان طرح شــهید سلیمانی 
اســت که این طرح در کل کشور با همکاری 
و  شــد  انجــام  بهداشــت  وزارت  و   ســپاه 
خانواده هــای نیازمنــد و ضرر دیــده از کرونا 
 را شناســایی و در بانــک اطالعاتــی خــود 

ثبت می کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: 
۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان مناطق محروم 

و کم برخوردار آبادان اهدا شد.
سرهنگ پاسدار شاپور احمدی در آیین اهدای 
این جهیزیه ها اظهار داشــت: این جهیزیه ها شامل 

قالیچه، یخچال، پتو، اجاق گاز و بخاری است.

وی گفت: بــا توزیع این جهیزیه ها قصد داریم 
ساده زیســتی را در کنار ازدواج آسان بین زوج های 

جوان ترویج کنیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج آبــادان افزود: 
بســیجیان و گروه های جهادی آبادان با شرکت در 
رزمایش گروه های جهادی به ساکنان مناطق محروم 

و حاشیه شهر خدمت رسانی می کنند.
توزیع پنج هزار ســری جهیزیه با هدف ترویج 
امر ازدواج و کمــک به خانواده های کم بضاعت به 
همت سپاه ولیعصر)عج(، ستاد اجرایی فرمان امام 
و خیران خوزســتان از ابتدای امســال آغاز شده و 

همچنان ادامه دارد.

کودک همدانی 
در میان شعله های آتش جان باخت

همدان - خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی شهرستان همدان از مرگ پسر پنج ساله 
در بین شعله های آتش خبر داد و گفت: این حادثه پس از باز 

شدن شیلنگ گاز و بروز حریق اتفاق افتاد.
سرهنگ جمشید باقری گفت: پسر پنج ساله به همراه خواهر ۲ 
ساله در طبقه دوم یک خانه در حال بازی بودند که یکی از وسایل 
بازی به پشــت بخاری گازی افتاده و پسر خردسال برای برداشتن 
وسیله بازی به پشت بخاری می رود که در این هنگام پشت بخاری 
گیر می کند و به دلیل استاندارد نبودن بست و اتصاالت گاز، شیلنگ 
بخاری باز شده و موجب بروز آتش می شود. وی با اشاره به اینکه مادر 
این کودک در حیاط منزل مسکونی حضور داشته و پس از حضور 
در خانه متوجه آتش ســوزی و مرگ فرزندش می شود، خاطرنشان 

کرد: پس از حضور آتش نشانان در محل، آتش مهار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از صدور 
۷۵۷ هنرکارت برای هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران 
فعال اســتان خبر داد و گفت: فرآیند توزیع این کارت ها 

ادامه دارد.
»احمدرضا احســانی« اظهار داشت: صدور و ارسال هنرکارت 
به صورت مرحله ای اجرا می شود که تاکنون ۶ مرحله از این روند 
انجام شده است.  وی خاطرنشان کرد: کارت تعدادی از هنرمندان، 
نویســندگان و روزنامه نگاران استان همدان که عضو صندوق هنر 

بودند، صادر شده و مابقی نیز در حال صدور است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان گفت: اعضا 
پس از دریافت و فعال ســازی می تواننــد از خدمات و مزایای این 

کارت ها بهره مند شوند. 
احسانی افزود: برای این کار الزم است پس از دریافت هنر کارت، 
شماره کارت خود را از طریق تلفن همراه اعالم شده در زمان ثبت نام 

به شماره ۵۰۰۰۲۸19۰ ارسال کنند.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
اســتان همدان گفت: همزمان با ایام اهلل دهه 
فجر و گرامیداشــت چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، یک هزار و ۸۰۰ واحد 
مسکونی مناسب و مقاوم به افراد زیر پوشش 

این نهاد در استان واگذار شد.

پیمان ترکمانه افزود: از این تعداد واحد مسکونی 
واگذار شــده، ۳1 واحد در نقاط شهری و یک هزار 

و ۷۶9 واحد در نقاط روستایی احداث  شده است.
وی خاطر نشــان کرد: این واحدهای مسکونی 
مددجویی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و بهزیستی تحویل خانواده های نیازمند شده است.

مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( 
اســتان همدان اظهار داشــت: مسکن بخش قابل 
 توجهی از هزینه معیشت خانواده های زیر پوشش 
 نهادهــای حمایتی را به خــود اختصاص می دهد 
که ارائه این خدمت، می تواند بار سنگینی را از دوش 

مددجویان بردارد.

دهه  ایام اهلل  گرامیداشت  مناسبت  به 
مبارکه فجر بســته های معیشتی میان 

خانواده های نیازمند رشتی توزیع شد. 
به مناســبت گرامیداشــت دهه فجر و 
ســالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
 ایران و در راستای رزمایش مردمی مواسات،

همدلی وکمک مومنانه، مراسم توزیع 1۰ هزار 
سبد کاالی معیشتی با حضور حجت االسالم 
مهری، رئیس  شورای زکات کشور، آیت اهلل 
فالحتی، نماینده، ولی فقیه در استان گیالن و 
 امام جمعه رشت دیروز )دوشنبه( در مصالی 

امام خمینی)ره( رشت برگزار شد .  
همچنیــن حوزه مقاومت بســیج چهار 
شهری خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت 
۵۰ بسته معیشتی تهیه و میان نیازمندان 
و خانواده های آسیب دیده از ویروس کرونا 

این شهر توزیع کرده است.

 رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با 
اشاره به سفرش به  خوزستان برای بررسی 
مشکالت مردم این استان گفت: تاکنون از 
 ۲۷ مدیر خوزستانی توضیح اخذ شده و  
برای ۱۴ مدیر دیگر مرحله اخذ دفاع در 

جریان است. 
حجت االسالم درویشیان، با بیان اینکه طرح 
فاضالب بیشتر شهرستان های استان خوزستان 
 یا ناقص اســت و یا اصال اجرا نشــده، افزود:

 تاکنون اقدام جدی برای جمع آوری آب های 
سطحی انجام نشده و در حال حاضر با افزایش 
هزینه ها، هــر کدام از پروژه های مهار آب های 
ســطحی و تکمیل شبکه فاضالب جداگانه به 

چند هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با بیان اینکه این ســازمان درآمد های 
اختصاص نیافته به استان را پیگیری می کند، 
 افــزود: از نمایندگان اســتان نیز می خواهیم 
در مجلس، ابهامــات موارد آالیندگی و ارزش 

افزوده را برطرف کنند تا همه اعتبارات قانونی 
به استان تخصیص یابد.

وی اضافــه کرد: مــوارد متعددی از جمله 
موضوع شهرداری ها و آب و فاضالب استان را 

به طور جد در حال پیگیری هستیم. 
همچنین نحــوه هزینه کرد کمک هایی که 
شرکت های پتروشیمی و منطقه ویژه به بندر 
ماهشهر و بندر امام خمینی اختصاص دادند به 

صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

 در آیینی بــا حضور محمدباقــر نوبخت معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 

مرحله نخست مینی پاالیشگاه پلدختر افتتاح شد.
فرماندار پلدختر در حاشــیه این مراســم اظهار داشت: 
مینی پاالیشــگاه پلدختر در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی روستای 

»سراب حمام« ساخته شده است. 
»حسن رضاییان« افزود: مرحله دوم این پاالیشگاه که در 
چهار مرحله طراحی شده از ماه های پیش آغاز و سرمایه گذار 

به دنبال تکمیل مراحل بعدی می باشد.
وی یادآورشــد: این مینی پاالیشگاه از نظر  اشتغال زایی 
در شــرایط مطلوبی قراردارد و در مرحله نخســت بیش از 
۲۰۰ فرصت شــغلی به صورت مستقیم در شهرستان ایجاد 

کرده است.
فرماندار پلدختر با بیان اینکه برای ساخت مرحله نخست 
این پاالیشگاه بیش از سه هزار میلیارد ریال هزینه شده است 
اظهار امیــدواری کرد: چهارمرحله ای که برای این پروژه در 
نظر گرفته شده مطابق برنامه زمان بندی شده پیش برود و 

به بهره برداری برسد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: سپاه استان لرســتان مصمم و معتقد به آزادسازی 
حریم تاریخی قلعه فلک االفالک خرم آباد است و با همین 
هدف نیز کار احداث پادگان جدید و جایگزین را با سرعت 

انجام می دهد. 
محمدباقــر نوبخــت ،  در بازدید از طرح احــداث پادگان 
جایگزین ســپاه اســتان لرســتان افزود: هدف ما تسریع در 
آزادســازی محوطه قلعه تاریخی فلک االفالک اســت چراکه 
اگر بتوان یــک روز زودتر این اثر فاخر فرهنگی و تاریخی را 

آزادسازی کرد ارزشمند است.
ثبت جهانی قلعه فلک االفالک خرم آباد نیازمند آزادسازی 
حریم آن اســت که برای این مهم باید پادگان جدید ســپاه 
اســتان احداث و پادگان فعلی تخلیه شــود. نوبخت ، صبح 
دیروز )دوشــنبه(  به منظور انجام سفری یک روزه به لرستان 
وارد شد. نوبخت در این سفر ضمن بازدید از برخی طرح های 
نیمه تمام سیل در خرم آباد به شهرستان پلدختر نیز سفر کرد.

بازدید از طرح بازسازی پل های بلیلوند، ماسور و آیت اهلل 
کمالوند، طرح پادگان جدید سپاه استان،  تقاطع غیرهمسطح 
دانشگاه لرستان، آزادراه خرم آباد - اراک، استادیوم یک هزار 
و ۵۰۰ نفری و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی از جمله 

برنامه های نوبخت در خرم آباد بود.
بنابر اعالم استانداری لرستان، افتتاح پاالیشگاه، فاز نخست 
دیوار ساحلی پلدختر ، افتتاح مسکن محرومان و بازسازی شده 
سیل و بازدید از ۲ پل سیل زده بابازید و پران پرویز از اهداف 

سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به پلدختر بود. 

عضو هیئت  مدیره شستا و مدیرعامل شرکت 
تامین گفت: ذوب آهن  ســرمایه گذاری صدر 
اصفهان در پروژه های توسعه ای ریل ملی خود، 
۱۵۰ هزار تُن ریل مورد نیاز کشــور را تامین 

کرده است.
 غالمرضا سلیمانی  افزود: ذوب آهن، عالوه  بر تولید 

1۵۰ هزار تُن ریل مورد نیاز کشور صادرات نیز داشته 
ودر بورس کاال نیز تولید ریل ملی عرضه شده است.
وی بیــان داشــت : ذوب آهن اصفهــان با همه 
مشکالت صنعت، هشت پروژه نوآوری در سطح ملی 
را نیز اجرا کرده است. مدیرعامل ُهلدینگ صدر تامین 
تصریــح کرد: در 1۰ ماهه گذشــته در ذوب آهن 

معاون عمرانی و توسعه امور روستایی و 
شهری وزیر کشور گفت:  بیش از ۳۰ هزار 
روستا در کشور خالی از سکنه است و با 
مشاهده  روستاها  از  بسیاری  به  مراجعه 
می کنیم که جوانان روســتایی در حال 

عزیمت به شهر هستند. 
 مهدی جمالی نــژاد، افزود: توزیع عادالنه 
و خدمات یکی از مهم ترین برنامه های وزارت 
کشور است و چگونگی رسیدن به توزیع متوازن 
و اجــرای عدالت نیز از مهم ترین دغدغه های 

مسئوالن این حوزه به حساب می آید.
وی افزود: به دلیل برخی موضوعات از سال 
1۳۰۰ به بعد مهاجرت زیادی از روســتاها و 
شــهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به ویژه 
کالن شهرها شکل گرفته که این مهم منجر 
به بیماری نظام شهری و در نتیجه خالی شدن 

روستاها از سکنه شد.
این مســئول گفت: یکــی از دغدغه های 

 عاقد ۱۲۰ مورد کودک  همسری
 در نمین دستگیر شد

دادستان شهرستان نمین گفت: عاقد ۱۲۰ مورد کودک همسری 
در نمین دستگیر و روانه زندان شد. 

عظیم اکبری، اظهار داشت: عاقد 1۲۰ مورد کودک همسری در نمین 
دستگیر و روانه زندان شد که با بررسی های انجام یافته متهمان شناسایی 

شدند و دو دفترخانه پلمب شد. 
وی با  اشاره به تشــکیل پرونده در این ارتباط نیز گفت: شناسایی 
متهمان برای برخی به دلیل نداشــتن سند و مدارک کافی مقدور نبود 
و تمامی متهمان شناسایی شده اهل آبی بیگلوی شهرستان نمین که با 
ضمانت اخذشــده عقد کرده بودند به جرم عقد کردن دختران زیر سن 
قانونی روانه زندان شدند. وی گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم در 
راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترویج این فرهنگ نادرست و 
 اشــتباه ورود پیدا کرده است و جرم شش ماه تا سه سال برای متهمان 
در نظر گرفته شــده است که این اتهام شامل خانواده های دختر و پسر 

می شود که در این امر دخیل بوده اند.
اکبری تصریح کرد: یکی از علل افزایش آسیب های اجتماعی ازدواج 
زودهنگام دختران اســت که در برخــی مناطق همچنان ادامه دارد در 
حالی که این موضوع نتایج بسیار منفی در زندگی افراد بعد از رسیدن 
به ســن قانونی دارد و عالوه بر رها کردن دوران تحصیل خود مجبور به 

وارد شدن به یک زندگی مشترک کاماًل بی اطالع هستند.

سارق ۵۰۰ میلیون تومان طال دستگیر شد
فرمانده انتظامی اهر گفت: سارقی که اقدام به سرقت ۵۰۰ 
میلیون تومان طال از مردم این شهرستان کرده بود، توسط 

عوامل انتظامی دستگیر شد. 
 ســرهنگ قدرت آقاپور،  افزود: پس از دریافت گزارش سرقت 
طال از منزل شهروندان اهری، ماموران انتظامی این شهرستان پس 
از تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای 
شدند. وی اضافه کرد: در این عملیات طالهای سرقتی به ارزش ۵۰۰ 
میلیون تومان کشــف و به همراه سارق برای سیر مراحل قانونی به 

دستگاه قضایی اهر تحویل داده شد.

دادســتان شهرستان دورود از دســتگیری سه تن از 
شهرداران سابق این شهر به اتهام اختالس خبر داد.

»بابک آزادی« افزود: در پی اعالم  جرم و پس از دریافت خبری 
از طریــق پلیس اطالعات و امنیت عمومی مبنی بر اینکه مقداری 
از ســیمان هایی که از ســال 9۰ بابت عوارض، کارخانه سیمان به 
شهرداری داده محل مصرف مشخصی ندارد این موضوع در دستور 
کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه پرونده شهرداران سابق شهر دورود 
در دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد در حال بررسی است افزود: 
تحقیقاتمان را شروع کرده ایم و تا حدودی تخلفات شهرداران سابق 

شهر دورود محرز شده است.
به گفته وی سه نفر از شهرداران سابق در دورود اکنون دستگیر 
 شده اند و در زمینه سایر متهمان احتمالی )دیگر شهرداران سابق( 
که دیگر ساکن دورود نیستند باید دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 

اگر اتهامی است اقدام کند.
 وی عنوان کرد: در زمینه سایر متهمان احتمالی مرتبط با این 
پرونده نیز تحقیقات ادامه دارد و این پرونده در حال رسیدگی است.

احکام متهمان پیش فروش خودرو
 در گلستان صادر شد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متهمان پرونده پیش فروش 
خودرو در این استان به بازگرداندن مبلغ افزون بر ۱۲۶ میلیارد ریال 

به مال باختگان و دولت، حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
هادی هاشــمیان اظهار داشت: بر اساس نظر دادگاه علی اکبر طاهری 
متهم ردیف اول پرونده به تحمل سه سال حبس، بازگرداندن 4۲ میلیارد 
و ۳۲۰ میلیون ریال به شــاکیان و پرداخت جزای نقدی ۲ برابر این مبلغ 

در حق دولت محکوم شد.
وی بیــان کرد: قاضی پرونده همچنین چهار متهم دیگر این پرونده را 
هر یک به تحمل شــش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست 

میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.
وی افزود: دادگاه ششمین متهم این پرونده را به علت اینکه در تحقق 

جرم همکاری نداشت، تبرئه کرد.
رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت : این رای قطعــی و غیرقابل 
تجدیدنظر است. پرونده پیش فروش خودرو پس از پرونده معروف به پرهام 
آزادشــهر و گندم های مفقودی ســومین پرونده ای بود که به دادگاه ویژه 

رسیدگی به جرایم اقتصادی گلستان فرستاده شد.
 در این پرونده متهمان از طریق پیش فروش خودرو و با وعده تحویل 

خودرو بیش از 4۰ میلیارد ریال از مردم کالهبرداری کردند.

نوبخت :
سپاه مصمم به آزادسازی 

حریم قلعه فلک االفالک خرم آباد است

مرحله نخست مینی پاالیشگاه پلدختر 
افتتاح شد

موجود در وزارت کشور مهاجرت روستاییان 
اســت که برای برطرف کردن این مشکل در 
حال حاضر در وزارت کشــور بــه ۲ راهبرد 

اساسی رسیده ایم.
جمالی نژاد اضافه کرد: برای کاهش مهاجرت 
از روستاها به شهرها دفاتر تسهیل گری فعال 

کرده ایم تا در حاشیه شهرهای بزرگ یکسری 
اقدامات فوق العاده انجــام داده و محدود به 

برنامه های جاری کشور نباشد.
وی اظهار داشــت: در مبدا هم به دنبال 
توزیع عادالنه خدمات و امکانات هستیم که 
اگر این اتفاق رقم بخورد نتیجه بسیار مثبتی به  
وجود خواهد آمد و مشکل مهاجرت روستاییان 

برطرف می شود.
معاون وزیر کشــور گفت: سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی امــروز در زمینه پروژه های 
عمرانــی بزرگ، مطرح، کوچــک و زودبازده 
ورود کرده که بسیار مطلوب ارزیابی می شود 

و امیدواریم این اقدامات ادامه پیدا کند.
جمالی نژاد افزود: بسیج سازندگی بیشتر در 
پروژه هایی ورود می کند که برای پیمانکاران 
جذاب نیســت و بســیجیان بــا اخالص و 
مجاهدت های فــراوان این پروژه ها را در ۲4 

عنوان انجام می دهند. 

معاون وزیر کشور: 

 بیش از ۳۰ هزار روستا در کشور خالی از سکنه است

واگذاری ۲۱۱ هزار متر زمین به مردم خراسان شمالی

اخذ توضیح از ۲۷ مدیر خوزستانی در پی آبگرفتگی های اخیر

توزیع بسته های معیشتی 
به مناسبت دهه مبارکه فجر در رشت

ساری- خبرنگار کیهان:
علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  قاسم زاده 
پزشکی بابل گفت: مرحوم مهدی محمدرضایی 
مرد ۳۸ ساله بابلی، به دلیل خونریزی مغزی 
به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل و با 
وجود تالش پزشکان و متخصصان جراحی، 

دچار مرگ مغزی شد.
وی با بیان اینکــه پیکر این مرحوم با رضایت 
خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل شــد، 
افزود: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شــامل 
قلب، کبد و ۲ کلیه به 4 بیمار و نسوج بیمار نیز به 

چندین نفر حیات دوباره بخشید.

نجات جان چند بیمار 
با اهدای عضو

۱۵۰ هزار تُن ریل در ذوب آهن اصفهان تولید شد
اصفهان 1.۵ میلیون تُن تولید داشتیم که نسبت به  
سال گذشته از رشد ۶ درصدی برخوردار بوده است.
 عضو هیئت  مدیره شستا با تأکید براینکه این 
صنعت هم اینک روی پای خود ایســتاده اســت، 
خاطرنشــان کرد: امروز این مجتمع صنعتی را به  

عنوان یک صنعت جهانی می شناسند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن 
اصفهان اکنون به توان تولید ساالنه ۸۰۰ هزار تن 

چدن رسیده است.
منصور یزدی زاده اظهار داشــت: تولید فوالد 
درکشــور از ۳۰ میلیــون تن عبور کرده اســت 
وذوب آهــن اصفهــان با تمام مشــکالت مهم و 
 پیچیده به توان تولید ساالنه ۸۰۰ هزار تن چدن 

رسیده است. 
به گفته مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
یکی از اقدامات بســیار خوب این شــرکت تولید 
درب هــای فلکســیبل و دریچه هــای کشــویی 
فوالدســازی اســت که در آینده نیز بومی سازی 

قالب های مسی نیز به این طرح اضافه می شود.

دستگاه قضایی همدان 
با مخربان اراضی ملی برخورد می کند

سپاه ۱۴ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان  استان کرمانشاه 
توزیع کرد

معاون وزیر راه و شهرســازی از تکمیل 
 شــدن پروژه ۴خطه کــردن محور رامهرمز 

به بهبهان خبر داد.
خیراهلل خادمی در حاشــیه بازدید از پروژه های 
عمرانی رامهرمز اظهار داشت: با توجه به ترانزیتی 
بودن محور رامهرمز به فارس، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و با توجه به اشباح 
شدن ظرفیت فعلی این محورها لذا چهارخطه کردن 

آنها ضرورت دارد و در دست اقدام است. 
خادمی افزود: کل محور اهواز به رامهرمز - شیراز 
۵۵۰ کیلومتر اســت که 4 خطه کردن این محور 
در ۳ خط اجرایی در حال انجام اســت و امیدوارم 
تا پایان ســال 14۰۰ کل محور رامهرمز به بهبهان 
چهارخطه شــود. او همچنین گفــت: چهارخطه 
کردن محور رامهرمز به رامشــیر و ماهشهر، ردیف 
 اعتباری ملی این محور نیز مصوب شده و در قانون 

قرارگرفتــه و تقویت اعتباری آن هم در حال انجام 
است که به زودی عملیات اجرایی آن در قالب طرح 
ملی آغاز می شــود. معاون وزیر راه و شهرسازی در 
پایان گفت: محــور رامهرمز به میداوود و باغملک 
نیز یک طرح ملی اســت که با ایجاد طرح جدید از 
رامهرمز تا دشت دنا حدود ۶۰ درصد اجرایی شده 
و با تغییر پیمانکار بــه زودی ادامه عملیات آن نیز 

آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

محور رامهرمز به بهبهان چهارخطه می شود

هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان همدان واگذار شد

 ۳۱ مددجــوی جرائــم غیرعمــد 
استان کرمان آزاد شــدند و به آغوش 

خانواده هایشان بازگشتند.
یداهلل موحد،  در مراسم »پویش مادر به خانه 
برمی گردد« و »آزادسازی ۳1 مددجوی جرایم 
غیرعمد« در گلزار شهدای کرمان بیان داشت: 
برخی از کسانی که در حال حاضر در زندان های 
ما گرفتار هســتند فقط به خاطر نداری و فقر 
است و اگر بضاعت و امکانات مالی شان اجازه 
 می داد یک ســاعت هم در زندان نمی ماندند

زیرا این افراد به  دلیل شرایط ناگوار اقتصادی در 
بند هستند. وی یادآور شد: خیران و مدیرانی 
که در قالب ستاد دیه یا گروه های جهادی صلح 
و سازش فعال هستند به دنبال این هستند تا 
فــردی را که دچار گرفتاری مالی شــده و به 
زندان افتاده و خانواده اش در شرایط سخت و 

آسیب پذیری به سر می برد، نجات دهند.
وی گفت: پاسداران بخشی از حقوق خود 
را بــرای آزادی زندانی هــای گرفتار و در بند 

اختصاص داده اند. 
در ایــن آئیــن ۳1 مددجــوی جرایــم 
غیرعمد اســتان کرمان آزاد شدند و به آغوش 

خانواده هایشان بازگشتند.

۳۱ مددجوی جرائم غیرعمد 
استان کرمان آزاد شدند

اهداء ۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان مناطق محروم آبادان 

کشف ۲ موتورسیکلت 8 میلیاردی 
در اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشــف ۲ دستگاه 
موتورســیکلت ســنگین قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ »حمیدرضا اکبری« گفت: در اجرای حکم مقام قضائی مبنی 
بر توقیف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در یکی از محالت شهر 

اصفهان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران کالنتری 14 با شناســایی مالــک، محل اختفاء 

موتورسیکلت ها را شناسایی و به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از محل که یک کارگاه 
متروکه بود دو دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا 1۳۰۰ سی سی قاچاق 

فاقد پالک کشف و دو نفر متهم در این خصوص دستگیر شدند.
وی برابر نظر کارشناســان ارزش موتورسیکلت کشف شده را بالغ بر ۸ 
میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشــت: موتورسیکلت قاچاق کشف شده 
به مقر پلیس انتقال و متهمان نیز پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شدند.

https://www.irna.ir/news/84221644/سارق-۵۰۰-میلیون-تومان-طلا-در-اهر-دستگیر-شد
https://www.irna.ir/news/84221644/سارق-۵۰۰-میلیون-تومان-طلا-در-اهر-دستگیر-شد
https://www.irna.ir/news/84221696/نوبخت-سپاه-مصمم-به-آزادسازی-حریم-قلعه-فلک-الافلاک-خرم-آباد-است
https://www.irna.ir/news/84221696/نوبخت-سپاه-مصمم-به-آزادسازی-حریم-قلعه-فلک-الافلاک-خرم-آباد-است
https://www.mehrnews.com/news/5140431/۳۱-مددجوی-جرائم-غیرعمد-استان-کرمان-آزاد-شدند
https://www.mehrnews.com/news/5140431/۳۱-مددجوی-جرائم-غیرعمد-استان-کرمان-آزاد-شدند
https://www.mehrnews.com/news/5140431/۳۱-مددجوی-جرائم-غیرعمد-استان-کرمان-آزاد-شدند

