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صفحه ۷
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ 
۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۷۱

سرمایه گذاری 1/5میلیون یورویی 
در بندر امیرآباد مازندران

مدیر آمــوزش و پرورش ناحیه یک کرج 
گفت: دانش آموزان عضو پژوهش سرای معلم 
این ناحیه در جشنواره ابداعات و اختراعات و 

المپیاد آسیایی مدال کسب کردند.
فرزاد شعبانی با  اشاره به اینکه این جشنواره در 
اندونزی به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت 
که جشنواره ابداعات و اختراعات جهانی اندونزی ۱۸ 
دسامبر ۲۰۲۰ با حضور پژوهشگرانی از کشورهایی 

ماننــد ایران، آلمان، ترکیه، ترکمنســتان، تایلند، 
فیلیپین، ویتنام، مالزی، اندونزی و دیگر کشــورها 
برگزار شــد. در این جشنواره دریا تکلو و مهدیس 

زینتی مدال طال را به خود اختصاص دادند.
در جشنواره ابداعات و اختراعات اندونزی ۱۰۰ 
تیم شــرکت کردند و فاطمه قیداری نیز مدال برنز 

این جشنواره را به دست آورد.
 فاطمه قیداری از دانش آموزان فرزانگان، موفق 

به کسب رتبه چهارم در مرحله دوم المپیاد علمی 
آسیایی وندا شد.

وی بــا بیان اینکه اختراعــات، مقاله و نوآوری 
سه بخش جشنواره ابداعات و اختراعات را تشکیل 
می دهــد، عنوان کرد: این رقابــت جهانی با هدف 
معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های علمی نوجوانان و 
جوانان، تبادل علمی و کسب اطالع از دستاوردهای 

پژوهشی سایرکشورهای جهان برگزار می شود.

 پایان تعمیر و احداث 
منازل سیل زدگان شعیبیه شوشتر

مدیر اداره بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
شوشتر گفت: تعمیر و احداث بیش از دو هزار 
و ۶۳۷ واحد مسکونی در ۳۱ روستای سیل زده 

شعیبیه این شهرستان به پایان رسید.
اکبر حسین زاده بیان کرد: یک هزار و ۵۴۳ واحد 
از این تعــداد تعمیر و یک هزار و ۹۴ واحد به طور 

کامل احداث شدند.
وی افزود: برای بازسازی و تعمیر این واحد های 
مســکونی حدود یک هــزار و ۴۰۰ میلیارد ریال 
تســهیالت بالعوض و قرض الحسنه پرداخت شده 

است.
مدیر اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی شوشتر 
ادامه داد : دایک حفاظتی نیز در سه روستای یذاب، 
یبیله رحمان و ســری یک برای جلوگیری از ورود 

آب روستا احداث شده است.
وی افزود: معابر حدود ۲۱ روســتا نیز بهسازی 
و آســفالت شده و ۱۶ روستای دیگر نیز در فاز دوم 

معابر آنها آسفالت خواهد شد.
فروردین ســال ۹۸ طغیــان رودخانه های دز، 
کارون و کرخه و رهاســازی آب از سد کرخه و دز 
به دلیل بارش شدید باران در خوزستان و باالدست 
 باعث جاری شــدن ســیالب در برخــی مناطق

خوزستان شد.
این ســیالب به بیش از ۳۰ روســتا در بخش 
شــعیبیه شوشتر ورود کرد و خســارت زیادی به 
تاسیسات زیربنایی، مسکن، بخش کشاورزی و راه 

روستایی این منطقه وارد کرد.

رئیس  شــعبه پنجم قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: کارمند یــک بانک به 
 اتهام خریــد و فروش ارز خارج از شــبکه در یاســوج 

دستگیر شد.
حمزه پیراسته نسب اظهار داشت: این کارمند بانک که با انحراف 
مســیر ارز استان و به انگیزه کســب منافع فردی اقدام به خرید و 
فروش ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد می کرد با اقدام به موقع 

دستگاه امنیتی دستگیر شد.
وی افزود: پرونده این متهم به تعزیرات حکومتی ارسال شد. 

پیراسته نسب تصریح کرد: پس از اخذ اظهارات و آخرین دفاعیات 
متهم و کفایت و تحقیقات الزم اتهام انتســابی به نامبرده محرز و 

مسجل تشخیص داده شد.
رئیس  شعبه پنجم قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی کهگیلویه 
و بویراحمد ابراز داشت: متهم به مبلغ بیش از ۶ میلیارد ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

اســتاندارگیالن در دیدار با معاون وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور خواستار افزایش 

اعتبار بهسازی مدارس استان شد.
ارســالن زارع در دیــدار بــا دکتــر مهرالــه 
رخشــانی مهر، مجموع اعتبار ساالنه برای مدارس 
احداثی و مقاوم ســازی در بخش هــای ملی، ملی 
اســتانی و مشارکتی را حدود یکصد میلیارد تومان 
 ذکــر و اضافه کرد که حداقل به ۲۵ درصد افزایش 

نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: در تجهیز مدارس گیالن 
به وسایل گرمایشی، اقدامات مناسبی صورت گرفته 
چنانکه استانداردســازی گرمایــش مدارس دارای 
بخاری نفتی، به پایان رسیده و هیچ مدرسه ای در 

استان دارای بخاری نفتی نیست.
وی ادامه داد: در جریان استاندارد سازی مدارس 
دارای بخاری گازی نیز حدود ۵۰ پروژه باقی مانده 
که ۳۵ مورد از آنها دارای پیمان اســت و اقدامات 
مربوط به ۱۵پروژه دیگر هم در ســال مالی جاری، 

انجام و به اتمام می رسد.

زارع با بیان اینکه بخشی از اعتبار استانداردسازی 
گرمایشی به خرید تجهیزات اختصاص یافته، اعتبار 
۲۵ میلیارد تومانی در این بخش را پاسخگوی تامین 
هزینه های مرتبط با فعالیت های انجام شده، ندانست 
و گفت که حداقل نیازمند ۱۰میلیارد تومان اعتبار 

مازاد در این بخش هستیم.
نماینده عالی دولت در گیالن  با  اشاره به وجود 
دو هزار و ۳۶۵ کالس دارای شوفاژ فرسوده در ۲۵۰ 
مدرسه استان، بهسازی آنها را نیازمند ۸۷ میلیارد 

تومان اعتبار ذکر کرد.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: اجرای طرح ضربتی جلوگیری از ترک 
تحصیل دانش آموزان در این استان منجر به جلوگیری از ترک 

تحصیل ۱۳ هزار دانش آموز شد.
رضــا صابری توالیی افزود: اجرای این طرح از پنجم تا پانزدهم 
دی مــاه جاری در اســتان انجام شــد که طی آن با شناســایی 
دانش آموزان ترک تحصیل کرده و یا دور از آموزش های مجازی برای 

بازگرداندن آنها به عرصه تعلیم و آموزش اقدام شد.
وی ادامــه داد: آمار دانش آموزان بازمانــده از تحصیل با توجه 
شرایط کرونایی در خراسان رضوی افزایش یافته است لذا آموزش و 
پرورش اقدام به اجرای این طرح ضربتی به منظور جلوگیری از ترک 

تحصیل دانش آموزان کرد.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی گفت: تالش برای بازگرداندن شماری دیگر از دانش آموزان 

در این قالب همچنان ادامه دارد.

همزمــان بــا ایام شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و در مراسمی که استاندار 
گلســتان نیز حضور داشــت، ۲۰ زندانی 
با گذشــت شکات  مالی  غیرعمد  جرایم 
 و کمک خیران از زندان های این اســتان 

آزاد شدند.
مجمــوع بدهی  این افراد افزون بر ۴ میلیارد 
ریــال بود که شــکات از گرفتن ۳ میلیارد ریال 
گذشــتند و ۲ خیر نیز هر کدام پرداخت ۴۵۰ و 
۵۵۰ میلیون ریال از بدهی ها را تقبل کردند تا این 
۲۰ زندانی به آغوش خانواده های خود بازگردند.
معاون مدیــرکل زندان ها و مدیر نمایندگی 
ستاد دیه گلستان در این مراسم گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۲۱۹ زندانی جرایم غیرعمد دیگر 
با مجموع ۹۱۵ میلیارد ریال بدهی از زندان های 

استان آزاد شدند.

وحید وســکوئی اظهار داشــت: از مجموع 
این بدهی ۷۰۰ میلیارد ریال توســط شــاکیان 
بخشیده شد و ۲۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
ســتاد دیه کشــور، ۷ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات ســتاد دیه اســتان، ۲۳ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان 
 و مابقــی از محــل کمک های خیریــن تامین 

اعتبار شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر ۲۱۰ 
نفــر زندانی جرائــم غیرعمد بــا مجموع ۹۰۰ 
میلیارد ریال بدهی در زندان های گلستان دوران 

محکومیت خود را سپری می کنند.
معاون مدیرکل زندان های گلســتان گفت 
که یکی از خیران اســتان ۴۵۰ میلیون ریال از 
پرداختی زکات خود را برای آزادی زندانیان جرایم 

غیرعمد اختصاص داد.

قرنطینه کامل 6 روستا در آمل
ساری - خبرنگار کیهان:

شــریعت فرماندار ویژه آمل وضعیت ۱۳ 
روستای شهرستان آمل را به علت ابتال تعداد 
باالی ساکنان روســتا به کرونا نگران کننده 
اعالم کرد و گفت: ۶ روستای این شهرستان 
قرار  کرونایی  کامــل  قرنطینه  در   اکنــون 

گرفته است.
وی علــت تــداوم وضعیت قرمــز کرونایی در 
شهرســتان آمل را عادی انگاری و بی توجهی برخی 
شهروندان این شهر نسبت به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و اصرار به برپایی دورهمی های خانوادگی 

و فامیلی بیان کرد.
شــریعت با بیان اینکه اعمــال محدودیت های 
چندباره کرونایی برای کســبه و بازار شهرســتان 
مشکالتی را در وضعیت اقتصادی آنها ایجاد کرده 
قابل درک است، گفت: مجموعه مدیریتی استان و 
شهرستان خواهان بازگشایی هرچه سریع تر بازار و 
واحدهای صنفی شهرستان هست، اما بی توجهی و 
رعایت نکردن برخی اصناف و شــهروندان همه را 

درگیر می کند.
شریعت فرماندار ویژه آمل گفت: متاسفانه در هر 
۵ بیمارســتان فعال شهرستان آمل اکنون بیماران 

کرونایی پذیرش و بستری می شوند.

مددجوی محکوم مالی از زندان آزاد شد
رئیس زندان ناییــن گفت: پیرو تفاهم نامه ســازمان 
زندان های کشور با بسیج مستضعفان، این زندانی با پرداخت 
بدهــی ۲۰۰ میلیون ریالی از زندان رهایی یافت و به آغوش 

خانواده بازگشت. 
رضا رمضانی افزود: یکی از علل اصلی بزهکاری و جرم در جامعه، 
بیکاری است چرا که بسیاری از افرادی که شغل ندارند به کارهای 

خالف قانون روی آورده و راهی زندان می شوند.

معاون میــراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمان گفت: مرحلــه دوم عملیات 
نرمت، بازسازی و ســاماندهی قلعه تاریخی 
 شهرستان منوجان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال 

آغاز شد.
مجتبی شفیعی افزود: فاز نخست این پروژه با 
حمایت مالی شرکت سنگ آهن گوهرزمین معین 
اقتصادی شهرستان منوجان در سال ۱۳۹۶ آغاز شد.

وی تصریح کرد: فعالیت های مذکور به منظور 
خارج کردن حصار پیرامونــی این قلعه از زیر آوار 
و اســتحکام بخشی، مرمت و احیا آن انجام گرفته 
است که در این راســتا ۳۵ هزار مترمکعب آوار از 
حصار پیرامونی قلعه بــه همراه بخش های درونی 

حصار برچیده شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار داشت: 
همزمان با آواربرداری کار پژوهش باستانشناسی قلعه 
نیز آغاز شــده است که در نتیجه آن آثار ارزشمند 
معماری مسکونی، کارگاهی و فضاهای عمومی چون 

حمام قلعه آشکار شد.
وی ادامــه داد: همچنین در جریان کاوش های 
مذکور الیه های مختلف فرهنگی و استقراری قلعه 

در ادوار مختلف اسالمی نیز به دست آمد.
 وی افزود: فاز دوم عملیات مرمتی و ساماندهی 
ایــن قلعه تاریخی که یکی از پروژه های مشــترک 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

60 درصد مساکن روستایی مالیر 
مقاوم سازی شد

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمی مالیر 
با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار واحد مســکن 
روستایی در این شهرستان مقاوم سازی شده 
به  است گفت: شاخص  مقاوم سازی در مالیر 

بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
داود ســوری از واگذاری ۳۲۶ واحد مســکن 
روســتایی با اعتبار ۵۱ میلیارد تومان به متقاضیان 
همزمان ایام دهه فجر خبر داد و افزود: تمامی این 
واحدها از هفته دولت امسال تا دهه فجر مقاوم سازی 
شده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۱ 
هزار واحد مسکن روستایی در روستاها و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر ســند مالکیــت دریافت کرده اند 
گفت: شهرستان مالیر در زمینه مقاوم سازی مسکن 

روستایی در جایگاه مناسبی قرار دارد. 
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی مالیر سهمیه 
امســال این شهرســتان در مقاوم ســازی مسکن 
روستایی را یک هزار و ۲۵۵ فقره عنوان کرد و یادآور 
شد: از این تعداد تاکنون ۵۰۰ فقره به بانک معرفی 
شده و ۲۰۰ فقره نیز به مرحله عقد قرارداد رسیده 
اســت. سوری خاطرنشان کرد: در صورت همکاری 
بانک های عامل شهرستان برای عقد قرارداد، شاهد 
جذب صد درصدی اعتبار خواهیم بود و این اقدام 
می تواند زمینه ای برای جذب اعتبار مقاوم ســازی 

مسکن روستایی برای سال آینده باشد.

 نیکوکار مازندرانی
۸0 میلیارد ریال برای خرید 
تبلت دانش آموزی اهدا کرد

ساری- خبرنگار کیهان: 
مدیر کل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
مازندران از اهــدای ۸۰ میلیارد ریال اعتبار 
توسط یک فرد نیکوکار برای خرید چهار هزار 
و ۴۰۰ دســتگاه تبلت برای دانش آموزان زیر 

پوشش این نهاد خبر داد.
حجت االسالم بشیر عالیشاه گفت: با تمهیدات 
صورت  گرفته ۵۰ درصد از اعتبار مورد نیاز توسط 
این نهاد و بقیه نیز توســط این فرد نیکوکار تامین 

شده است. 
وی اظهار داشت که تا پایان بهمن ماه جاری به 
تمامی دانش آموزان زیرپوشــش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( که فاقد گوشی هوشمند و تبلت هستند، 

این ملزومات اهدا می شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران 
با بیان اینکه با مشارکت خیران و نیکوکاران شرایط 
تحصیل در فضای مجازی برای تمامی دانش آموزان 
زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران 
فراهم شده است، افزود: در پی همه گیری ویروس 
کرونــا و برای بهره منــدی بیشــتر دانش آموزان 
از فضای آموزشــی مجازی و شــبکه شــاد، تهیه 
گوشــی و تبلت، نیاز ضروری بود که با بررسی های 
صــورت گرفته، ۵۰ درصد از این دانش آموزان فاقد 
این ملزومــات بودند که با تالش روســای ادارات 
کمیته امــداد شهرســتان ها و تعامل بــا خیران 
و فرمانــداران، از ابتــدای ســال تحصیلی جدید 
تاکنون یک هزار و ۴۰۰ دســتگاه گوشی هوشمند 
 و تبلت تهیــه و در اختیار دانش آمــوزان نیازمند 

قرار گرفت. 
وی گفت: از ابتدای سال تحصیلی جاری و طبق 
داده های از مجموع ۵۰۸ هزار دانش آموز مازندرانی، 
حــدود ۴۰ هــزار تن برای بهره گیــری از آموزش 
 مجازی از داشــتن تلفن همراه هوشــمند و تبلت 

محروم بودند.  
وی گفت: تــا اواخر آبان ماه امســال ۱۴ هزار 
دستگاه تبلت و گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای 
خدماتی همچون بهزیســتی و کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( برای دانش آمــوزان محروم و نیازمند 
 خریــداری و به آنها تحویل شــد و عــالوه  بر این 
۶ هزار مورد تســهیالت ارزان قیمت بانکی هم به 
والدین دانش آموزان برای خرید تجهیزات هوشمند 
اعطا شد که با احتساب این آمار ۲۰ هزار دانش آموز 

استان از تجهیزات هوشمند برخوردار شدند. 
عالیشاه افزود: هنوز حدود چهار هزار دانش آموز 
اســتان از تلفن همراه و تبلت هوشــمند محروم 
هســتند، ولی طبــق توافق های صــورت گرفته، 
بانک های مازندران متعهد به پرداخت ۱۲ هزار مورد 
تســهیالت خرید تجهیزات هوشمند دانش آموزی 
بودند که تاکنون تنها ۵۰ درصد آن محقق شــد و 
در صورت تحقق بقیه تسهیالت بانکی، شاهد رفع 
کامل این محرومیت برای تمامی دانش آموزان استان 

خواهیم بود.

امیرآباد  بنادر و دریانــوری  مدیرکل 
مازندران از ســرمایه گذاری ۱/5 میلیون 
یورویی بخش خصوصی در بندر امیرآباد 

استان خبر داد.
 محمدعلــی اصل ســعیدی پور افزود : این 
ســرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی برای 
خرید یک دســتگاه مکنــده غالت به ظرفیت 
اســمی ۳۵۰ تن بر ساعت خریداری و در مدار 
 نــاوگان عملیاتی تخلیــه و بارگیری این بندر

 قرار گرفت.
وی اضافــه کــرد: این دســتگاه ســاالنه 
قادر بــه تخلیه و بارگیری حــدود ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هــزار تــن غالت اســت کــه در بندر 
 امیرآباد عنوان بندر کانونی غالت شمال ایران 

فعال شد.
مدیرکل بنادر و دریانوری امیرآباد مازندران 
مزیت این دستگاه را کاهش زمان تخلیه ، تسریع 
در توزیع کاال در بازار توسط صاحبان کاال ، قابلیت 
انتقال کاال به کامیون ها ، واگن های ریلی و نقاله ها ، 
کاهش آالینده های صوتی و گرد و غبار، کاربری 
 آســان ، قابلیت جابجایی آن در طول اسکله ها 

اعالم کرد.
بندر امیرآباد در شــرق اســتان مازندران 
با داشــتن ۱۵ اســکله و اتصال به شبکه ریلی 
سراسری ساالنه ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود 
۷ میلیون تن بار را دارد و از لحاظ برخورداری 
 تکنولوژی نوین در زمره بنادر نسل سوم در کشور 

قرار دارد. 

 همزمان با هفته هوای پاک تعدادی از اعضای تشکل های 
زیســت محیطی بندرترکمن در حاشیه خلیج گرگان عالوه 
 بر غرس نهال در مســیرهای منتهی به اسکله، سواحل این 

زیستگاه آبی را از وجود حدود ۳۰۰ کیلو زباله پاک کردند.
مظفر آذیش مســئول یکی از تشکل های منطقه گفت: با وجود 
نصب تابلوهای آگاه سازی زیست محیطی و تعبیه سطل های زباله، 

این منطقه همچنان مملو از زباله است.
وی از مسافران و شهروندان خواست در کنار بهره مندی از طبیعت، 
با رعایت اخالق طبیعت گردی و توصیه های زیست محیطی، در حفظ 
محیط زیست کوشا باشند. وی گفت: با وجود محدودیت در برگزاری 
این مراسم به سبب شیوع کرونا، شرکت کنندگان با حفظ پروتکل های 
 بهداشتی و با جمع آوری زباله، طراوت و زیبایی را به ساحل این منطقه 

هدیه کردند.
وجود آلودگی در ســواحل خزر و خلیج گرگان ناشــی از ورود 
پســاب کشاورزی، کود و سم و پساب روســتایی و رشد روزافزون 
جلبک ها و بوی تعفن خلیج گــرگان از جمله دغدغه های فراروی 

این پهنه آبی است.
خلیج گرگان از لحاظ اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت بوده 
و در تکثیر آبزیان، ماهیان اســتخوانی و غضروفی و جذب پرندگان 

مهاجر زمستانی نقش مهمی  دارد.

راه اندازی مرکز اسناد و 
آثار شهدا و ایثارگران یزد 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد 
گفت: برای نخستین بار مرکز اسناد شهدا و 
جامعه زیرپوشش با هدف حفظ و پاسداری از 
ارزش های انقالب اسالمی در استان راه اندازی 

شد
حجت االسالم عباس زارع در نشست با خبرنگاران 
افزود: تاکنون توسط این مرکز ۴۱ هزار برگ از اسناد 
شهدا، ۷۰۰ مصاحبه تلویزیونی از خانواده شهیدان، 
تنظیم سه هزار و ۶۰۰ زندگینامه، ۳۰۰ آثار فیزیکی 
شــهدا و تبدیل فیلم کاســت خاطرات و صوت از 
آنالوگ به دیجیتال تهیه شــده اســت. وی ادامه 
داد: تهیه ســه هزار و ۶۰۰ قطعه عکس پرسنلی و 
۲۲ هزار و ۵۰۰ عکس آلبومی از شــهدا، ۲ هزار و 
۲۰۰ وصیتنامه، دستنوشــته و دفترچه خاطرات 
شــهدا، آثار خطی و نقاشــی از آنها جمع آوری و 
 آماده شده که عالقه مندان و عموم مردم می توانند 

استفاده کنند.
زارع گفت: تاکنون در اســتان ۷۵ هزار ایثارگر، 
۷۵۱ آزاده و بیش از ۴ هزار شهید شناسایی و نسبت 

به تکمیل پرونده آنها اقدام شده است.
همچنین ابوالقاسم حکیمی دبیر کمیته تکریم 
خانواده شهدا و جمع آوری آثار کنگره ۴ هزار شهید 
اســتان از جمع آوری آثار شــهدا، ضبط خاطرات 
خانواده ها، آزادگان و جانبازان توســط بنیاد شهید 
یزد خبر داد. اســتان یزد چهار هزار شهید تقدیم 
انقالب اســالمی کرده و کنگره اســفندماه امسال 

برگزار می شود.

 مسکن و شهرسازی همدان 
در تحویل مسکن مهر کوتاهی می کند

همدان - خبرنگار کیهان:
رئیس کمیســیون برنامه بودجه و مالی شورای اسالمی 
شهر همدان با اظهار گالیه از کم کاری مسکن و شهرسازی 
در تحویل مساکن مهر، گفت: مسکن و شهرسازی باید هرچه 
ســریع تر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند تا 

شهروندان از بالتکلیفی خارج شوند.
حمید بادامی نجات با اشاره به اینکه پس از چندین سال سکونت 
شهروندان در مسکن مهر اما مسکن و شهرسازی این پروژه را تحویل 
شهرداری نداده است، افزود: مسکن و شهرسازی باید نواقص کار را 
برطرف و به شهرداری تحویل دهد تا بر اساس وظایفی که دارد به 

مساکن مهر خدمات رسانی کند.
وی عنوان کرد: شــورای شهر و شهرداری همدان وظیفه خود 
می داند که به همشــهریان در این نقاط نیز خدمات رسانی کند اما 
به دلیل اینکه این مساکن به شهرداری تحویل داده نشده است امکان 

خدمت رسانی نیست.
رئیس کمیســیون بودجه شورای شــهر همدان با بیان اینکه 
شهروندان ساکن در مســکن های مهر هزینه های خود را پرداخت 
کرده و به صورت قانونی در این مناطق ســکونت دارند یادآور شد: 
ایــن افراد باید از خدمات شــهری در این مناطق بهره مند شــوند 
 اما بخش زیادی از عدم دریافت خدمات به مســکن و شهرســازی 

بازمی گردد.
وی درخصوص نارضایتی شــهروندان ساکن در کوی فردوس و 
گلستان، گفت: روزانه شاهد مراجعه افراد به شورای شهر هستیم و 
شورا و شهرداری توانایی کمک به آنها را ندارد و از طرفی هم مسکن 

و شهرسازی کاری نمی کند.

احشام قاچاق شده به مرزبانان عراقی 
تحویل داده شد

فرمانده مرزبانی ایالم گفت: بیش از ۹۰ راس دام قاچاق 
متعلق به عشایر عراق که به مرزهای ایران در دهلران قاچاق 

شده بود، به مرزبانان این کشور تحویل داده شد.
سرتیپ کیاست سپهری افزود: چند شب قبل مرزبانان مستقر 
در مرزهای دهلران متوجه انتقال یک گله احشام شدند که از سمت 

عراق به سوی مرز ایران در حال حرکت بود.
وی افزود: باتوجه به قراین به دست آمده مرزبانان با قاچاقچیان با 
هویت نامعلوم درگیر  شدند و این افراد متخلف با استفاده از تاریکی 

شب  گریخته و مرزبانان گله احشام را ضبط کردند.
ســپهری یادآور شد: با دســتور مقام قضایی تا مشخص شدن 
وضعیت پرونده این احشام در محوطه هنگ مرزی نگهداری شدند.

وی گفت: با ارائه مستندات از سوی طرف عراقی و با دستور مقام 
قضایی گله احشام در مرز چیالت به مرزبانان عراقی برای تحویل به 

مالکان این دام ها داده شد.

 ۵۳۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: 5۳۹ دســتگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در چند 
روز گذشــته از چند مزرعه مختلف در این استان کشف و 

ضبط شد.
جمال معتمدی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
این تعداد دستگاه استخراج ارز دیجیتال در حاشیه اجرای سومین 
رزمایش سراســری با محوریت تعدیل روشنایی، مقابله با برق های 

غیرمجاز و کشف و ضبط استخراج ارز دیجیتالی کشف شد.
معتمدی زاده بیان کرد: دستگاه های استخراج ارز دیجیتال)ماینر ( 
با مصرف انرژی زیاد خسارات زیادی به شبکه های برق وارد می کنند.

وی میزان برق مصرفی این تعداد ماینرها بر روی شبکه های توزیع 
نیروی برق استان را بیش از یک مگاوات اعالم کرد.

معتمدی زاده افزود: دســتگاه های استخراج ارز دیجیتال کشف 
شــده به نیروی انتظامی  اســتان تحویل و برای استفاده کنندگان 

غیرمجاز نیز پرونده قضایی تشکیل می شود.
معتمدی زاده اضافه کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
برق غیرمجاز و یا دستگاه استخراج رمز ارز، مراتب را به شماره تلفن 

۱۲۱ اتفاقات برق اطالع دهند.

انهدام باند بزرگ جعل اسناد مالکیت زمین در اهواز
فرمانده انتظامی خوزســتان از انهدام باند بزرگ جعل 
اسناد مالکیت زمین به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان 

اهواز خبر داد.
 سرتیپ سید محمد صالحی اظهار داشت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر فعالیت گســترده باند جعل اسناد مالکیت زمین در اهواز، 
موضوع توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی استان مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی در این رابطه ۱۰ جاعل اســناد مالکیتی را شناســایی و با 
هماهنگی مرجع قضایی در چند عملیات غافلگیرانه، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: ارزش ریالی این پرونده بالغ 
بر ۸۰ میلیارد ریال است. وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل 
پرونده و تحویل به مرجع قضایی با صدور قرار تامین کیفری روانه 
زندان شدند. سردار صالحی تاکید کرد: تالش ها در راستای شناسایی 
سایر اعمال مجرمانه باند منهدم شده، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 

همچنان ادامه دارد.

جلوگیری از خروج دارو در مرز سردشت
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: مرزداران هنگ 
مرزی سردشت از خروج محموله دارویی به ارزش دو میلیارد 

ریال جلوگیری کردند.
سرتیپ یحیی حسین خانی، اظهار کرد: با عملیات غافلگیرانه و با 
انجام کار اطالعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند با استفاده 
از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی، تحرک قاچاقچیان که قصد خارج 
کردن دارو از کشور را داشتند محرز و از خروج این محموله جلوگیری 
شــد. وی افزود: در این عملیات از خروج بیش از ۶۰ هزار قلم دارو 
از نوع قرص چاق کننده جلوگیری شد که کارشناسان ارزش ریالی 

داروهای قاچاق را ۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
وی گفت: قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه، با استفاده از موقعیت 
جغرافیایی و تاریکی شــب از محل متواری شــدند که شناسایی و 

دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار گرفته است.

۷۶۵ تن نهاده دامی قاچاق در اردبیل کشف شد
فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۷۶5 تن نهاده 
دامــی قاچاق به ارزش بیش از ۱5 میلیارد ریال در عملیات 

ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.
سرتیپ هوشنگ حســینی در جمع خبرنگاران گفت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی اردبیل موفق به شناسایی سه شرکت متخلف 
شدند. وی افزود: پس از بررسی های تخصصی ماموران مشخص شد 
مسئوالن این شرکت ها از تحویل نهاده های دامی یارانه ای به مرغداران 
و دامداران خودداری و با هدف دستیابی به سود بیشتر قصد فروش 

آن در بازار آزاد را دارند. 
وی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از اطمینان 
از فعالیت مجرمانه مســئوالن این شــرکت ها و پس از هماهنگی 
قضایی و به همراه کارشناســان سازمان جهاد کشاورزی استان به 
محل موردنظر اعزام و پس از بازرسی های به عمل آمده از انبارهای 
این سه شرکت ۷۶۵ تن نهاده دامی از نوع جو و کنجاله سویا که به 

صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه نهاده های دامی کشف 
شــده پس از هماهنگی های الزم تحویل مرغداران و دامداران شد، 
اضافه کرد: کارشناسان ارزش این نهاده های دامی قاچاق و احتکار 

شده را ۱۵ میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال اعالم کردند.
سردار حسینی بیان کرد: پرونده ای در این رابطه تشکیل و برای 

بررسی و سیر مراحل قانونی تحویل سیستم قضایی شد.

مرگ کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه از فوت کارگر ۳۶ 
ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در یکی از محالت شهر خبر داد. 
سرهنگ »علی اکبر عیسی آبادی«، گفت: با اعالم گزارشی مبنی بر 
سقوط یک فرد از ارتفاع در یکی از محالت شهرستان ساوه نیروهای 

امدادی و انتظامی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: پس از بررسی های الزم، مشخص شد فرد موردنظر 
کارگری ۳۶ ساله است که هنگام کار در طبقه چهارم یک ساختمان 
نیمه کاره به طور ناگهانی ســقوط کرد و به دلیل شدت مصدومیت 

جان خود را از دست داده است.
به گفته این مقام قضایی جسد کارگر متوفی برای بررسی های 

بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
عیسی آبادی ادامه داد: به منظور سیر مراحل قانونی نیز در مورد 

این حادثه پرونده ای تشکیل و اقدامات الزم در دستور کار است.

۲۰ زندانی جرایم غیرعمد گلستانی آزاد شدند

دانش آموزان کرجی مدال جهانی کسب کردند

مرحله دوم مرمت قلعه منوجان آغاز شد

استان کرمان و بنگاه های اقتصادی است که در این 
فاز حصار قلعه در بخش های شرقی، غربی و جنوبی 

احیا وساماندهی می شود.
معاون میراث فرهنگی،  اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: 
طرح ساماندهی فضاهای پیرامونی قلعه منوجان نیز 
در این پروژه گنجانده شده است تا سرمایه گذاران 
بخش خصوصی با انگیزه بیشــتری بــرای ایجاد 
زیرســاخت های گردشــگری در این منطقه اعالم 

آمادگی کنند.

وی بــا بیان اینکــه قلعه منوجان به واســطه 
قرارگیــری در محور ارتباطــی کرمان- جیرفت- 
بندرعبــاس از موقعیــت مناســبی بــرای جذب 
گردشــگری برخوردار اســت، تاکید کرد: منوجان 
افزون بر وجود قلعه ها و بناهای تاریخی منحصربفرد 
در زمینه صنایع دســتی از استعداد قابل توجهی 
برخوردار است که می توان به حصیربافی، خوس بافی 

و سوزن دوزی اشاره کرد.
شهرســتان منوجان در فاصله ۴۰۰ کیلومتری 

جنوب مرکز استان قرار دارد.

استاندار گیالن خواستار افزایش اعتبار بهسازی مدارس استان شد

۱۳ هزار دانش آموز خراسان رضوی 
دوباره به تحصیل بازگشتند

 کارمند بانک کهگیلویه و بویراحمد 
به اتهام خرید و فروش ارز دستگیر شد

پاکسازی سواحل خزر از زباله


