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حوادث شهرستانها

امام جمعه: 

جلوی رشد قارچ گونه باغ ویالها در دزفول گرفته شود

265 هزار نفر در آذربایجان شرقی 
بیکار هستند

تبریز- خبرنگار کیهان:
در حال حاضر در آذربایجان شرقی 265 هزار 

نفر بیکار وجود دارد.
حســین فتحی سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی گفت: درصد زیادی از این بیکاران را 
فارغ التحصیالن دانشگاهها تشکیل می دهند که از متوسط 
کشوری نیز بیشتر است. وی افزود: در 20 سال آینده 80 
درصد مشاغل موجود کنونی حذف گردیده و به جای آن 

مشاغل جدیدی وارد بازار کار خواهد شد.
فتحی با اشــاره به وضعیت حاکم بــار کارخانجات 
ماشین سازی تبریز و ریخته گری، این وضع را بالتکلیفی 
خواند و خواستار تعیین تکلیف سریع این دو واحد شد و 
هشــدار داد: در غیر این صورت ممکن است با تنش های 
کارگری روبرو شــویم. وی در نشســت هم اندیشــی با 
نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسالمی و نهادهای 
کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: بیش 
از 80 درصد مشــکالت فعلی، ناشی از مسائل مدیریتی 
اســت و کمتر از 20 درصد بــه تحریم یا رکود اقتصادی 
مربوط می باشــد. به گفته فتحی هر سال می بایست در 
این اســتان 50 هزار شغل ایجاد شود و آذربایجان شرقی 
با این مجموعه های وســیع و دهها هزار واحد، کارخانه و 
کارگاههای تولیدی از پرظرفیت ترین اســتانهای صنعتی 

کشور شناخته می شود.

۱۴ نفر از عامالن تیراندازی در شادگان 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شادگان گفت: ۱۴ نفر از عامالن تیراندازی 
در یک مراسم ختم در شهرستان شادگان شناسایی و دستگیر 

شدند. 
سرهنگ اسکندر جماشیانی، اظهار داشت: درپی تیراندازی افرادی 
در مراســم فاتحه خوانی در شهرســتان شادگان، دستگیری عامالن 
تیراندازی در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشــت: مامــوران پلیس در چنــد عملیات همزمان 
وهماهنــگ مخفیگاه متهمان را در مناطقی از این شهرســتان مورد 

بازرسی قرار دادند و ۱۴ نفر از عامالن تیراندازی را دستگیر کردند.
وی بابیــان اینکه متهمــان در تحقیقات پلیس بــه بزه ارتکابی 
اعتراف کردند، اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه 
اسلحه شــکاری، دو قبضه اسلحه جنگی ، سه تیغه خشاب، 25 عدد 

فشنگ جنگی و شکاری و مقدار  ۴00 گرم مواد مخدر کشف شد.
وی بابیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی 
شــدند تصریح کرد: در پی فوت یکی از شیوخ شهرستان شادگان در 
هفته گذشته مجلس سوگواری وی با تیراندازی هوایی همراه بود که 

باعث ایجاد رعب و وحشت در این شهرستان شد.

مدیرعامــل خانــه مطبوعات اســتان 
البرز گفت: مهلت ارســال آثار به دبیرخانه 
خبرگزاری ها  مطبوعات،  چهارمین جشنواره 
 و پایگاه های خبری استان به مدت یک هفته 

تمدید شد.
رضا عباس زاده با بیان اینکه پیش از این مهلت 
ارسال آثار 20 تیرماه اعالم شده بود گفت: با توجه 
بــه هماهنگی به عمل آمده و تقاضای تعداد زیادی 
از روزنامه نگاران اســتان، ارســال آثار تا 2۷ تیرماه 

تمدید شد.
وی افزود: افرادی که مشکالتی در ارتباط با ایمیل 
و یا مســایل نرم افزاری درخصوص ارسال آثار دارند 

می توانند از طریق خانه مطبوعات پیگیری کنند.
وی یادآور شــد: چهارمین جشنواره مطبوعات 
البرز در 2 بخش اصلی و موضوعی با همکاری خانه 
مطبوعات و اختتامیه آن ۱5 مرداد به مناسبت روز 

خبرنگار برگزار می شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات البرز گفت: بخش های 
اصلی جشــنواره شامل مقاله، یادداشت و سرمقاله، 
عکــس )خبری، غیرخبری(، خبر، گزارش )خبری، 
تحلیلی(، مصاحبه، تیتــر، طراحی و صفحه آرایی، 

طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور است.
افزود: بخش های موضوعی شــامل  عباس زاده 
رونق تولید)حمایت از کاالی ایرانی(، جهش تولید، 
توســعه اســتان البرز، حقوق شــهروندی، دین و 
معنویت، نشاط اجتماعی، خانواده و سبک زندگی، 
آب و محیط زیست، چالش ها و آسیب های اجتماعی 
)طالق، حاشیه نشینی، اعتیاد، فساد اداری، بیکاری 
 و فقر( و نظام ســالمت با محوریــت ویروس کرونا 

خواهد بود.
متقاضیــان شــرکت در جشــنواره می توانند 
تــا  2۷ تیــر ۹۹ با مراجعــه به پایــگاه اینترنتی 
 خانــه مطبوعات اســتان  آثار خــود را بارگذاری 

کنند.

استاندار ایالم:
 مرحله اول اکتشاف نفت و گاز دانا 

پایان یافت
استاندار ایالم گفت: مرحله اول پروژه لرزه نگاری و اکتشاف نفت 

و گاز دانا در منطقه بانکول و باباگیر ایوان پایان یافت.
 قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با مدیران شرکت ژئوفیزیک دانا با  اشاره 
به نقش و اهمیت اجرای این پروژه ها در توسعه و  اشتغال استان ایالم اظهار 
داشــت: این پروژه که زمینه ساز فاز 2 پاالیشگاه گاز استان است در مرحله 
اول بیش از ۴50  اشتغال ایجاد کرد که در فاز دوم در میادین نفتی بیجار و 
دالوران از سومار تا صالح آباد در مرحله مقدماتی ۴00 نفر و در پیک کاری 

نیز بالغ بر 800 نفر  اشتغال زایی در پی خواهد داشت.
وی افزود: طی چند ســال گذشته تحرک بسیار خوبی در حوزه نفت و 
گاز و پتروشیمی اســتان اتفاق افتاده اســت که نویدبخش روزهای خوب در 

این صنعت مهم است.
استاندار ایالم با  اشاره به وضعیت  اشتغال استان ایالم یادآور شد: اگرچه 
در مجموع وضعیت بیکاری استان از نرخ بیکاری ۱۷/۶ در سال ۹۱ به 8/۳ 
در سال ۹8 تعدیل یافته است اما هنوز آمار جوانان و تحصیل کردگان بیکار 

استان باالست و در این زمینه باید تالش بیشتری داشته باشیم.
وی گفت: در این مناطق شرکت دانا وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت 
نفت با ســرمایه گذاری یک هزار و 200 میلیارد تومان در حوزه اکتشــاف و 
اســتخراج میادین نفتی و گازی مشغول بکار است و در این پروژه نیز برای 

800 نفر  اشتغال ایجاد شده است.
استاندار ایالم افزود: همچنین به زودی در حوزه اکتشاف نفت و گاز یک 
پروژه لرزه نگاری دیگر در مناطق بیم دره شــهر ایالم و کوهدشــت لرستان 

عملیات اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی و گازی آغاز می شود.

امام جمعه دزفول گفت: مسئوالن دزفول باید 
از تمام ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از رشد 
قارچ گونه باغ ویالها در این شهرستان استفاده کنند.
حجت االسالم سید محمدعلی قاضی دزفولی افزود: باید 
ضمن اجــرای مر قانون در برخورد با دالالن و باغ ویالها، 

هیچ سفارشی در این زمینه پذیرفته نشود. 
وی اقدامات پیشگیرانه نظیر جلوگیری از قطعه بندی 
زمین های کشاورزی را ضروری دانست و ادامه داد: موضوع 
تغیبــر کاربری زمین ها و رشــد باغ ویالها به یک دغدغه 
استانی و کشــوری تبدیل شده و گرفتاری های فرهنگی 

زیادی ایجاد کرده است.
امام جمعه دزفول یکی از نقاط قوت این شهرستان را 
کشاورزی دانست و گفت: متاسفانه زمین های کشاورزی 
و باغی تکه تکه شده و بعد از تبدیل به باغچه با قیمت های 

نجومی به فروش می رسند.
وی خواستار هم اندیشی و جدیت مسئوالن شهرستان 
دزفول برای جلوگیری از رشد باغ ویالها شد و افزود: طبق 
قانون هرگونه معامله درخصوص تقسیم اراضی ممنوع و 
باطل اســت و درصورت فوت مالک، اسناد رد و بدل شده 

پشتیبان قانونی ندارند. 

حجت االسالم قاضی دزفولی از رشد باغ ویالها به عنوان 
یکی از مسائل بحرانی شهرستان دزفول یاد کرد و گفت: 
اداره جهاد کشــاورزی متولی اصلی زمین های کشاورزی 
اســت البته از ســایر ادارات مرتبط نظیر آب و برق نیز 

انتظار می رود همکاری الزم را در این زمینه داشته باشند.
وی افزود: متخلفان از هیچ تالشی برای دور زدن قانون 

دریغ نمی کنند که باید با آنها برخورد شود.
امام جمعه دزفول با بیــان اینکه قبل از قطعه بندی 

اقدامات پیشگیرانه انجام شوند، اظهار داشت: برخی افراد 
از رأفت جمهوری اسالمی سوءاستفاده می کنند. 

رئیس  جهاد کشــاورزی دزفول نیز در این نشست با 
انتقاد از نبود چشم انداز گردشگری در این شهرستان گفت: 
آسیب هایی مانند ســایر نقاط گردشگرپذیر دنیا متوجه 

شهرستان دزفول شده است.
احمــد زارعی افزود: متخلفان نهایت اســتفاده را از 

ناهماهنگی ادارات و جزیره ای کار کردن آنها می برند.
رئیس  جهاد کشاورزی دزفول ارائه خدمات به باغ ویالها 
را ممنوع دانست و افزود: ما برخورد می کنیم ولی برخی 
دســتگاه های اجرایی با آرم دولتی در حال آسفالت جاده 
باغ ویالها هستند که این موضوع شائبه مجاز بودن فعالیت 

باغ ویالها را در ذهن مردم ایجاد می کند.
رئیس  جهاد کشاورزی دزفول افزود: اغلب باغ ویالهای 
شمال کشور در اراضی ملی احداث شده اند ولی در دزفول 

اجازه این کار داده نشده است.
وی معامالت باغ ویالها و انتشار آگهی برای اجاره این 
اماکن گردشــگری در فضای مجازی را ممنوع دانست و 
گفت: الزم است در برخی قوانین تجدیدنظر شود؛ متاسفانه 
۴50 باغ ویال از طریق ماده ۱00 مجوز فعالیت گرفته اند.

تصادف جان پدر و پسر را گرفت
رشت- خبرنگار کیهان:

فرمانده نیروی انتظامی رودبار از جان باختن یک پدر و پسر 
در حادثه حریق در یک خودروی ســواری در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا فیضی اظهار داشت: مأموران کالنتری ۱۶ رودبار 
در پی دریافت خبری مبنی بر سوختن یک پدر و پسر در داخل خودرو، 
بالفاصله در محل حادثه حاضر و با بررسی موضوع دریافتند این مرد 
۳5 ساله به همراه پسر ۷ ساله اش بر اثر حریق در خودروی سواری، 

دچار سوختگی شدید شده و جان خود را از دست دادند.
وی گفت: همســر این مرد ۳5 ساله نیز شب قبل از حادثه بر اثر 

بیماری در یکی از بیمارستان های تهران فوت کرده است.
گفتنی اســت تحقیقات پلیس برای روشن شدن سایر ابعاد این 

حادثه همچنان ادامه دارد.

کشف 33 دستگاه خودرو احتکار 
شده در یزد

یزد- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی استان از کشف 33 دستگاه خودرو احتکار 

شده فاقد پالک به ارزش 33 میلیارد ریال در یزد خبر داد.
سردار »عباسعلی بهدانی فرد« اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان با اقدامات اطالعاتی و پلیسی از احتکار انواع خودروهای 
ایرانی در پارکینگی در ســطح شــهر یزد باخبر شدند و رسیدگی به 

موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی گفت: با هماهنگی مقام قضایی، ماموران به بازرســی از این 
پارکینگ پرداختند و ۳۳ دســتگاه انواع خودرو، شامل: ۱۹ دستگاه 
پراید، ۳ دســتگاه وانت نیسان، ۹ دســتگاه پژو، یک دستگاه خودرو 

سمند و یک دستگاه خودرو تندر ۹0 کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این 
خودروهای احتکاری را ۳۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این 

خصوص ۶ متهم دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.

 هر 3/5 ساعت یک کرمانشاهی 
بر اثر کرونا می میرد

اســتاندار کرمانشاه با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا 
تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد این اســتان 
خسارت وارد کرده است گفت: براساس آمار هر 3/5 ساعت 
یک کرمانشــاهی بر اثر ابتال به بیماری کرونا جان خود را از 

دست می دهد.
هوشنگ بازوند اظهار داشت: اگر در اسفند و فروردین گرفتار این 
ویروس می شدیم باتوجه به تجربه کم کشور به طور قطع خسارت های 

بسیاری می دادیم.
وی افزود: در صورتی که موضوع را جدی نگیریم بدون شــک  با 
یک  بحران جدی تر روبه رو خواهیم شــد و خســارت های بسیاری را 
متحمل می شــویم، این بیماری درمانی ندارد از این رو باید با کمک 

رعایت پروتکل های بهداشتی آن را کنترل کنیم.
بازونــد گفت: کرونا ۱5 درصد تولید ناخالص ملی ایران را از بین 

می برد.
بــه گفته وی، کرونا در طول پنج ماه گذشــته بیش از ۱0 هزار 

میلیارد تومان به اقتصاد کرمانشاه خسارت وارد کرده است.
استاندار کرمانشاه با اعالم اینکه باید با وجود کرونا چرخ اقتصادی 
خود را بچرخانیــم و در کنار آن به زندگی نیز بپردازیم؛ گفت: باید 

بتوانیم زندگی و کسب و کار خود را با کرونا وفق دهیم.
وی با بیان اینکه میانگین سنی افراد مبتال به کرونا در کرمانشاه 
۴۴ سال و میانگین سنی افراد فوتی ۶۴ سال است، افزود: پیک ۴۶0 

نفری افراد بستری را در استان  تجربه کردیم.
استاندار کرمانشاه گفت: اکنون 800 تخت برای بستری بیماران 
کرونایی در استان در نظر گرفته شده است که 2۶0 تخت از آن مربوط 

به مراقبت های ویژه می شود.

13 عضو یک باند سرقت مسلحانه احشام 
و خودرو در تبریز دستگیر شدند

تبریز - خبرنگار کیهان:
مامورین پلیس آذربایجان شــرقی موفق به شناسایی و 
متالشی کردن یک باند ســرقت مسلحانه که در آذربایجان 

غربی و شرقی فعالیت می کردند، شدند.
سرتیپ حسین عبدی، رئیس پلیس آذربایجان شرقی در آگاهی 
تبریز گفت: اعضای این باند 2۳ نفر بودند که از خارج از استان آمده 

و اقدام به سرقت و قتل کرده بودند که دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد بعد از شــیوع کرونا اقدام به سرقت خودرو و 

احشام کرده بودند.
عبدی تاکید کرد: تعداد سرقت ها  ۶۶ فقره و ارزش اموال بالغ بر 
بیش از 80 میلیارد ریال می باشد که به ۱۷ فقره سرقت احشام و ۳ 
فقره سرقت مغازه اعتراف کردند و از آنان ۴۶ دستگاه خودروی سرقتی 
کشف شد. سردسته باند نیز حین خروج از مرز در نقطه صفر مرزی 
توسط هنگ منطقه دستگیر شد. باند مزبور اواخر خردادماه در حین 
ســرقت از یک خانواده در روستای »چوبوغ لو« بناب، یک عضو آن را 

به دلیل مقاومت در برابر سارقان به قتل رسانیده بود.
وی یادآور شــد: سارقان توســط مرزبانان در حین خروج از مرز 

دستگیر شدند.

مدیرکل بنــادر و دریانوردی مازندران از 
برای  تومانی  میلیارد  ســرمایه گذاری 2۸۴ 
بندر  اجرای طرح هــای زیرســاختی در 2 
نوشهر و فریدونکنار خبر داد و گفت که 2۰6 
 میلیارد تومان از ایــن میزان را دولت تامین 

کرده است.
محمدتقی انزانپور از تکمیل و احداث سه پست 
اســکله در بندر نوشهر، تکمیل ساختمان اداره کل 
گمــرگات و تملک اراضی بندر فریدونکنار به عنوان 
بخشــی از کارهای زیرساختی انجام شده در دولت 

نام برد.
وی گفت که تکمیل مطالعات راه دسترسی بندر 
نوشــهر به کمربندی، آغاز عملیات ساخت باشگاه 
ملوانان، ایجاد سایت ترمینال کانتینری، بازسازی و 
ریل گذاری اسکله جنوبی بندر نوشهر برای استفاده از 
تجهیزات بندری، خریداری حدود 5۶ هزار مترمربع 
زمین برای توسعه اراضی پسکرانه ای در ضلع جنوب 
شرقی بندر نوشهر، ساخت ساختمان مرجع دریایی 
در بندر فریدونکنار و احــداث میدان ورودی بندر 
فریدونکنار واقع در محور بابلسر هم از دیگر اقدامات 

زیرساختی بوده است.
انزانپور افزود: ساخت راه دسترسی مستقیم بندر 
نوشهر جزو طرح های مصوب دولت نهم بود که بنا 
به دالیلی اجرایی نشد تا اینکه از سه سال پیش این 
طرح با جدیت بیشــتر مورد پیگیری قرار گرفت و 
در نهایت پس از انجام کار مطالعاتی و تغییر مسیر، 
دولت با همه محدودیت های مالی حدود ۱50 میلیارد 

تومان برای ساخت آن اختصاص داد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان مازندران با 
اعالم اینکه کار ساخت این راه دسترسی از چند ماه 
پیش آغاز شد، گفت: با بهره برداری از این طرح اتصال 
بندر آبی به کمربندی این شهر به منظور جابه جایی 

کاال به سهولت انجام می گیرد.
وی با بیان این نکته که بندر نوشــهر در حوزه 

دریایی ساالنه قابلیت پذیرش چهارمیلیون تن کاال 
را دارد، افزود: دســتیابی به این نقطه نیاز به توسعه 
اراضی پسکرانه این  بندر بود چرا که این اراضی، در 
زمینه دپــو، نگهداری و ترخیص کاال برای صاحبان 
کاال بســیار نقش دارد  ضمن آنکه در حوزه دریایی 
به اندازه کافی توسعه انجام گرفته به طوری که بندر 
نوشهر از این لحاظ جزو استانداردترین بنادر شمالی 

کشور است.
انزانپــور ابراز امیدواری کــرد که با بهره برداری 
از راه دسترســی بندر نوشهر به کمربندی و در پی 
آن خریداری حدود 200 هکتار اراضی پسکرانه ای، 
ظرفیت اسمی بندر نوشهر که هم اکنون چهارمیلیون 

تن در سال است، محقق شود.
مدیــرکل بنادر و دریانــوردی مازندران یکی از 
نتایج ســرمایه گذاری های انجام شــده را افزایش 
ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال دانست و توضیح داد: 
سال گذشته برای نخستین بار در بندر منطقه ویژه 
اقتصادی نوشهر بیش از یک میلیون تن کاال تخلیه 
و بارگیری شــد که رشد حدود 55 درصدی نسبت 

به سال ۱۳۹۷ داشت.

کشف سوخت قاچاق
زاهدان- خبرنگار کیهان:

سرهنگ »محمود سعادتی« گفت: ماموران پاسگاه انتظامی 
مســجد حضرت ابوالفضل)ع( بخش »بزمان« هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور »ایرانشهر- بم« به یک دستگاه 

تریلی تانکردار مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو تریلی در 
بازرسی از آن 2۷ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از چرخه توزیع از 

نوع »نفتگاز« کشف کردند.
سرهنگ سعادتی با اشاره به توقیف خودرو تریلی خاطرنشان کرد: 
راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره 

تعزیرات حکومتی شد.

 انتقاد معاون استاندار 
از وضعیت مسکن در قم

معاون استاندار قم گفت: اگر مسکن این گونه روال پیدا کند 
به کاالی غیرقابل  دسترس تبدیل می شود، برخی از خانوار 

شهری قدرت اجاره را هم ندارند.
محسن بهشتی اظهار داشت: اقشار ضعیفی از فقدان مسکن رنج 

می برند و درگیر اجاره  بهای سنگین هستند.
وی با بیان اینکه التهاب و شوک سنگین به بازار مسکن، نیاز به 
مدیریت راهبردی و اساســی دارد و باید برای برون  رفت از مشکالت 
مســکن، راهکاری مؤثر ارائه داد تصریح کرد: التهاب در بازار مسکن 
و اجازه، سبب ورود دولت به مسئله و برای تعیین سقف اجاره  بها به 
تفکیک شهرها، مصوباتی مطرح شد، این امر مسئولیت ما را سنگین 

می کند.
معاون امور عمرانی اســتانداری قم تصریح کرد: به نظر می رسد 
این التهاب در بازار مسکن، فارغ از عرضه و تقاضاست و با وجود 50 

هزار مسکن خالی در قم، کمبود عامل التهاب نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید ســایر شرایط اقتصادی را در افزایش 
قیمت مسکن و اجاره مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: وقتی ساخت وساز 
مسکن، بازار را متعادل می کند باید از ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن 
و انبوه سازان، خیرین و بخش خصوصی در تأمین مسکن نیازمندان و 

تعادل بخشی به التهابات مسکن کمک بگیریم.
وی یادآور شد:200 هکتار از اراضی دولتی در دست برنامه ریزی در 
قالب طرح ملی یا طرح های مشارکتی است که امیدواریم با ساماندهی 
این اراضی و سایر زیرساخت ها بتوانیم بازار مسکن را التیام بخشیم.

استان  رئیس سازمان جهاد کشــاورزی 
اردبیل گفت: در۱2 ســال گذشــته 2۹ پروژه 
سدسازی احداث سدهای معیشتی و کشاورزی 
در این استان آغاز و در همان ابتدای کار رها و 

متوقف شده است.
خلیل نیکشاد در آیین شروع دوباره پروژه متوقف 
شده احداث سد معیشتی روستای بلیل خلخال افزود: 
اجرای هر یک از این پروژه ها اعتبارات میلیاردی نیاز 
دارد و بسیاری از آنها نیز به دلیل تخصیص مبالغ ناچیز 
اعتباری به عنوان پروژه های زخمی شده، کشاورزی برای 

همیشه تعطیل شده است.
وی گفت: در حالی کــه برای اجرا و تکمیل یک 
پروژه سد معیشــتی و کشاورزی خلخال ۹0 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز بود، این پروژه با تخصیص 2 میلیارد 
ریال در ســال های گذشته آغاز و به علت نبود اعتبار 

پشتیبان بالتکلیف ماند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان اردبیل 
همچنین اظهار داشــت: عالوه بر مشکل تامین مالی 
و اعتباری پروژه های سدســازی کشاورزی آغاز شده 
در سال های گذشته، اکثر این پروژه ها فاقد مطالعات 
بودند طوری  که از مجموع ۹ پروژه ســد معیشتی و 
کشــاورزی خلخال پنج پــروژه فاقد مطالعات قبل از 

اجرای پروژه است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی ســد معیشتی 
روســتای بلیل از توابع بخش مرکزی خلخال در سال 
۱۳۹2 آغاز و با ۳8 درصد پیشــرفت فیزیکی به دلیل 
نبود اعتبار پس از چند ماه متوقف شد، گفت: پارسال 
هفت میلیارد ریال و امســال نیــز ۶ میلیارد و 500 
میلیون ریال و در مجموع ۱۳ میلیارد و 500 میلیارد 
 ریال برای ادامه عملیات اجرایی این ســد تخصیص 

یافته است.
نیکشــاد با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه در 
شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت ورق عایق بندی 
ســدهای معیشتی 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، 
افزود: با تکمیل و بهره برداری از این ســد با گنجایش 
۱20 هــزار مترمکعب آب کشــاورزی، آب مورد نیاز 
کشاورزی ۱00 هکتار از اراضی کشاورزی و باغی پایاب 

این سد تامین خواهد شد.
او تشــریح کرد: اردبیل از لحاظ اجرای طرح های 
آبیاری نوین تحت  فشــار و کم فشار چهارمین استان 
کشــور اســت و برای حمایت از مجریــان طرح های 
آبیاری نوین کم فشــار و تحت فشار نیز به ازای اجرای 
این طرح در ســطح هر هکتار از اراضی کشــاورزی 
و باغی اســتان تــا مبلغ هفت میلیــون و 500 هزار 
 ریــال کمک بالعــوض مالــی در اختیــار مجریان 

قرار می گیرد.

تاکید رئیس بنیاد مستضعفان 
بر اتمام پروژه ترمینال جدید 

فرودگاه کیش 
کیش- خبرنگار کیهان :

رئیس بنیاد مستضعفان در سفر به جزیره 
کیش، از پروژه در حال ساخت ترمینال جدید 
فرودگاه این جزیره بازدید و بر تســریع روند 

تکمیل آن تاکید کرد.
پرویز فتاح در این بازدید که با حضور مسئوالن 
ارشــد، معاونان و مدیران ســازمان منطقه آزاد و 
همچنین دست اندرکاران این پروژه انجام شد گفت: 
بنا شــد محوطه این پروژه تا شهریور و کلیات آن 
تا 22 بهمن به اتمام برســد. وی افزود: شیفت های 
کاری  ایــن پروژه بایــد برای شــب و روز و بدون 
 تعطیلی تعریف شــود تا به نتیجه دلخواه دســت 

یابیم.
مدیرعامل منطقه آزاد نیز در این دیدار با اشاره 
به همکاری با شــرکت ملی ساختمان در انجام این 
پروزه گفت: در خصوص تامین منابع مالی پروژه 20 
درصد مبلغ به صورت نقــد و مابقی با تهاتر زمین 
انجام می شود و برای پرداخت بخش نقدی مشکلی 
نخواهیم داشــت و مطابق قرارداد از مرز 20 درصد 

هم عبور کرده ایم.
غالمحسین مظفری اضافه کرد: بخش عمده ای 
از تجهیــزات پروژه در داخــل و همچنین پل های 
تلســکوپی توسط یک شرکت دانش بنیان  ساخته 
شــده، که خود نشــان دهنده ظرفیت باالی تولید 

داخل است.

بنیاد برکت ۴۰ میلیارد تومان وام 
اشتغالزایی  در دلفان پرداخت کرد

فرمانــدار دلفــان گفت: بنیــاد برکت ۴۰ 
میلیارد تومان تســهیالت اشــتغالزایی به 2 
 هزارو 35۴ نفر از روســتاییان این شهرستان 

پرداخت کرد.
حشــمت بهمنی افزود: روســتاییان بخش خاوه ، 
کاکاونــد و مرکزی دلفان پــس از معرفی به بانک از 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی با سود۴ درصد بهره مند 

شدند.
وی تصریح کرد: بیش از ۹0 درصد تســهیالت در 
زمینه پرواربندی دام به روســتاییان و عشایر پرداخت 
شده اســت. وی با بیان اینکه تسهیالت به روستاهای 
بــاالی ۱00 خانوار با نــرخ بیکاری باال و درآمد پایین 
اختصاص یافته اظهار داشــت: بنیــاد برکت در 2۳۹ 
روســتای محروم دلفان فعالیت می کند و امیدواریم با 
اقدامات صورت  گرفته شــاهد رونق اقتصادی در این 

شهرستان باشیم.
وی گفت: آسیب های اجتماعی فراوانی در شهرستان 
وجود دارد که بیکاری مهم ترین مشکل مردم دلفان است و 
 حدود ۱0 هزار خانوار این شهرستان تحت پوشش نهادهای 

حمایتی هستند.

درخواست نمایندگان کرمانشاه برای 
امهال وام  مناطق زلزله زده 

اعضای مجمع نمایندگان اســتان کرمانشاه در مجلس بر لزوم 
استمهال وام برای مردم مناطق زلزله زده کرمانشاه تاکید کردند.

یکی از مهم ترین تصمیمات دولت پس از وقوع زلزله ۷/۳ ریشتری آبان 
ماه ۹۶ در اســتان کرمانشاه، امهال دو ساله وام های مناطق زلزله زده بود که 
این مدت به اتمام رســیده است ولی بسیاری از زلزله زدگان به دلیل شرایط 

نامناسب اقتصادی توان پرداخت اقساط را ندارند.
هرچند برخی از بانک ها اقدام به برداشــت اقســاط از حساب مشتری ها 
کردند، اما در مجموع امهال دو ســال وام زلزله  زدگان استان کرمانشاه بخش 
بزرگی از مشکالت مردم را برطرف کرد ولی پس از پایان این مدت و با توجه 
به وضعیت معیشتی کنونی پرداخت وام برای زلزله زدگان کرمانشاه همچنان 

مشکل است.
پیگیری مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از سال گذشته تاکنون برای 
تمدید مدت امهال وام ها وجود داشــته اســت و نمایندگان ســابق استان و 
نمایندگان کنونی دغدغه پرداخت اقساط وام مردم زلزله زده استان را داشته اند 
و نامه ای برای پیگیری های مقتضی به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است.

آرش لهونی نماینده اورامانات در مجلس گفت: با توجه به شیوع گسترده 
کرونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه و شرایط سخت اقتصادی درخواست 

تمدید امهال وام ها را داریم.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی 
کنونی، تورم و بیکاری موجود در استان کرمانشاه نیاز است مسئوالن با جدیت 
و همکاری بیشتری در راستای تمدید امهال وام ها اقدام کنند که دغدغه ای 

دیگر برای دولت و زلزله زدگان ایجاد نشود.
وی عنوان کرد: در قانون آمده است که مبلغ 500 میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرایی شــدن امهال وام هشت  ماهه و مبلغ ۷50 میلیارد تومان اعتبار 
برای امهال وام یک ساله اختصاص یافته است و امیدوارم در جلسه  سران سه 

قوه درخواست امهال وام مورد پیگیری واقع شود.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از خرابی های بجا مانده از زلزله سال ۹۶ و سیل 
سال ۹8 بازسازی نشده و مردم درگیر مشکالت فراوانی در این رابطه هستند .

براین اســاس اعضای مجمع نمایندگان اســتان کرمانشاه در مجلس در 
نامه ای به رئیس جمهور  درخواست امهال وام ها در مناطق زلزله زده را  داده اند.

بهره برداری از ۴۰ واحد مسکونی 
روستایی سیلزدگان پلدختر

پلدختر  به ســیلزدگان  راســتای کمک  در 
بهره برداری از ۴۰ واحد مســکونی در روستاهای 
مورانی، خرســدر و چم گز از توابع این شهرستان 

آغاز شد.
این واحدها به همت بســیج سازندگی سپاه حضرت 
سید الشهدا )ع( استان تهران پلدختر به بهره برداری رسیدند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا )ع( استان تهران در 
حاشیه افتتاح این واحدها گفت: این واحدهای مسکونی 
با حمایت مالی خیران اســتان تهران  و توسط گروه های 
جهادی بسیج  و قرارگاه محرومیت زدایی و سازندگی سپاه 
این استان ساخته شدند که تحویل سیلزدگان شهرستان 

پلدختر داده شد.
سرتیپ حسن حسن زاده افزود: در راستای کمک به 
سیلزدگان 2۳ واحد مسکونی نیز در پلدختر مراحل پایانی 
عملیات اجرایی خود را طی می کنند که بزودی به مرحله 
افتتاح و به بهره برداری می رســند. وی افزود: ۱5۴ واحد 
مسکونی نیز در روستاهای سیلزده پلدختر از تیرماه سال 

گذشته تاکنون تعمیر و تحویل داده شده است.
فرمانده ســپاه حضرت سیدالشهداء)ع( استان تهران 
گفت: بازســازی یادمان شــهدای گمنام  پلدختر نیز به 
قرارگاه ســازندگی ســپاه حضرت سیدالشهدا )ع( استان 
 تهران واگذار شــده که پیش بینی می شود یک ماه آینده 

تکمیل شود.

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات البرز 
تا ۲۷ تیر تمدید شد

۱5۰ نوعروس گلستانی در آستانه آغاز زندگی 
مشترک و با حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و بسیج سازندگی گلستان، یک سری کامل جهیزیه 

دریافت کردند.
این جهیزیه ها در مراسمی با حضور مسئوالن استانی 

در اختیار آنان قرار گرفت.
مدیرکل کمیته امداد گلســتان گفت: هر ســری این 
جهیزیه ها شامل ۱۴ قلم کاالی ایرانی مانند یخچال، فرش، 
اجاق گاز و لوازم آشپزخانه به ارزش ۱۱0 میلیون ریال است.
عیســی بابایی اظهار داشت: امسال قرار است 2 هزار 

سری جهیزیه به زوج های کم بضاعت تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اهدا شود.

وی گفت که پارســال هزار و 800 ســری جهیزیه به 
ارزش 50 میلیارد ریال در گلستان تهیه و بین مددجویان 

توزیع شد.

اهدای ۱5۰ سری جهیزیه به نوعروسان گلستانی

سرمایه گذاری ۲۰۶ میلیارد تومانی دولت در ۲ بندر مازندران

 ۲9 پروژه سد معیشتی استان اردبیل 
بالتکلیف رها شده است

رئیس  دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت که 
از ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ تاکنون 2۰۰ نفر از 
اعضای کادر درمانی این استان شامل پرستار، پزشک 

و بهورز به کرونا مبتال شدند.
 عبدالرضا فاضل گفت: از مجموع کادر درمانی گلستانی 
مبتال به کرونا در حال حاضر فقط ۱0 نفر بستری بوده و به 
جز چند مورد فوتی، بقیه آنها مرخص شده و به خدمت در 
مراکز درمانی بازگشتند. وی گفت: در حال حاضر مناطق 

شرقی استان دارای بیشترین تعداد مبتال به کرونا و شاهد 
روند رو به رشد شیوع این بیماری است که همراهی مردم 
در رعایت توصیه های پزشــکی، موجب کاهش شیوع این 
روند نگران کننده خواهد شد. وی بیان کرد: بیمارستان های 
مراکز درمانی شرق استان کمتر از هزار و 500 تخت دارند و 
اگر یک درصد از جمعیت این منطقه مبتال و در این مراکز 
بستری شوند به طور قطع امکانات درمانی موجود پاسخگوی 
حجم فراوان مراجعه احتمالی بیماران کرونایی نخواهند بود.

رئیس  دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از مجموع 
۶۷5 بیمار بســتری مشکوک به کرونا در استان، 2۷5 تن 

در مراکز درمانی گنبدکاووس بستری هستند.
فاضل گفت که سه هزار و ۳00 کادر درمانی گلستان 
برای ارائه خدمات بهتر به بیماران کرونایی نیازمند تجهیزات 
درمانی از جمله دستگاه اکسیژن ساز و تجهیزات حفاظتی 
فردی هستند. وی گفت: به طور میانگین روزانه ۱00 بیمار 
کرونایی در مراکز درمانی استان بستری شده و ۶5 تا ۷0 

بیمار کرونایی بهبود یافته نیز مرخص می شوند که بیشتر 
افراد مبتال را مردان باالی 50 ســال تشکیل می دهند. به 
گفتــه فاضل در 2 هفته اخیر به طــور میانگین روزانه ۷ 
بیمار کرونایی در گلستان جان خود را از دست دادند. ۱0 
شهر گنبدکاووس، کالله، مراوه تپه، مینودشت، گالیکش، 
کردکوی، آق قال، بندرگز، ترکمن و گمیشان در وضعیت 
قرمز و گرگان، علی آباد، رامیان و آزادشهر نیز در وضعیت 

زرد شیوع کرونا قرار دارند.

۲۰۰ عضو کادر درمانی گلستان به کرونا مبتال شدند

 شناسایی و دستگیری متهم تیراندازی 
و تهدید در فضای مجازی در هرمزگان

فرمانده انتظامی  استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری 
متهم تیرانــدازی و تهدید در فضای مجازی و کشــف یک 
 قبضه ســالح جنگی کالش در یکی از شهرستان های استان 

خبر داد. 
ســردار غالمرضا جعفری، اضافه کرد: در پی یک کلیپ با موضوع 
تیراندازی و تهدید در فضای مجازی توســط فرد یا افرادی ناشناس، 
بالفاصله موضوع شناسایی و دستگیری متهم و کشف سالح مربوطه 

به صورت ویژه در دستور کار مأمورین پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با انجام یکســری اقدامات اطالعاتــی و بهره گیری از 
شــیوه های پلیسی با همکاری مشــترک مأموران پلیس فتا و پلیس 
امنیت عمومی متهم در یکی از روستاهای شهرستان میناب شناسایی 
و دســتگیر و به پلیس فتا انتقال و در بازجویی های تخصصی بعمل 
آمده و با توجه به ادله و مستندات موجود در فضای مجازی مبنی بر 
نگهداری سالح جنگی لب به اعتراف گشوده و به تیراندازی و انتشار 

در فضای مجازی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی  اســتان هرمزگان اظهار کــرد: مأموران ضمن 
هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از منزل متهم یک قبضه سالح 
جنگی کالش به همراه یک تیغه خشــاب و ۱8 عدد فشنگ جنگی 

کالش کشف کردند.


