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صفحه ۷
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
۱۰ صفر ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۷۴

رکورد تولید در فوالد خوزستان شکسته شد

واگذاری 8۰۰ میلیارد تومان پروژه 
آب و برق همدان به بخش خصوصی

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان از واگذاری بیش از 800 میلیارد 
تومان پروژه آب و برق به بخش خصوصی در همدان 
خبر داد و گفت: بهره برداری از سدهای استان توانسته 

نیاز آب آشامیدنی و بخش کشاورزی را تأمین کند.
ســید ســعید شــاهرخی در آیین افتتاح همزمان 
طرح های آبرسانی به 400 روستا در 20 استان کشور با 
حضور وزیر نیرو، گفت: 31 شهر در استان از آب آشامیدنی 
سالم برخوردار هســتند و در حال حاضر 750 روستای 
همدان به شبکه آب سالم متصل هستند. وی عنوان کرد: 
وزارت نیرو در همــدان طرح های مهم و تأثیرگذاری در 
حوزه آب و برق اجرا کرده و ساخت سد یکی از اقدامات 

بسیار مهم وزارت نیرو برای توسعه همدان است.
استاندار همدان تصریح کرد: نیروگاه شهید مفتح با 
قدرت، کار خود را دنبال می کند و به عنوان نیروگاه برتر 
در زمینه تولید برق انتخاب شده است. شاهرخی با اشاره 
به افتتاح سه سد در طول سه سال گذشته گفت: ساخت 
سه سد در سه منطقه استان از جمله اقداماتی است که 
توانســته در راســتای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی 
نیــاز عمده مان را برطرف کند. در ادامه حجت االســام 
احمد حســین فاحی نماینده مردم همدان در مجلس 
شورای اســامی گفت: سالهاست قرار است آب همدان 
از سد تالوار تأمین شود به طوری که از سال 86 عملیات 
اجرایی طرح آبرسانی آغاز شده و بیش از 100 کیلومتر 
لوله گذاری انجام شــده و تا نزدیک همدان رسیده است 
اما هنوز منبع تأمین آب مشخص نشده و امیدواریم این 
موضوع مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: مدیریت 
آب های سطحی، فرسودگی تجهیزات نیروگاه برق همدان، 
آسیب شناسی فروچاله ها، انجام مطالعه جدید در شهرک 
صنعتی جهان آباد فامنین به علت وجود فروچاله ها و تعیین 
تکلیف 100 هکتار زمین آن منطقه را از ضروریات عنوان 

کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل و مشکات شد.

سفر جهانگرد هرمزگانی  با شتر به دور دنیا 
سفر جهانگرد هرمزگانی با شــتر به دور دنیا که بر اثر 
شــیوع بیماری کرونا مدتی متوقف شده بود دو باره از سر 

گرفته می شود.
محمد امیری رودان اظهار داشــت: پیمایش دور دنیا با شتر از 
شهر سیریک هرمزگان در خردادماه ۹8 آغاز شد ولی بیماری کرونا 

این برنامه دو سال و نیم را بهم زد.
وی افــزود: درآن زمان از کشــور آذربایجان عبــور کرده و به 
گرجســتان رسیدم و می توانستم شترها را بر کامیون سوار کرده و 
از این کشــور عبور کنم اما با توجه به شرایط ترجیح دادم به کشور 

بازگشته و سفر را از مسیر ترکیه ادامه دهم.
وی ادامه داد: از16 مهرنیز سفر از جعفر آباد مغان به سمت مرز 
بازرگان به کشورهای ترکیه، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، یونان، 
ایتالیا، اتریش، سوئیس، فرانسه، بلژیک و هلند با شتر را ادامه می دهم.
جهانگرد هرمزگانی بیان داشــت: تفاهم نامه ای با فائو )سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد( منعقد شده و یک تیم تحقیقاتی از 

این سفر پشتیبانی علمی می کنند.
امیــری رودان بیــان داشــت: این تیم بین المللــی یک نفر از 
هندوســتان و یک نفر از آلمان و سایر اعضا متخصصان کشورمان 
هســتند و ادامه پیمایش از کشــور ایتالیا با برنامه ریزی و نظر فائو 

انجام می شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اهواز:

فساد، برنامه های اجرایی 
در دستگاه ها را زمین گیر می کند

اهواز - خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اهواز گفت: 
اگر فساد در هر دستگاه اجرایی وجود داشته باشد بهترین 
برنامه های اجرایی طراحی و تدوین شده را زمین گیر می کند.

»محمدجعفر فلسفی« در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با 
مدیرعامل آبفا خوزستان بیان داشت: فکر نمی کنم کسی در اینکه 
وضعیت استان چه در حوزه آب و چه در بخش فاضاب خوب نیست، 
تردیدی داشته باشد. از بیست سال قبل ما مشکل آب را داشتیم و 
هــر رئیس جمهوری آمد وعده هایی داد ولی اهواز هم به طور خاص 

مغفول واقع شد.
عضو شورای شهر اهواز افزود: در مقطعی در قالب اوراق مشارکت 
در استان هزینه کردند ولی اهواز در این طرح نبود و اگر تدبیر اخیر 

هم نبود چه بسا وضع بغرنج تر می شد.
فلسفی در ادامه بیان داشت: البته ظرفیت هایی در استان داریم 
نظیر امام جمعه ای که احساس مسئولیت می کند و از آنجا که می داند 
مقامی باالتر همانند رهبری می تواند گره گشــا باشد، ورود می کند. 

اینها ظرفیت های مثبت استان است.
وی گفت: مشهد بخشــی از مشکل مترو خود را با استمداد از 
مقام معظم رهبری حل کرد ولی متروی اهواز که وضعیت به مراتب 

بدتری دارد همچنان زمین گیر است.
وی با اشــاره به اینکه ده ســال پیش »سونامی فاضاب« تیتر 
رســانه های ما بود بیان داشــت: اگر ده سال پیش صاحب نظران و 
کارشناسان پیش بینی سونامی فاضاب را کردند چرا جدی نگرفتیم 

و فکری به حال آن نکردیم؟
این فعال رســانه  ای گفت: اگر با شناســایی علل نتوانیم نقشه 
راه آینده را ترســیم کنیم و باز هم درست برنامه ریزی نکنیم یعنی 

می خواهیم همین روند نادرست را ادامه بدهیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
فسا عنوان کرد: ۲ مدرسه در این شهرستان 
بــه دلیل ابتــالی دو دانش آموز بــه کرونا 
به منظور اطمینان از ســالمت دانش آموزان 
 و رعایــت موارد بهداشــتی تــا دو هفته 

تعطیل شدند.
مسلم امینی نژاد عنوان کرد: پدر بزرگ یکی از 
دانش آموزان در روستای دستجه فسا به کرونا مبتا 

شده اســت که به محض اینکه به احتمال ابتای 
این دانش آموز به دلیل مراوده با پدربزرگش شــک 
کردیم، تست گرفته شد و با مثبت شدن آن، مدرسه 
را برای اطمینان از سامت دانش آموزان یک تا دو 

هفته تعطیل کردیم. 
وی افزود: همچنین در مدرسه شهدای بدر نیز 
عایم مشــکوک به کرونای یک دانش آموز که تنها 
دو ســاعت به مدرسه رفته بود، مشاهده شد که با 

نظر شورای مدرسه تا دو هفته این محل را تعطیل 
اعام کردیم و پــس از آن، دانش آموزان می توانند 

دوباره در مدرسه حضور یابند.
امینی نژاد بیان کرد: مدارس این شهرستان به 
اینترنت مجهز هســتند، حضور در مدرسه اجباری 
نیســت و دانش آموزان می تواننــد از خانه درس را 
پیگیــری کنند، معلمان نیــز موظف اند دروس را 

درفضای مجازی ارائه دهند.

افتتاح ۵۵8 کالس درس خیرساز 
در خراسان رضوی

رئیس مجمع خیران مدرسه ســاز خراسان 
رضوی گفــت: همزمان با مهر مــاه ۱۵۳ واحد 
آموزشــی و پرورشــی با ۵۵8 کالس به صورت 
 مردمــی و مشــارکتی در ایــن اســتان به 

بهره برداری رسید.
غامعلی رافتی افــزود: در مجموع 282 واحد 
آموزشــی با هزار و 1۹۹ کاس در این استان طی 
ســال تحصیلی جاری به بهره برداری می رسد که 
153 واحــد بــا 558 کاس و زیربنای حدود 53 
هزار مترمربع از این تعداد توسط خیرین یا به صورت 

مشارکتی احداث شده اند. 
وی ادامــه داد: از مجمــوع واحدهای احداثی 
مردمی و مشارکتی 48 واحد با 17۹ کاس به صورت 
100 درصد توسط خیران مدرسه ساز و 105 واحد با 
37۹ کاس نیز به صورت مشارکت خیران با دولت 

ساخته شده اند.  
رئیس مجمع خیران مدرسه ساز خراسان رضوی 
گفــت: به منظور فرهنگ ســازی و  ترویج کار خیر 
مدرسه سازی، پویش مردمی آجر به آجر در کشور 

شکل گرفته است. 
استان خراسان رضوی با بیش از چهار هزار خیر 
مدرسه ساز رتبه برتر کشور در جلب مشارکت های 

مردمی را دارد.

مرکز تحقیقات، تکثیر و معرفی مجدد گورخر ایرانی با 
حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت در پارک ملی کویر گرمسار استان 

سمنان افتتاح شد.
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست در آیین افتتاح و بهره برداری این مرکز در پارک ملی 
کویر استان سمنان ابراز داشت: پارک ملی کویر یکی از قدیمی ترین 
مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در کشور است 
که تا چند دهه قبل بهترین ذخیره گاه جمعیت گورخر آسیایی را 
میزبانی می کرد اما در اثر خشکســالی و شکار غیرمجاز در چندین 

دهه قبل این جمعیت را از دست داد.
کیومرث کانتری تصریح کرد: در زمان حاضر کمتر از یک هزار 
راس گورخر ایرانی در کشور باقیمانده است و افتتاح مرکز تحقیقات، 
تکثیر و معرفی مجدد گورخر ایرانی در پارک ملی کویر استان سمنان 

گامی مهم در زادآوری و افزایش نسل این گونه ارزشمند است.
وی یادآور شد: با آغاز بهره برداری از سایت جدید مرکز تحقیقات، 
تکثیــر و معرفی مجدد گورخر ایرانی در پارک ملی کویر، 12 راس 
گورخر انتقال یافته به این پارک از سایت قدیم به این مرکز منتقل 
شد. گورخر ایرانی زیرگونه  ای از گورخر آسیایی است که به شدت در 
معرض خطر انقراض قرار دارد، گورخر آسیایی در گذشته جمعیت 
فراوانی در خاورمیانه، آســیای میانه و چین داشت اما اکنون نسل 

آن در اغلب مناطق منقرض شده است.
پــارک ملی کویر یکــی از بزرگ تریــن و قدیمی ترین مناطق 
حفاظت  شده ایران است که بیشتر وسعت آن در شهرستان گرمسار 
و بخش های کوچکی هم در اســتان های تهران، قم و اصفهان واقع 

شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت: 
این شــرکت در نیمه نخست امسال با وجود 
مشکالت ناشــی از تحریم ظالمانه، با تولید 
یک میلیون و ۹۷۶هزار تن شــمش فوالد، 

 رکوردی جدید را در ســال جهش تولید به 
ثبت رساند.

علی محمدی افزود: کارکنان فوالد خوزســتان 
توانستند با تاش شبانه روزی و تکیه بر توان داخلی 

بخشی از اجاره بهای اماکن تجاری 
موقوفی در خراسان رضوی بخشیده شد

معاون اوقافی، حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی گفت: در راستای حمایت از مستاجران 
موقوفات که در اثر شــیوع کرونا متحمل خسارت شده اند، 
اجاره بهای اماکن تجاری موقوفات استان برای دو ماه متوالی 

بخشیده شد.
حجت االســام محمد ذاکــری افزود: در راســتای همراهی و 
مســاعدت به مســتاجران واحدهای تجاری موقوفات استان که به 
تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا و هیئت وزیران جزو مشــاغل 
پرخطر محسوب شــده و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از 
فعالیت منع شــدند، با موافقت ســازمان اوقاف و امور خیریه اجاره 
بهای دو ماه اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال این واحدها 

مورد بخشودگی قرار گرفت.
وی افزود: شرایط بخشودگی دو ماه اجاره بها برای مستاجرانی 
است که از قبل از شیوع ویروس کرونا واحدهای تجاری موقوفات را 

در قالب قرارداد اجاره کردند.

همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشــگاه 
بزرگ کتاب در ســبزوار با حضور مسئوالن 

محلی در این شهر برپا شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی سبزوار در 
حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه 
بزرگ کتــاب با رویکرد هفته دفاع مقدس، انقاب 
اسامی و مقاومت برگزار شد. رضا شجاع مقدم افزود: 
برپایی این نمایشگاه با هدف گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس و ارتباط نســل جوان با آن دوران درخشان 

و همچنین برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
دایر شــد. وی ادامه داد: 10 هزار عنوان کتاب در 
موضوعات مختلف دفــاع مقدس، حوزه، فرهنگی، 
دینی، ادبی، روانشناسی، کودک و نوجوان، پزشکی، 

داستان و تاریخی در این نمایشگاه ارائه شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی سبزوار 
گفت: این نمایشگاه تا هفتم مهرماه در معرض دید 
عاقه مندان قرار  گرفت و کتاب های آن با تخفیف 

10 تا 20 درصد به خریداران عرضه شد.

۹ زندانی جرایم غیرعمد 
گلستان آزاد شدند

رئیس  کل دادگستری گلستان گفت که با 
پادرمیانی شوراهای حل  و  مشارکت خیرین 
اختالف اســتان ۹ زندانی جرایم غیرعمد از 

زندان های گلستان آزاد شدند.
هادی هاشــمیان اظهار داشــت: با آزادی این 
زندانیان تعداد افرادی که به علت ناتوانی در پرداخت 
نفقه، دیه، مهریه، بدهکاران مالی و حوادث کارگاهی 
در حبس بوده و آزاد شــدند به 164 تن رسید که 
از مجمــوع این افراد، 5 نفــر زن بودند. وی ادامه 
داد: این افراد در مجموع 610 میلیارد ریال بدهی 
داشتند که با پادرمیانی اعضای شورای حل اختاف 
و مددکاران زندان، شاکیان در اقدام خیرخواهانه از 
430 میلیارد ریال بدهی خود گذشتند و مابقی این 
پول نیز با کمک مردم، خیرین، ستاد دیه و پرداخت 

وام تامین شد.
رئیس کل دادگستری گلســتان گفت: امسال 
از محل کمک های بنیاد مســتضعفان 30 میلیارد 
ریال به اســتان تخصیص داده شــد که 82 نفر از 
زندانیان آزاد شــده امسال با این کمک، به آغوش 
خانواده های خود بازگشتند. هاشمیان ادامه داد: در 
حال حاضر 1۹0 زندانی جرایم غیرعمد و ناتوان از 
پرداخت بدهی و دیه در زندان های گلستان چشم 
به راه کمک مردم نوع دوست برای آزادی هستند.

تمامی مدارس استان مازندران 
به اینترنت پر سرعت متصل شد

بابل- خبرنگار کیهان:
رسول علی اصغرپور مدیر مخابرات منطقه 
مازندران گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی، 
تمامی مدارس اســتان مازندران به اینترنت 
پرســرعت متصل شدند و تعهدات مخابرات 
 در زمینــه اینترنت مدارس بــه طور کامل 

انجام شد.
وی افزود: عمده مشــکات اینترنت استان در 
روســتاها بوده که با توجه به شــیوع کرونا، تمامی 
روســتاهای اســتان به طور همزمان درخواســت 
اینترنت پرســرعت داشــتند که تحقق این مهم 
مســتلزم برنامه ریزی و همچنین ســرمایه گذاری 
اســت اما طــی 6 ماهــه ابتدایی امســال بخش 
 زیادی از روســتاهای مازندران به سیستم اینترنت 

تجهیز شدند.

 مأموران پلیس استان مرکزی 
رشوه میلیاردی را رد کردند  

اراک-  خبرنگار کیهان: 
مأموران نیروی انتظامی  اســتان مرکزی 

رشوه قاچاقچیان دالر و دینار را نپذیرفتند. 
سه  مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی  استان 
مرکزی که رشوه یک میلیارد و 200 میلیون تومانی 
را قاچاقچیــان دالر و دینــار نپذیرفته بودند مورد 

تجلیل مسئوالن قرار گرفتند.
ســرهنگ مجتبی جباری فرمانــده انتظامی 
 دلیجان، سروان مرشدی مرام و استوار میثم موالیی 
از نیرو های کادر پلیس دلیجان به دلیل این شهامت 
و شجاعت از سوی استاندار و برخی مسئوالن مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
این سه مأمور چندی پیش در حال گشت زنی 
 در اطــراف پاســگاه انتظامی  دلیجــان به خودرو 
زن و شوهری مشکوک  شدند و پس از اعام ایست 

این زوج از محل فرار کردند.
مأموران پلیس با تاش فراوان و تعقیب و گریز 
آنان را دستگیر و از آنان هفت و نیم میلیارد تومان 
دالر و دینار قاچاق کشــف و ضبط و تحویل مرجع 

قضایی دادند.
ســرتیپ حسن مفخمی  شهرســتانی فرمانده 
انتظامی  استان مرکزی گفت: متهمین پیشنهاد رشوه 

50 هزار دالری به ما موران دادند که نپذیرفتند.

اســتاندار آذربایجان غربی گفت: ادارات 
استان، امالک و اموال هزینه بر و بدون استفاده 

را در لیست فروش قرار دهند.
محمدمهدی شهریاری در جلسه مولدسازی و 
فروش اموال مازاد ادارات آذربایجان غربی با اشــاره 
به اینکه یکی از برنامه های ویژه دولت برای افزایش 
بهــره وری و کاهش هزینه های مازاد، فروش اموال 
غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی است، افزود: 
روند اقدامات دســتگاه های اجرایــی در معرفی و 
فروش اموال مازاد که نگهداری آنها هزینه بر و نیز 

با استفاده است، قابل قبول نیست.
وی با انتقاد از روند اجرای این طرح در آذربایجان 
غربی اضافه کرد: سهمیه تعیین شده برای استان از 
قبل فروش اموال مازاد، 17 هزار میلیارد ریال است 
که به جهت محدودیــت زمانی باید اهتمام جدی 

تری انجام گیرد.
اســتاندار آذربایجان غربــی بیان کــرد: برخی 
دســتگاه های اجرایی هنوز از معرفــی اموال مازاد 
امتنــاع می ورزند که در صورت تداوم این روند، در 
جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت 

به مازاد اعام کردن اموال بااستفاده دستگاه های 
اجرایی اقدام می کنیم. شهریاری گفت: این سیاست 
دولت عاوه بر اینکه موجب اتمام پروژه های عمرانی 
و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و دیگر 
هزینه های الزم می شود، بهره وری دستگاه ها را نیز 
از طریق حذف هزینه های زائد نگهداری باال می برد.

وی افزود: هزینه های نگهداری اموال مازاد یکی 
از دالیل بهره وری پایین دستگاه های اجرایی است 
که هر چه سریعتر باید نسبت به تعیین تکلیف این 

اموال اقدام الزم انجام گیرد.

 6۹6 کیلوگرم موادمخدر 
در عملیات پلیس رابر کشف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از ۶۹۶ کیلوگرم 
موادمخدر در عملیات پلیس شهرستان »رابر« خبر داد.

 ســرتیپ »عبدالرضا ناظری« گفت: مامــوران پلیس مبارزه با 
موادمخــدر و یک تیم از یگان امداد این شهرســتان هنگام کنترل 
نامحسوس محور »جیرفت-رابر« به یک دستگاه خودروی پژو 405 

مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
وی افزود: راننده این خــودرو در مواجهه با ماموران با افزایش 
ســرعت اقدام به دور زدن و فرار به سمت نقاط حاشیه ای و فرعی 
ایــن محور کرد که در ادامه ماموران این خودرو را متوقف و ضمن 
دســتگیری راننده در بازرســی از خودرو 6۹6 کیلوگرم موادمخدر 
شــامل: 218 کیلــو و620 گرم تریاک و 477 کیلــو و ۹00 گرم 

حشیش کشف کردند.

۲ جوان در کانال آب غرق شدند
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت پزشکی ساوه 
از غرق شدگی و جان باختن دو جوان در کانال آب روستای 

الوسجرد بخش مرکزی این شهرستان خبر داد. 
»بهرام صیدی« اظهار داشت: حادثه در ساعت 15 آخرین روز 
تابستان به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس اطاع رسانی 

شد.
وی ادامه داد : تیم عملیاتی اورژانس 115 شهری شماره 2 ساوه 
به محل حادثه اعزام شد و بافاصله عملیات  احیای قلبی و ریوی 
را بر روی غرق شــدگان این حادثه که دو جوان تقریبا 18 ســاله 

بودند، آغاز کردند.
به گفته صیدی، با وجود تاش بی وقفه تیم عملیاتی اورژانس، 
احیای قلبی-ریوی موثر واقع نشد و هردو نفر جان خود را از دست 

دادند.

رئیس  شورای شهر 
ایرانشهر بازداشت شد

رئیس  شورای شهر ایرانشهر به اتهام هشت 
فقره جعل مصوبات شورای شهر و هشت فقره 
استفاده از ســند مجعول و سوءاستفاده از 

موقعیت شغلی بازداشت شد. 
به گزارش روابط عمومی دادســرای عمومی و 
انقاب شهرستان ایرانشــهر،  متهم با قرار تامین 
مناســب در اختیار اداره اطاعــات قرار دارد. یکی 
از مصوبــات جعلــی این متهم تغییر نــام خیابان 
شــهید ســجادی به محمودزهی بوده که شخص 
 مزبور در قید حیات است. تحقیقات در این زمینه 

ادامه دارد.

 یک مدیر خوزستان 
یک سال از کار منفصل شد

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از مدیران 
بانک های اســتان به دلیل اجرائی نکردن مصوبات ســتاد 
اقتصاد مقاومتی دادگستری ، به یک سال انفصال از خدمت 

محکوم شد. 
حجت االســام صادق مــرادی ، اظهار داشــت:  در راســتای 
سیاست های قوه قضائیه مبنی بر حمایت از سرمایه گذاران مشروع، 
تولیدکنندگان و فراهم سازی زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال و 
رونق تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان تشکیل و 
راه اندازی گردید که مصوبات این ســتاد ضمانت قانونی دارد و همه 

ادارات، سازمان ها و مدیران مکلف به اجرای مصوبات آن هستند.
وی افزود: یکی از مدیران بانک های استان به تازگی با وجود اباغ 
مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان و تذکر حضوری، 
از اجرای مصوبه این ستاد ممانعت به عمل آورده که در این خصوص 
با اعام جرم از سوی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی و صدور کیفرخواست 
در شعبه دادگاه بدوی، این مدیر خاطی به یکسال انفصال از خدمت 

محکوم شد.
وی اظهار داشــت: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری 
خوزســتان برای همگان الزم االجراست و قانونگذار برای تخطی از 
مصوبات این ســتاد انفصال از خدمــت در نظر گرفته و در صورت 
 هرگونــه تخلف و جــرم، دســتگاه قضایی اســتان قاطعانه ورود 

خواهد کرد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
طرح تأمین آب پایدار و اتصال ۳۲ روستا 
به شبکه آب شهری در اســتان اصفهان با 
 دستور رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری 

رسید.
رضا اردکانیان در آیین بهره برداری از طرح تأمین 
آب پایدار، 32 روستای استان اصفهان که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: مسئوالن این استان 
باید با تدبیر و هوشــمندی مصرانه و مستمر پیگیر 

رفع کاستی ها و مشکات باشند.
وی تصریــح کرد: فعالیت ها و اقدامات اســتان 
اصفهــان در قالب یکپارچه ســازی شــبکه آب و 
فاضاب شهری و روســتایی روستاهای متعددی 
را در مسیر بهره برداری از نعمت آب سالم و پایدار 

قرار خواهد داد.
اردکانیان از آغاز بهره برداری از طرح تأمین آب 
پایدار 32 روستا در این خطه با جمعیت حدود هشت 
هزار و 200 نفر که از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی به ثمر رسیده است را صادر کرد.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
در این مراسم گفت: سامانه دوم آبرسانی به اصفهان 

بزرگ باید هر چه زودتر وارد مدار شود.
وی با بیان اینکه امسال در استان اصفهان شرایط 
ســختی در تأمین آب به مردم داشتیم گفت: هنوز 
سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ به بهره برداری 
نرســیده است اما با همت همکاران دو شرکت آب 
منطقــه ای و آب و فاضاب این اســتان و حمایت 
استاندار، اقدامات خوبی شکل گرفت و منجر به رفع 

برخی کم آبی ها در این استان شده است.
حمید رضا جانباز تأکید کرد: ضرورت دارد که 
سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ هر چه زودتر 
وارد مدار بهره برداری بشود تا مشکات کمبود آب 
این اســتان به طور کلی در بخش آب آشــامیدنی 

برطرف شود.
به گزارش خبرنگار ما طرح سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان شامل تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم 
به گاب 2 اســت و به عنوان طرح توسعه آبرسانی 
به 14 شهرســتان استان به طول 27 کیلومتر، آب 
دریاچه ســد زاینده رود را بــه تصفیه خانه انتقال 
می دهد. این ســامانه باید در اواســط دهه گذشته 
به بهره برداری می رســید اما هنوز این امر صورت 

نگرفته است.

۱۴ محکوم به قصاص در کرمان 
از مرگ رهایی یافتند

رئیس  شــوراهای حل اختالف کرمان با  اشاره به اینکه 
کرمان رتبه اول کشــوری در زمینه سازش پرونده های قتل 
را دارد، گفــت: ۱۴ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از 

مرگ رهایی یافتند.
مهدی تقی زاده، اظهار کرد: با اهتمام اعضای شورای حل اختاف 
شعب ویژه زندان و همچنین اقدام خداپسندانه خانواده های اولیای 
دم، 14 محکوم به قصاص نفس با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی 

و فرصت زندگی مجدد یافتند.
وی اعام کرد: شــوراهای حل اختاف ویژه زندان در چهار ماه 
ابتدای سال جاری رتبه دو کشوری را در زمینه آزادی زندانیان به خود 
اختصاص داده و موفق به کسب رتبه اول کشوری در زمینه سازش 

پرونده های قتل در این مدت زمان شده اند.
تقی زاده بیان کرد: یکی از شــاخه های مهمی که اخیراً به مرکز 
توســعه حل اختاف واگذار شــده موضــوع داوری و میانجیگری 
اســت که این مرکز با ایجاد کارگروه هایی در حال پیگیری و تهیه 
دستورالعمل های الزم است، ان شــاءاهلل با شروع به کار آنها شاهد 
افزایش مصالحه میان اصحاب دعوی و کاهش ورودی پرونده ها به 

دادگستری باشیم.

کشف بیش از ۱۶۲ هزار لیتر سوخت قاچاق
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۶۲ هزار 

و ۶۹۲ لیتر سوخت قاچاق در استان خبر داد. 
ســرتیپ محمد قنبری، اظهار داشــت: طرح  مبارزه با قاچاق 
ســوخت با هدف جلوگیری از هدررفت ســرمایه های ملی  توسط 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی و دیگر رده های عملیاتی در استان 

سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد.
وی افزود: در راســتای این طرح هشــت محل دپوی سوخت 
تخریب و 26 دســتگاه تریلی و اتوبوس حامل ســوخت قاچاق، در 

شهرستان های ایرانشهر، سراوان، زاهدان و هامون توقیف شد.
وی ادامه داد: در مجموع 162 هزار و 6۹2 لیتر سوخت قاچاق 
و خارج از شبکه قانونی توزیع، شامل 7۹ هزار و 172 لیتر گازوئیل، 
3۹ هزار و 810 لیتر بنزین، 24 هزار و 870 لیتر نفت سفید و 18 

هزار و 840 لیتر سایر فرآورده های نفتی کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه 16 فرد متخلف دستگیر و با 

تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

 ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در ریگان کشف شد

فرمانده انتظامی اســتان کرمان از کشف ۳0 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در عملیــات مأموران پلیس مبارزه با مواد 

مخدر شهرستان ریگان خبر داد.
سرتیپ عبدالرضا ناظری افزود: در پی اعام سرقت یک دستگاه 
خودروی سایپا  از کرمان و احتمال ورود آن به شهرستان بم، کاربران 
سامانه پایشی مرکز مانیتورینگ پلیس بم تردد این خودرو را در محور 
موصاتی کرمان- بم گزارش دادند و بافاصله تیم گشت کانتری 
11 با  اجرای طرح مهار خودروی مسروقه را شناسایی و توقیف کرد.

وی با اشاره به دستگیری سارق و معرفی آن به مرجع قضائی از 
شهروندان خواست: ضمن مراقبت موثرتر از وسایل نقلیه خود هرگونه 
مورد در رابطه با تردد وسایل نقلیه مشکوک را به پلیس گزارش دهند.

بعد از 2 سال، رکورد تولید شش ماه نخست امسال 
را ارتقا دهند. وی گفت: کارکنان فوالد خوزســتان 
در مســیر تحقق شعار سال 13۹۹ گام برداشتند و 
رکود تولید را نسبت به سال 13۹7 بیش از 67 هزار 

تُن افزایش دادند.
محمدی گفت: در سه ماه نخست امسال با تولید 
یک میلیون و 24 هزار تُن شمش، رکورد جدیدی 
در فصل بهار به دســت آمــد و از طرفی در چهار 
نوبت، رکــورد تولید ماهانه در فروردین و خرداد و 
رکورد تولید روزانه در 14فروردین و 24اردیبهشت 

امسال ارتقا یافت.
وی افزود: برنامه ســاالنه تولید، ســه میلیون 
 و 800 هــزار تــن شــمش فــوالد پیش بینــی 

شده است.
محمــدی بیان کرد: همه  تــوان خود را به کار 
می گیریم که مانند ســال های گذشــته، با اولویت 
تامین نیاز داخل، درصدی از این  تولید به صادرات 

اختصاص دارد.
خوزستان پس از اصفهان قطب دوم تولید فوالد 

کشور است.

با حضور وزیر نیرو

طرح تأمین آب پایدار 32 روستا در اصفهان 
به بهره برداری رسید

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در سبزوار برگزار شد

استاندار: 

ادارات آذربایجان غربی امالک هزینه بر را در لیست فروش قرار دهند

رئیس  شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
کاشــان گفــت: پروتکل های بهداشــتی 
 همچنان در برخی مدارس کاشــان رعایت 

نمی شود.
مســعود دهقانی اظهار داشــت: ما تمام نکات 
بازدیدهــا از مــدارس را بــه صورت رســمی به 
آمــوزش و پرورش اعــام می کنیــم و نکات هر 
 مدرســه و آموزشــگاه به آموزش و پــرورش اباغ 
می شــود. وی با بیان اینکــه امیدواریم با همکاری 
آموزش و پرورش مشــکات یاد شــده در مدارس 
کاشــان رعایت شود، افزود: مشکاتی که در برخی 

مدارس کاشان وجود دارد عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، عدم گندزدایی به موقع، عدم استفاده از 
ماسک توســط معلمان، عدم رعایت زمان کاس، 
عدم خود اظهاری سامت و عدم نصب پوستر است.

رئیس  شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
کاشــان با بیان اینکه موارد و بازدیدهای مشاهده 
شــده به مدیریت آموزش و پرورش اباغ می شود، 
ابراز داشــت: کارشناســان ما به صورت شــفاهی 
به کارشــناس بهداشــت مدارس مــوارد را یادآور 
 می شوند اما به صورت رسمی به آموزش و پرورش 

اباغ می شود. 

وی گفت: برخی مسائل نه تنها به مدرسه بلکه در 
سطح باالتر مربوط به کمبود در سطوح شهرستانی 

و یا باالتر مربوط است.
دهقانی با بیان اینکه الزم است تا پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش 
رعایت شود، تصریح کرد: ماسک زدن باعث می شود 
تا حد زیادی از جلوی انتشــار شیوع ویروس کرونا 
گرفته شود و به قطع زنجیره انتقال کمک شایانی 
می کند و بر همین اســاس از تمامی شــهروندان 
درخواست داریم تا پروتکل های بهداشتی را رعایت 

کنند.

حمایت نیکوکاران یزدی 
از 4000 فرزند یتیم

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل کمیته امداد استان یزد از حمایت 
نیکوکاران یزدی از ۴ هزار فرزند یتیم و نیازمند 

خبر داد.
محمد شــجاعیان گفت: این حمایت در قالب 
 طرح هــای اکرام، ایتام و محســنین بــه اجرا در 

می آید.
به گفته وی، حامیان نیکوکار یزدی طی پنج ماه 
نخست امسال نیز حدود 10 میلیارد تومان به ایتام 
و فرزنــدان نیازمند غیر یتیم تحت حمایت کمیته   

امداد کمک کردند.
مدیرکل کمیته  امداد استان یزد خاطرنشان کرد: 
نیکوکاران یزدی می توانند حمایت ایتام و فرزندان 

نیازمند مورد نظر خود را برعهده بگیرند.

پروتکل های بهداشتی در برخی مدارس کاشان رعایت نمی شود

کرونا ۲  مدرسه  را  در فسا  تعطیل کرد

مرکز تحقیقات تکثیر گورخر ایرانی 
در پارک ملی کویر گرمسار افتتاح شد


