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قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  فرمانده 
برای ســاماندهی  قــرارگاه  این  گفت: 
حاشینه نشــینی در تبریز ۲ هزار واحد 
 مســکونی در ایــن کالنشــهر احداث 

می کند.
ســردار ســعید محمد، در دیدار بــا امام 
جمعه تبریز افزود: ایــن واحدها در زمین ۱۰ 
هکتاری شهرک جوانان این شهرستان بر اساس 
تفاهم نامه ای با شــهرداری احداث می شــود تا 
 فضای مناســبی برای اســکان حاشیه نشینان 

فراهم شود.
وی اظهار داشت: در اجرای این طرح پس از 
تکمیل واحدها ساکنان مناطق حاشیه نشین تبریز 
به این واحدها جابه جا شده و مناطق مسکونی 
قبلی آنها نیز تخلیه و تخریب می شود و پس از 

 اقدامات الزم در این مناطق نیز واحدهای جدیدی
  احداث می شــود. فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا با  اشاره به اجرای ۷۰ پروژه از سوی این 

 قرارگاه در آذربایجان شرقی در سال های گذشته،
گفــت: ایــن پروژه هــا بــرای ایجــاد رفــاه 
عمومــی اجــرا شــده کــه تعــدادی از آنها 

 بــه اتمام رســیده و تعــدادی نیــز در حال
 اجراست.

سردار محمد، ادامه داد: پروژه های مختلفی 
از جمله در حوزه پســماند زباله، احداث پارک 
بــزرگ تبریز، حــوزه گردشــگری اطراف این 
 پارک و قطارشــهری از سوی این قرارگاه اجرا
 می شــود و تالش می شــود ایــن پروژه ها در 
 ســریع ترین زمــان ممکــن به بهره بــرداری

برسند.
وی مشارکت در حوزه معدن در شهرستان 
بناب را از دیگر پروژه های در دست اجرای این 
قرارگاه در آذربایجان شرقی اعالم کرد و گفت: این 
قرارگاه با اعتبار ۶۱۰ میلیون یورو در فوالد بناب و 
 فوالد شهریار برای توسعه فوالد شمالغرب مشارکت

می کند.

تاالب بین المللی حسنلو نقده 
دوباره جان گرفت

رئیس  اداره حفاظت محیط زیســت نقده 
گفت: با پمپاژ آب از دریاچه سد از خشک شدن 
تاالب بین المللی حســنلو در این شهرستان 

جلوگیری شد.
اکبــر محمدیان اظهار داشــت: هم اکنون آب 
بخش پوشــش گیاهی این تاالب را در بر گرفته و 
به زودی وارد پهنه آبی آن هم که برای نخســتین 
بار در پنج ســال گذشته خشک شده، می رسد که 
در صــورت احیای دوباره می تواند میزبان پرندگان 
مهاجر شود. وی اضافه کرد: این تاالب برای احیای 
کامل به بیش از هشت میلیون متر مکعب آب نیاز 
دارد که بخشی از آن از طریق سد حسنلو و بخشی 
دیگر نیز از طریق بارش های پاییزی و بهاری تامین 
می شود. رئیس  اداره حفاظت محیط زیست نقده با 
 اشــاره به جاری شدن آب در رودخانه »گدار« نیز 
اظهار داشت: با هماهنگی با امور آب، امکان هدایت 
آب این رودخانه برای احیای سریع تر این تاالب نیز 
وجود دارد کــه در صورت موافقت با آن این اقدام 

هم به زودی انجام می شود.
وی از مســئوالن خواســت برای جلوگیری از 
خشــک شدن تاالب حسنلو و تداوم داشتن حیات 
پرندگان آبزی و کنارآبزی در آن، حقابه ای برای این 
تاالب بین المللی تعیین شود تا تامین آب مورد نیاز 

آن تسهیل شود.
وی با  اشــاره به شناســایی بیــش از ۴۰ گونه 
پرنده آبزی و کنارآبزی در تاالب های این شهرستان 
افزود: هم اکنون هزاران قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی 
بومی به این تاالب مهاجرت می کنند. »محمدیان« 
گفت: نقده دارای ۱۷ تاالب فصلی و دایمی اســت 
که ساالنه میزبان هزاران قطعه انواع پرندگان مهاجر 
و بومــی بوده و از بین تاالب های این شهرســتان، 
تاالب های »درگه سنگی«، »حسنلو« و »یادگارلو« 
 جزو تاالب های بین المللی )کنوانســیون رامســر(

 است.

مشکل  گفت:  آذربایجان شرقی  استاندار 
کم آبی دشت تبریز و شبستر منوط به انتقال 

آب از ارس است.
محمدرضــا پورمحمدی اظهارکــرد: برای به 
سرانجام رسیدن پروژه انتقال آب ارس تالش های 
زیــادی انجام شــد و موضوع مســاعدت قرارگاه 
خاتم االنبیــاء را در این پروژه برای وزیر نیرو مطرح 

کردیم که موافقت کردند.
وی با بیان اینکه پروژه خط انتقال زرینه رود نیز 

به خوبی انجام شــده و در مجموع همکاری خوبی 
بین دستگاه ها با فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا وجود 
دارد، افــزود: انتظار داریم این همکاری و ارتباطات 
تقویت شــود چرا که زمینه های ســرمایه گذاری و 
توسعه بیشــتری وجود دارد. پورمحمدی با تاکید 
بر اینکه بحث تنش آبی در تابستان گذشته مسئله 
جدی تبریز بود، گفت: ما منابع آبی محدودی داریم 
و تابستان گذشته با مدیریت جمعی از این بحران 
عبور کردیم و اگر مسئله مدیریت نمی شد، مسایل 

اجتماعی بــه وجود می آمد. اســتاندار آذربایجان 
شرقی با اشاره به بحث اصالح خط انتقال سد نهند، 
خاطرنشان کرد: مشکل کم آبی دشت تبریز و دشت 
شبســتر و حوزه های منطقه منوط به این است که 
انتقــال آب ارس را انجام دهیم که نقش پدافندی 
هم دارد و با اتصال آن به زرینه رود، مسیری ایجاد 
می شــود که هرکجا مشکلی داشــته باشیم، حل 
می شود. وی با بیان اینکه هر دو سد حاجیلرچایی 
و کلقان که قرارگاه خاتم اجرای آنها را به عهده دارد 

از هدررفت منابع آبــی جلوگیری می کنند؛ اظهار 
کرد: در ارتباط با ســدهای دیگر مثل خداآفرین و 
قیزقلعه سی نیز کارهای خوبی در دوره های تامین 
منابع آبی انجام می شــود ولی هیچ یک به اهمیت 

انتقال آب ارس نیست.
با انتقال آب ارس آب آشامیدنی تبریز برای ۲۵ 
ســال آینده تضمین خواهد شد و عالوه بر آن آب 
کشاورزی دشــت تبریز و شبستر و آب واحدهای 

صنعتی تامین می شود.

مدیرکل دفتر امور روســتایی و شوراهای 
استانداری آذربایجان غربی گفت: تاکنون بیش 
از ۴۱۰ میلیارد ریال خسارت به زلزله زدگان قطور 
خوی از طریق بیمه پرداخت شده که این رقم 

به بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال افزایش می یابد.
عارف خدرلو افزود: پرداخت خسارت به زلزله زدگان 
اسفند سال گذشته منطقه قطور خوی همچنان ادامه 
دارد و روند پرداخت تســریع یافته است. وی با بیان 
اینکه با حمایت استاندار آذربایجان غربی، این استان 
رتبه نخســت ضریب نفوذ بیمه را به خود اختصاص 
داده، اضافه کرد: همین امر موجب شــد تا بخشــی 
از مشــکالت زلزله زدگان منطقــه مرزی قطور خوی 
رفع شــود. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری 
برای بیمه هر واحد روستایی هزینه ۷۰۰ هزار ریالی 

دریافت خواهد شــد که در صورت بروز خسارت رقم 
۵۰۰ میلیون ریال به هر واحد پرداخت می شود.

خدرلو ادامه داد: ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
داخــل و خارج از محدوده روســتاها یکی از دغدغه 
دهیاری هاســت که متاســفانه تبعات ساخت و ساز 
خارج از محدوده هر از گاهی متوجه دهیاری ها است 
که سبب ایجاد و بروز مشکل برای مدیریت روستایی 
می شــود. وی اظهار داشت: طرح هادی بیش از ۸۰۰ 
روســتا در سطح اســتان نیازمند بازنگری است که 
همین موضوع یکی از دالیل ســاخت و ساز غیرمجاز 

در روستاها است.
وی اضافه کرد: ۳۵ پایگاه آتش نشــانی در سطح 
روستاهای آذربایجان غربی ایجاد شده که ۲۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای فعال سازی هر چه بیشتر این پایگاه ها 

درخواست شده است.

صدور شناسنامه فرزندان 
حاصل از ازدواج خارجی 

در خراسان رضوی  آغاز شد
مدیرکل امور اتبــاع و مهاجران خارجی 
خراسان رضوی گفت: با اجرای »قانون تابعیت« 
ثبت نام ۹ هزار و ۷۰۰ زن ایرانی مقیم این استان 
که سرپرســت و دارای یک تا چهار فرزند از 
به منظور دریافت  همسر خارجی هســتند 

شناسنامه برای آنها آغاز شده است.
محمدتقی هاشــمی افزود: اطالع رســانی الزم 
در همین خصوص به این جمعیت از زنان توســط 
اداره کل اتبــاع و امور مهاجران خارجی خراســان 

رضوی انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین به سه هزار و ۷۰۰ فقره 
پرونده مربوط به مادران خراســانی دارای فرزندان 
حاصــل از ازدواج با مردان تبعه خارجی به منظور 
اقــدام برای ثبت نام تا پایان اســفندماه آتی نوبت 
تعلق گرفته اســت. مدیرکل امور اتباع و مهاجران 
خارجی خراسان رضوی گفت: این افراد می توانند تا 
پایان اسفندماه امسال با مراجعه به دفاتر هفده گانه 
خدماتی این اداره کل در مشــهد و همچنین هفت 
دفتر پستی فعال در شهرهای نیشابور، تربت حیدریه، 
تربت جام و تایباد این استان برای ثبت نام  مراجعه 

کنند و پرونده الزم را تشکیل دهند. 
وی افــزود: پرونده های زنان ایرانی دارای فرزند 
حاصــل از ازدواج با مردان تبعــه خارجی پس از 
رسیدگی و استعالم اولیه، به مراجع امنیتی ارجاع 
می شود.  هاشــمی ادامه داد: پس از پایان سه ماه 
مهلــت قانونی برای دریافت پاســخ از این مراجع، 
پرونده در صورت دریافت پاســخ مثبت به منظور 
صدور شناســنامه برای فرزندان مادران ایرانی در 
اختیار اداره کل ثبت احوال خراســان رضوی قرار 

می گیرد. 
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان 
رضوی افزود: هنوز در خراسان رضوی شناسنامه ای 
برای افراد مشمول قانون تابعیت صادر نشده است.

وی ادامــه داد: همچنین در صورتی که مراجع 
امنیتی در جریان رسیدگی به پرونده های این حوزه 
نســبت به درخواســت مادران ایرانی پاسخ منفی 
بدهنــد، قانون حق اعتــراض را برای آنها محفوظ 
دانســته بنابراین می توانند اعتراض خود را ارائه و 

پیگیری کنند.

عملیات ساخت تونل 
کازرون - شیراز
 از سر گرفته شد

با تخصیص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی، 
عملیات خاکبرداری تونل محرم در محور کازرون 
- شیراز پس از یک وقفه دو ساله از سر گرفته شد.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ادامه عملیات حفاری تونل محرم پس از 
دوسال وقفه یکی از دغدغه های دیرینه مردم شهرستان 
کازرون بود، اتمام محور کازرون به بوشهر از طریق تونل 
محرم است و اجرای این طرح نجات از بن بست ۵۰ ساله 

گذشته این شهرستان است.
فریدون عباســی افزود: با پیگیری های انجام گرفته 
به دســتور وزیر راه و رئیس  ســازمان برنامه و بودجه با 
تخصیــص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ادامه حفاری 

این تونل در محور پرترافیک جنوب کشور آغاز شد.
وی اضافه کرد: تالش می کنیم تا در بودجه ســال 
۱۴۰۰ اعتبارات بیشتری برای این طرح در نظر گرفته 
شود. عباســی با بیان اینکه هدف از پیگیری اتمام این 
محور نجات کازرون از بن بستی است که از ۵۰ سال این 
شهرســتان و مردم تحمل کردند، افزود: از جمله دیگر 
اهداف اجرای این طرح کوتاه تر شــدن محور بوشهر به 
مرکز کشور از طریق کازرون مطالعه تونل دوم به نام تونل 
دیکانک که به اعتبارات کمتری نیاز دارد می باشد و فاصله 

استان بوشهر به شیراز را ۲۵ کیلومتر کوتاه تر می کند.
رئیــس  اداره راه و شهرســازی کازرون هم گفت: 
عملیات حفاری تونل محرم از ســال ۸۹ شروع شد که 
با توجه به مشــکالت اعتبــاری چندین مرحله متوقف 

شده است.
محمدرضا نکوئی افــزود: این محور عالوه  بر کوتاه 
کردن مسیر استان بوشهر به مرکز استان فارس به عنوان 
یک جاده پدافند غیر عامل می توان از آن استفاده کرد.

وی اضافه کرد: طول کل این محور ۲۲ کیلومتر است 
که یک دهنه تونل به طول ۲۲۰۰ متر در حال حفاری 
اســت، اعتباری که تا کنون برای حفر این تونل هزینه 
شده است ۱۶ میلیارد تومان است. تونل به طول ۲۲۰۰ 
متر در حال حفاری است که حدود ۵۰ درصد آن حفاری 
شده است، با تزریق این مبلغ اعتبار  حفاری تونل به طور 
کامل به اتمام می رسد. شهرستان کازرون در فاصله ۱۶۰ 

کیلومتری غرب شیراز در استان فارس قرار دارد.

انقالب اسالمی  بنیاد مســکن  مدیرکل 
اســتان اردبیل اعالم کرد: امسال در قالب 
با  یک طرح ملی، پنج هزار واحد مسکونی 
استفاده از تسهیالت بانکی کم بهره و بالعوض 

برای محرومان این استان احداث می شود.
فرهاد سبحانی سهمیه ساخت مسکن محرومان 
استان اردبیل در سال گذشته را سه هزار و ۱۰۰ 
واحد اعالم کرد و گفت: امسال سهمیه این استان 
به علت اجرای موفق طرح در ســال گذشــته با 
افزایش ۶۲ درصدی به پنج هزار واحد رسیده است.

وی بیــان کرد: برای ســاخت این مســکن 
محرومــان عالوه بر پرداخت تســهیالت کم بهره 
۵۰۰ میلیــون ریالــی، ۲۵۰ میلیــون ریال وام 
بالعوض نیز به ســه دهک یک، ۲ و سه به شرط 
 احداث بنا حداکثر با ۶۰ متر مربع زیربنا پرداخت 

می شود.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اردبیل همچنین افزود: عالوه بر این، اگر متقاضیان 

ساخت مسکن محرومان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و بهزیســتی باشند، بین ۵۰ تا 
۱۵۰ میلیــون ریال وام بالعوض نیز از این نهادها 

دریافت می کنند.
وی با اشــاره به تکمیل پرونده ۲ هزار و ۲۰۰ 
نفر از متقاضیان احداث مسکن محرومان در استان 
و معرفــی آنها بانک عامل گفــت: هزینه پروانه، 
نقشه و نظارت بر ساخت این واحدها رایگان و از 

طرف بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان تامین 
شده است.

ســبحانی اضافه کــرد: تاکنــون ۶۰۰ نفر از 
متقاضیان نیز اقدام به ســاخت واحد مســکونی 
خود کرده اند، ۶۰۰ نفر از متقاضی نیز در مرحله 
فونداســیون قــرار داشــته و ۱۵۰ متقاضی نیز 
 در مرحلــه نصب درب و پنجره واحد مســکونی 

خود قرار دارند.

قرارگاهخاتماالنبیا۲هزارواحدبرایحاشیهنشینانتبریزمیسازد

بنیاد مسکن ۵ هزار واحد مسکن محرومان در استان اردبیل احداث می کند

استاندار آذربایجان شرقی:

حل مشکل کم آبی تبریز منوط به انتقال آب ارس است

فرمانده انتظامی  اســتان از کشــف کالهبرداری 3۰ 
میلیاردی با استفاده از چک های جعلی و سرقتی در شرق 

استان و برخی استان های کشور خبر داد.
ســرتیپ »مرتضی میرزایی« گفت: در پی مراجعه فردی اهل 
و ساکن یزد به پلیس آگاهي شهرستان »گلوگاه« و طرح شکایت 
مبنی بر کالهبرداري از وی در پوشش خرید کاشي و سرامیک با 
ارائه چک، کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی در تحقیقات 
از شاکی دریافتند، افرادي از طریق فضاي مجازي و تماس تلفني 
با مال باخته در چندین نوبت اقدام به خرید کاشي و سرامیک به 
ارزش ۸ میلیارد ریال با ارائه چک کردند که در زمان سررســید، 

چک ها فاقد موجودي بوده است.
سردار میرزایی اظهار کرد: در ادامه تحقیقات طی تماس تلفنی 
با صاحب چک ها مشخص شد، چک ها سرقتی بوده و از داخل یک 

خودرو در تهران به سرقت رفته است.
فرمانده انتظامی  استان مازندران، افزود: با استفاده از شگرد های 
خاص پلیســی، رد متهمان در شهرســتان های بهشهر و گلوگاه 

شناسایی شد.
ســردار میرزایی از دستگیری ۳ متهم این پرونده در عملیاتی 
ضربتی و غافلگیرانه خبر داد و افزود: در بازرسي از منازل و خودروي 
متهمان، اسناد، مدارک و چک هاي جعلي و مسروقه مرتبط با پرونده 
جعل و کالهبرداري و خرید و فروش کاشي و سرامیک در سطح 

بسیار زیاد در شرق استان مازندران و استان گلستان کشف شد.
فرمانده انتظامی  استان مازندران همچنین از شناسایی ۴ مال 
باخته در این خصوص خبر داد و افزود: متهمان تاکنون بیش از ۳۰ 
میلیارد ریال کالهبرداری در استان هاي »یزد، گلستان و تهران« 

به وقوع پیوسته که موضوع در دست بررسی است.
سردار میرزایی از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان 
به مرجع قضایی خبر داد و افزود: هر یک از متهمان با قرار وثیقه 

۱۰ میلیاردی روانه زندان شدند.

کشف بیش از 79 کیلوگرم هروئین
 در »ساوجبالغ«

معاون هماهنگ کننده استان از کشف ۷۹ کیلو و۷۰۰ گرم 
هروئین از منزل توزیع کنندگان مواد مخدر در شهرستان 

»ساوجبالغ« خبر داد. 
ســرهنگ »ســید مجید فیض جعفری« افزود: در پی تبادل 
اطالعات از طریق اداره عملیات ویژه پلیس مواد مخدر البرز و پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوجبالغ مبنی بر اینکه چند نفر 
از افراد ســابقه دار در امر تهیه و توزیع مواد مخدر، اقدام به انتقال 
و فروش مواد در استان های دیگر می کنند، شناسایی و دستگیری 
سوداگران مرگ در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 

ساوجبالغ قرار گرفت.
وی گفت: مأموران با بررســی های صورت گرفته و اطمینان از 
زمان حضور قاچاقچیان در مخفیگاهشان، مکان مورد نظر را تحت 
نظر قرار داده و هنگامی که یکی از افراد قصد خروج از منزل را داشت 
طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و در ورود به آنجا یکی 
دیگر از توزیع کنندگان مواد مخدر را نیز دســتگیر و در بازرسی از 
محل ۷۹ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین را کشف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی  اســتان البرز افزود: 
متهمــان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر به جرم خود 
مبنی بر تهیه و فروش هروئین با همدســتی ۲ نفر دیگر و انتقال 

مواد مخدر به استان های دیگر اعتراف کردند. 

توزیع 4142 حلقه الستیک خارج از شبکه 
در مازندران

ساری - خبرنگار کیهان:
یک الستیک فروشی که مبادرت به عرضه خارج از شبکه ۴۱۴۲ حلقه الستیک کرده بود 

شناسایی شد.
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: برای این واحد صنفی پرونده 

تخلف به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی افزود: پرونده تخلف این واحد جهت رســیدگی و صدور رای به شعبه تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است.

اســتاندار ایالم گفت: دســتگاه های 
اجرایــی پروژه های نیمه تمــام خود را که 
توان مالی برای اتمام ندارند و قابل واگذاری 
بخش خصوصی  به ســرمایه گذاران   است 

واگذار کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی در نشست ستاد اقتصاد 
مقاومتی اظهار داشت: بر اساس قانون دستگاه ها 
می توانند پروژه هــای نیمه تمام خود را به بخش 
خصوصی واگذار و باید تا قبل از پایان سال نسبت 

به اعالم این پروژه ها اقدام کنند.
وی با اشاره به رشد مناسب بودجه استان در 
سال آینده افزود: بودجه استان از نظر عمرانی زیاد 

مناسب نبود که امیدواریم مدیران در یک هفته 
باقی مانده با سفر به مرکز از طریق وزارتخانه های 
خود پیگیر افزایش اعتبار بودجه سال آینده شوند 
و هر جا مشکلی بود با انعکاس به موقع از طریق 

استانداری اقدام کنند.
استاندار ایالم تاکید کرد: پروژه های دیده شده 
در بودجه عمرانی استان احداث راه آهن، تکمیل 
راه ها، بیمارســتان و سایر مراکز است که بودجه 

ملی برای آنها لحاظ می شود.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: برخی از پروژه ها 
خودگردان هستند و تامین هزینه آنها با مشکل 
مواجه اســت از این رو اگر ظرفیت دارند با تغییر 

کاربری بخشی از آنها به تجاری محلی برای تامین 
هزینه آنها پیدا شود.

وی اضافه کرد: آب و فاضالب دارای مشکالت 
زیادی اســت و بدهی زیادی به پیمانکاران دارد 
از ایــن رو بایــد به دنبال تهاتر و رفع مشــکالت 
از طریــق اســتفاده از پســماند آب شــرکت ها 
 برای فضای ســبز خود آنها باشــد تا درآمدزایی 

داشته باشد.
وی بر تکمیــل پروژه هــای نیمه تمام آب و 
فاضالب تاکید کرد و گفــت: فروش اموال مازاد 
و پرداخــت بدهی پیمانکاران باید در اولویت این 

شرکت قرار بگیرد.

گروگانگیران اتباع خارجی 
در چالدران دستگیر شدند

فرمانده انتظامی چالدران گفت: گروگان گیران ۲۰ نفر 
از اتباع خارجی در این شهرستان با تالش ماموران این 

انتظامی در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند. 
ســرهنگ محمد گلوانی، اظهار داشت: در پی کسب خبری 
مبنی بر گروگانگیری اتباع خارجی در یکی از دامداری های این 
شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی محل مورد نظر شناسایی 
و با هماهنگی های الزم، ماموران در یک عملیات پلیسی منسجم 

موفق به رهایی ۲۰ نفر از این اتباع خارجی شدند.
 فرمانــده انتظامــی چالــدران اضافه کــرد: ایــن افراد با

 تــالش مامــوران این انتظامی به ســالمتی کامل از دســت 
گروگانگیران آزاد شدند.

سرهنگ گلوانی افزود: در این رابطه چهار گروگانگیر دستگیر 
شــدند که پس از بازجویی های الزم و تشکیل پرونده مقدماتی 

تحویل مراجع قضائی خواهند شد.

استاندار:

ادارات ایالم پروژه های نیمه تمام خود را واگذار کنند

پرداخت۴۱۰ میلیارد ریال خسارت 
به زلزله زدگان قطور 

 توقیف ۵ شناور متخلف  
در آب های خلیج فارس

فرمانده مرزبانی استان بوشــهر از کشف ۵۰۰ میلیارد 
کاالی قاچاق و توقیف پنج شناور متخلف در آب های خلیج  

فارس خبر داد. 
سردار ولی اهلل رضایی نژاد، گفت: دریابانان، در راستای مبارزه با 
قاچاق کاال و کنترل آب های ســاحلی استان، روز پنجشنبه حین 
کنترل شناورهای عبوری در آب های خلیج فارس پنج فروند شناور 

تجاری متخلف را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از شناورهای توقیف شده که دو برابر 
میزان مجاز بار داشتند حجم زیادی از کاالی قاچاق شامل پوشاک، 
ظروف آشپزخانه، ماکروفر، تلویزیون، لباسشویی که با هدف عرضه 

در بازار داخلی کشور بارگیری شده بود کشف شد.
وی در ادامه با اشاره به سیر مراحل قانونی و قضایی مالکین و 
ناخدای شناوران گفت: ارزش محموله های کشف شده ۵۰۰ میلیارد 

ریال توسط کارشناسان ارزیابی شده است. 

به مناسبت هفته بسیج انجام شد؛

توزیع یک هزار بسته معیشتی
 بین محرومان ساوه

در هفته بسیج توزیع یک هزار بسته معیشتی میان اقشار 
نیازمند ساوه و همچنین افتتاح چهار باب منزل برای خانواده 

های محروم این شهرستان انجام شد.
فرمانده ســپاه ناحیه ســاوه در آیین برگزاری برنامه های هفته 
بسیج که با حضور فرمانده سپاه استان مرکزی و جمعی از مسئوالن 
شهرســتان ساوه انجام شد، گفت: بسته های معیشتی شامل اقالمی 
چون برنج، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و شوینده های بهداشتی است 

که ارزش هر بسته به طور میانگین حدود سه میلیون ریال است.
سرهنگ »حجت اهلل دستجانی« اظهار داشت: این بسته ها طبق 
برنامه ریزی قبلی به خانوارهای نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی 

از قبیل بهزیستی و کمیته امداد اهدا می شود.
همچنین چهار باب خانه احداثــی ویژه خانواده های محروم در 

روستای »نورعلی بیگ« ساوه افتتاح شد.
فرمانده سپاه ساوه در این رابطه، گفت: این منازل با هدف خانه دار 
شــدن خانواده های محروم و کمک ســپاه،  بسیج و سایر دستگاه ها 

احداث شده است.
وی گفت: تا پایان امســال تالش خواهیم کرد شــمار دیگری از 

محرومان را صاحب خانه کنیم.
سرهنگ دســتجانی همچنین به آغاز عملیات ساخت یک باب 
مســجد در شهرک عباس آباد ساوه اشاره کرد و گفت:  برای ساخت 
این پروژه اعتبار اولیه ۲۵ میلیارد ریالی با کمک دستگاه های اجرایی 
اختصاص و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هم برای خرید میلگرد 

و آهن آالت مورد نیاز تخصیص یافته است.
وی افزود:  مســجد شهرک عباس آباد قرار است در ۲ طبقه و در 

مساحت ۷۴۰ مترمربعی احداث شود.
وی گفت:  تالش می کنیم تا پایان امسال طبقه نخست این مسجد 

را احداث و به بهره برداری برسانیم.
در هفته بســیج چهار دســت جهیزیه نیز برای زوج های جوان 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان ساوه تامین 

و به آنها اهدا شد.

بانوی کارآفرین با کمک بنیاد علوی 
کارگاه پرورش قارچ راه اندازی کرد

یک بانوی با همت آشخانه ای توانست، با تسهیالت اندک 
بنیاد علوی در شهرستان مانه و سملقان و ایجاد کارگاه تولید 

قارچ، برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم  اشتغال زایی کند.
رویا منصوریان از بانوان کار آفرین آشخانه ای است که با کمک 
بنیاد علوی توانسته با کاشت نوعی قارچ گانودرما که خرید تضمینی 

دارد، برای ۱۰ نفر و ۴ خانواده  اشتغال زایی کند.
غالم رمضانیان، مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان مانه 
و سملقان در این باره اظهار داشت: در طرح توان افزایی روستائیان، 
چندین واحد تولید قارچ گانودرما در این شهرستان ایجاد شده که 
این قارچ ها برای کارخانه های داروسازی کاربرد زیادی داشته و به 

صورت تضمینی خریداری می شود.
وی افزود: در هر کارگاه بیش از ۱۰۰ کیلو قارچ گانودرما تولید 
می شــود که هر کیلو حدوداً ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هزار تومان خریداری 

می شود. 
قارچ گانودرما از جمله قارچ هایی اســت که از جهت سالمتی و 
دارویی دارای اهمیت زیادی است و شرایط کشت و پرورش آن هم 
در کشــور ما به خوبی امکان پذیر است. بنابراین می توان به عنوان 
شغل دوم و یا روشی جهت کسب درآمد در منزل به آن نگاه کرد.

سرپرست کیهان در همدان 
به خانه مطبوعات راه یافت

همدان - خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی و ارشاد اسالمی استان همدان از معرفی 
اعضای جدید هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان همدان 
خبر داد و گفت: سرپرست روزنامه کیهان در همدان با ۱۰۲ 
رای و اختالف بسیار نسبت به سایر رقبا به خانه مطبوعات 

استان راه یافت.
مجید فروتن در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره از انتخابات 
خانه مطبوعات استان همدان ۲۱۱ نفر حق رای داشتند که از این 
تعداد ۱۷۰ نفر معادل ۸۰ درصد از اعضا در انتخابات شرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه در این دوره ۳۳ نفر از اهالی رسانه کاندیدا 
شدند که از این تعداد هفت نفر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند، 
افزود: از بخش نمایندگی روزنامه های سراسری غالمرضا فریدونی 

سرپرست روزنامه کیهان در استان با ۱۰۲ رای انتخاب شد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
ادامه داد: در بخش مدیران مســئول، محمدرضا خوش گفتار با ۷۸ 
رای و زهره پوروهابی با ۵۶ رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: مهرداد حمزه با ۷۹ رای، فرشید گل محمدی 
با ۶۴ رای و اشــکان یوسفی با ۵۵ رای به عنوان اعضای اصلی در 
بخش خبرنگاران بودند. فروتن یادآور شــد: در بخش نمایندگان 
خبرگزاری ها مریم شهابی باهر با ۷۴ رای عضو اصلی برگزیده شدند 
و در بخش بازرسی اسداهلل ربانی مهر ۶۵ رای و مجید مختاری ۵۸ 

رای به دست آوردند.

بنای تاریخی هواشناسی بندر انزلی 
ثبت ملی شد

بنای تاریخی اداره هواشناسی بندرانزلی با بیش از ۱۰۰ 
سال قدمت در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

رئیس  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انزلی با بیان 
این مطلب گفت: اثر فرهنگی- هنری-تاریخی ادارات هواشناسی،  نوغان 
و شــیالت گیالن به عنوان میراث صنعتی به ثبت ملی رسید.  ابوالفضل 
گودرزوند چگینی اظهار داشت: این آثار تحت حفاظت و نظارت سازمان 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی می باشند و هرگونه دخل 
و تصــرف یا اقــدام و عملیاتی که منجر به تخریــب یا تغییر هویت آن 
شــود برابر قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم 
محسوب می شود و مرمت و بازسازی این آثار فقط با تایید و نظارت این 
سازمان امکان پذیر اســت.  اولین اداره و ایستگاه رسمی هواشناسی در 
اســتان گیالن در سال ۱۳۲۷ در بندر انزلی تاسیس شد. این ایستگاه با 
توجه به قدمتی بیش از نیم قرن جزو اولین ایستگاه های هواشناسی ایران 
محسوب می شود که برای فعالیت های کشتیرانی در دریای خزر و لزوم 
استفاده از اطالعات هواشناسی ایجاد شد.  بخش بزرگی از شهر بندری 
انزلی دارای بافت تاریخی است که از این میان ۲۳ اثر در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده و ۲۱ اثر آن در تملک دستگاه های دولتی است و بر اساس 
ماده ۹۸ برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف به تامین اعتبار 

به منظور حفاظت و مرمت این ابنیه با نظارت میراث فرهنگی هستند.

عملیات اجرایی جاده
 کهنو - دولت آباد بشاگرد آغاز شد

عملیات اجرای جاده »راه بیخ«، حد فاصل کهنو - دولت 
آباد بشاگرد با اعتباری افزون  بر ۲ هزار و 3۰۰ میلیارد ریال 
با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئوالن محلی 

و استانی آغاز شد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در آیین آغاز عملیات اجرایی 
جاده کهنو- دولت آباد بشاگرد اظهار داشت: این محور به طول ۱۱۰ 

کیلومتر در ۴ قطعه ساخته می شود.
آرش رضایی ادامه داد: با احداث این جاده ۶ روستا با جمعیت 

یک هزار و ۱۶۶ نفر از مزایای آن بهره مند می شود.
در این روز پُل جگین به بهره برداری رســید و عملیات احداث 
ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی در شهرستان بشاگرد آغاز 
شد. شهرستان بشاگرد در فاصله ۳۰۰ کیلومتری شرق بندرعباس 

قرار دارد.

و  از شناسایی  انتظامی اســتان  فرمانده 
مواد  توزیع کننده  و  قاچاقچی  دستگیری 3۰ 
مخدر و کشف ۴۹6 کیلو مواد  مخدر در استان 

خبر داد.
سرتیپ »غالمرضا جعفری« بیان داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان هرمزگان موفق 
شدند، طی چهار عملیات جداگانه ۴ دستگاه خودرو 

متعلق به سوداگران را توقیف کنند.

وی افزود: ماموران طی سه عملیات ضربتی ۳۰ 
نفر از سوداگران را شناسایی و دستگیر و در بازرسی 
از خودروهــای توقیفــی ۴۷۱ کیلو تریاک، ۵ کیلو 
هروئین و ۲۰ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر شیشــه 
جمعا ۴۹۶ کیلو و ۳۶۵ گرم انواع مواد افیونی کشف 
کردند. فرمانده انتظامي استان هرمزگان  گفت : ۱۹۲ 
کیلو از این مواد با همکاری مشترک پلیس مبارزه با 

مواد مخدر کرمان کشف شده است.

کشف ۴۹6 کیلو مواد  مخدردر هرمزگان


