
شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

مساجد مازندران در ماه رمضان 
تعطیل نیست

حوادث شهرستانها

نجات گروگان ۱۹ ساله نیکشهری پس از ۱۰ سال

صفحه ۷
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
۶ رمضان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۲۶

نماینده مردم شهرکرد در مجلس:
پروژه انتقال آب بن- بروجن

 امسال باید به بهره برداری برسد
شهرکرد- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان 
در مجلس شورای اســالمی اعالم کرد: احداث تونل 

بهشت آباد متوقف شده و باید متوقف باقی بماند.
احمد راستینه هفشجانی در تذکر به وزیر نیرو و رئیس 
ســازمان محیط زیســت افزود: پروژه انتقال آب آشامیدنی 
نیمی از جمعیت استان معروف به بن- بروجن که 70 درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته و مصوبه دو دولت نظام اسالمی را 
دارد باید امسال به بهره برداری برسد و گره زدن آن با هر طرح 
غیرقانونی بدون پیوست های الزم زیست محیطی، اجتماعی 

و امنیتی ممنوع و محکوم است.

مدیرکل ثبت احوال خراســان شمالی گفت: 
پارسال ۱۳۰ فقره ازدواج مردان و زنان مسن باالی 
۶۵ سال در این استان ثبت شد که نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۸، ۱۶ مورد افزایش دارد.
علی زاهدی نیا اظهار داشــت: در سال ۹۹، ۱۳ 
فقره ازدواج زنان باالی ۶۵ سال و ۱۱7 مورد ازدواج 

مردان باالی ۶۵ سال ثبت شده است.
وی افزود: سال گذشته شمار واقعه ازدواج ثبت 
شده در استان نسبت به ســال ماقبل 7/2 درصد 
افزایش یافته اســت و در این مدت هشــت هزار و 
۹۵7 واقعه ازدواج در این خطه از کشور ثبت شد.  
وی خاطرنشــان کرد: سال گذشته نرخ ازدواج 
در استان ۱0 در هزار نفر ثبت شده و در این زمینه 
رتبه اول استان های کشور را از آن خود کرده است.

وی گفت: خراسان شمالی چهار سال پیاپی رتبه 
اول کشور در ثبت ازدواج را به دست آورده است. 

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در 
ســال گذشته ازدواج ۱2 نفر دختر زیر ۱۸ سال در 

استان ثبت شده است.

۳۰ هزار بسته معیشتی در قم توزیع شد
جانشین سپاه استان قم گفت: در ماه مبارک رمضان 
تهیه و توزیع ۳۰ هزار بســته معیشــتی، بهداشتی و 
با همکاری مســجد مقدس جمکران، سپاه   فرهنگی 
امام علی بن ابیطالب)ع( و ســازمان بسیج دانشجویی 

قم انجام شد.
سرهنگ محمدرضا موحدی در گفت و گویی افزود: این ۳0 
هزار بسته معیشتی در بین جامعه هدف استان توزیع شده است.

وی ارزش مالی این ۳0 هزار بسته معیشتی را ۱2 میلیارد 
تومان اعالم کــرد و گفت: این مرحله، هفتمین مرحله توزیع 
بسته معیشتی توسط بسیج دانشجویان استان محسوب می شود.
سرهنگ رفعت نژاد مسئول بسیج دانشجویی استان قم نیز 
گفت: این بسته ها شامل ۱0 قلم اجناس شامل برنج، چهار قلم 
حبوبات، ماکارونی، رب، ماست و بسته های فرهنگی و بهداشتی 

است که ارزش هر بسته ۴00 هزار تومان است.

بودجه عمرانی همدان 
به 8۰۰ میلیارد تومان رسید

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 
با بیان اینکه امسال بودجه استان در بخش هزینه ای 
و عمرانی رقم خوبی را کسب کرده است گفت: بودجه 
عمرانی استان حدود ۸۰۰ میلیارد و در بخش هزینه ای 

رقم ۵7۵ میلیارد تومان است.
سیداســکندر صیدایی با بیان اینکه امسال برای تحقق 
شعار سال در استان همدان سه گام پیش بینی شده که گام 
اول توجه به تولید اســت افزود: باید در این راستا اقداماتی 
 که به طور مســتقیم در پشــتیبانی تولید اثرگذار هستند

 اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه تسهیل در جذب سرمایه گذار با توجه 
به ظرفیت های همدان از دیگر اقدامات در راستای تولید است 
عنوان کرد: استان در زمینه های مختلف از جمله گردشگری، 
کشاوزی نوین، صنعت، تجارت و مباحث دانش بنیان می تواند 

تولیداتی داشته باشد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه امســال نیز پروژه های مربوط به اشتغال 
همچنان در اولویت کارها قرار دارد یادآور شــد: امسال نیز 
همچون سال های گذشته انجام و اتمام پروژه های سدسازی 

و راه سازی تداوم خواهند داشت.
وی خاطرنشــان کرد: باید تمامی راهکارها و مشوق های 

سرمایه گذاری در استان فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
نخستین  برای  امســال  گفت:  خوزستان 
بار ســاخت پنج هزار واحد مسکونی برای 
خانوارهای محروم و کم تــوان در مناطق 

روستایی استان برنامه ریزی شده است.
مسعود انصاریان افزود: این واحدهای مسکونی 
برای خانوارهای روســتایی که زمین دارند و زیر 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی 
و نهادهــای حمایتی هســتند، با اســتفاده از 
 تسهیالت ارزان قیمت بانکی و اعتبارات بالعوض 

ساخته می شوند.
وی گفت: برای ساخت هرواحد مسکونی در 
مناطق محروم روستایی استان ۵00 میلیون ریال 
تسهیالت بانکی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت 
۱0تا ۱۵ساله و ۳00 میلیون ریال کمک بالعوض 

هزینه می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان 
از برنامه بنیاد مسکن برای مقاوم سازی و ساخت 
پنج هزار واحد مســکونی در مناطق روســتایی 

اســتان در سال جاری با اســتفاده از تسهیالت 
بانکی خبر داد.

انصاریان در ادامه افزود: برای مقاوم ســازی 
هر یک از واحدهای مســکونی روســتایی ۵00 
میلیون ریال تسهیالت بانکی با کارمزد پنج درصد 

پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه روســتاییانی که مســکن 
مناســب و مستحکم در برابر حوادث غیرمترقبه 
همچون زلزله یا ســیل ندارند بایــد با مراجعه 
بــه بنیــاد مســکن و معرفــی بــه بانک ها از 
تســهیالت بانکی برای مقاوم ســازی اســتفاده 
کننــد افزود: جــذب این تســهیالت در بخش 
 مسکن ســبب ایجاد اشــتغال و رونق اقتصادی

 در روستاها خواهد شد.
 انصاریان واگــذاری ۵۱۵ قطعه زمین برای 
ساخت مسکن در مناطق روستایی ، آماده کردن 
طرح بازنگری در ۵۵ روستا و تعیین محدوده 2۱۳ 
روستا را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن در مناطق 

روستایی استان بیان کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان 
تعیین تکلیف نشدن مالکیت زمین را مانعی مهم 
در شــروع عملیات بازســازی مناطق سیل زده 
شهر بندر امام خمینی)ســربندر( عنوان کرد و 
گفت: همه مقدمات شــروع کار بازسازی مناطق 
سیل زده آذر ماه ۱۳۹۹ از جمله عکس برداری از 
شهر و تبدیل آن به نقشه انجام شده و به محض 
تعیین تکلیف مالکیت زمین، کار بازسازی منازل 
آسیب دیده ناشی از سیل را از چند جبهه شروع 

می کنیم.
انصاریان اظهار داشت: در روند بازسازی منازل 
آســیب دیده در مناطق مختلف این شــهر همه 
مسایل فنی دیده شده تا خانه های ساخته شده از 

استاندارد و استحکام باالیی داشته باشند.
وی گفت: بر اساس مصوبه دوم هیئت دولت، 
در مجموع پنج هزار واحد مسکونی در شهر بندر 
امام خمینی)ره( با ســقف اعتباری هرکدام یک 

میلیارد ریال بازسازی و نوسازی می شوند.
وی گفت: چهارهزارو ۵00 میلیارد ریال اعتبار 

دولتی هم برای زیرســاخت های شهر بندر امام 
خمینی)ره( در نظر گرفته شده است.

 مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
خوزســتان به روند بازسازی مناطق آسیب دیده 
از زلزله تیرماه ۱۳۹۸ مسجدسلیمان  اشاره کرد و 
گفت: تعمیرات هفت هزار و ۵00 واحد آسیب دیده 
به پایان رسیده و از مجموع یک هزار و ۵20 واحد 
احداثی، ساخت ۹00 واحد در مراحل پایانی کار 
هستند و ۶20واحد دیگر پیشرفت ۶0 درصدی 

دارند.
انصاریان با  اشــاره به اینکــه گرانی مصالح 
ساختمانی به خصوص آهن آالت و سیمان بر روند 
بازســازی مناطق زلزله زده و سیل زده خوزستان 
اثر منفی گذشــته و تسهیالت بانکی پاسخگوی 
نیازها نیســت افزود:مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت 
دولت برای کمک به ســاخت هر واحد مسکونی 
زلزله زده مسجدسلیمان ۵00 ریال بوده است که 
با توجه به گرانی های یک ســال اخیر، از سرعت 

کار بازسازی کاسته شده است.

مدیر روابط عمومی علوم پزشــکی شیراز 
گفت: ذخایر خونی اســتان فــارس کاهش 
چشمگیری دارد و ادامه این روند برای بیماران 

مبتال به سرطان و تاالسمی خطرناک است.
روح اهلل حسینی گفت: با توجه به گسترش ویروس 
کرونا در کشــور و به تبع آن در استان فارس، تعداد 
مراجعان برای اهدای خون بســیار کاهش یافته که 

شاهد کمبود جدی ذخایر خونی در استان هستیم.
مدیر روابط عمومی علوم پزشــکی شیراز تاکید 
کرد: بیماران مبتال به سرطان و تاالسمی، عمده ترین 
بیماران نیازمند به خون هســتند که در حال حاضر 

سالمت این گروه از بیماران به خطر افتاده و چنانچه 
نتوانیم منابع خونی استان را تأمین کنیم، با مشکل 
جدی مواجه خواهیم شد، به همین دلیل نیاز است 
شهروندان مانند گذشــته با اهدای خون بیماران را 

از یاد نبرند.
دکتــر حســینی با اشــاره به تأمین ســالمت 
اهداکنندگان خون در برابر کروناویروس اظهار کرد: 
در مراکز انتقال خون مطابق استانداردها و پروتکل های 
بهداشتی، الزامات برای حفظ سالمت اهداکنندگان 
اجرا می شود و خطری در رابطه با ویروس کرونا و یا 
هر آلودگی دیگر مراجعه کنندگان را تهدید نمی کند.

سد الستیکی »الریم« شهرستان جویبار 
در استان مازندران با حضور ویدیو کنفرانسی 
 رضا اردکانیــان وزیر نیرو بــه بهره برداری 

رسیده است.
سد الستیکی الریم با هزینه ۱۸0 میلیارد ریال 
قابلیت تنظیم چهار میلیون متر مکعب آب را دارد 
و می تواند در زمان بهره برداری  اشتغال منطقه را تا 

2 هزار نفر افزایش دهد. 
این ســد الســتیکی عالوه بر تامیــن آب برای 
چهــار هــزار و 200 هکتــار از اراضی شــالیزاری 
دشــت الریــم، از تداخــل آب شــیرین رودخانه 
بــا آب شــور دریــا در فصول کم آبــی جلوگیری 
 می کند و ظرفیت باز چرخانی پســاب کشــاورزی 

را نیز دارد.

ســد الریم با توجه به واقع شدن در منتهی الیه 
رودخانه ســیاهرود، فضای مناســبی را برای ایجاد 

ظرفیت گردشگری آبی هم فراهم می کند.
سد الریم سومین سد الستیکی مازندران است 

که از سال ۹۸ تاکنون افتتاح می شود. 
پیش از این سد الستیکی پازوار بابل و ولیک رود 

فریدونکنار در سال ۹۸ افتتاح شده بود.
۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای طرح های 
آب رســانی مازندران اختصاص یافتــه بود که 2۵ 
میلیارد تومان آن برای تکمیل چهار سد الستیکی 

در دست از جمله سد الریم جویبار بود.
استان مازندران دارای 2 سد بزرگ شهید رجایی 
ساری و البرز در سوادکوه و ۶ سد کوچک با ظرفیت 

ذخیره ۳۵0 میلیون مترمکعب است.

استاندار قم گفت: اگر مدیری مانع تولید 
شود، در عزل و جابه جایی وی حتی یک لحظه 

درنگ نخواهم کرد.
بهرام سرمست با  اشاره به اینکه عملکرد بانک ها 
در کمک به تولید مثبت بوده، اما مطلوب و ایده آل 
نیست، افزود: باید اقدامات الزم در جهت حمایت از 
تولیدکنندگان و رونق تولید در استان صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها نباید اجازه دهند 
که مصوبات ســتاد شــامل مرور زمان شــود که 
تولیدکنندگان فرصت را از دست بدهند، ادامه داد: 
تغییر و تحولی کــه در مدیریت میراث فرهنگی و 
گردشــگری استان اتفاق افتاد در جهت مانع زدایی 
و پشتیبانی بهتر از حوزه گردشگری و رونق آن در 

استان بود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران با تاکید بر اینکه 
در ماه رمضان مساجد تعطیل نیست، رفتارهای دوگانه 
ستاد ملی کرونا را سبب سلب اعتماد عمومی دانست.
حجت االســالم ناصر شــکریان امیری اظهار داشــت: 
تصمیمات دوگانه ســالمت و مذهــب و رفتارهای متناقض 
در ســتاد ملی مبارزه با کرونا به هیــچ وجه زیبنده جامعه 

اسالمی نیست.
وی افزود: متأســفانه در ایام تعطیــالت نوروزی و چند 
روز مانده به ماه مبارک رمضان، تصمیم ستاد ملی مبارزه با 
کرونا با ســاده انگاری و عادی انگاری شرایط افزایش شیوع 
این ویروس منحوس را در کشور رقم زد و بهانه ای شد برای 

تعطیل کردن مساجد و اماکن مذهبی.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: در ماه 
مبارک رمضان درب هیچ مسجدی نباید بسته باشد و می توان 
برخی فعالیت های محدود در مساجد را با رعایت دقیق شیوه 
نامه ها و دستورالعمل ها و پروتکل های وزارت بهداشت و درمان 

و با حداقل نفرات و کمترین زمان ممکن برگزار کرد.
 حجت االســالم ناصرشــکریان امیــری تاکیــد کــرد: 
تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی توسط ستاد ملی مبارزه با 
کرونا با توجه به ســابقه بسیار موفق سال گذشته و رعایت 
دقیق شــیوه نامه ها و دستورالعمل ها از سوی مسجدی ها و 

هیئات مذهبی در برپایی مراسمات قابل توجیه نیست.
مدیرکل تبلیغات اســالمی مازندران خاطر نشــان کرد: 
روزهای منتهی به ایام نوروز با تصمیم ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا سفرهای نوروزی و رفت و آمد به نقاط پرخطر مناطق 
گردشــگری و توریستی باز بود و این فعالیت ها ادامه داشت 
و عامل شــیوع این ویروس جهش یافته در کشــور همین 
تصمیمات بود و ســتاد ملی مبارزه با کرونا باید پاسخگوی 
این شــرایط تأسف بار در کشور باشد و ایجاد دوگانه مذهب 
و سالمت و رفتارهای متناقض در ستاد ملی مبارزه با کرونا 

به هیچ وجه زیبنده نیست.

و  راه  وزارت  وعده هــای  از  بســیاری 
شهرسازی در استان ایالم به سرانجام نرسیده 
در  راهسازی  پروژه های  بیشتر  هم اکنون  و 
استان به دلیل مشــکالت مالی یا تعطیل 

هستند و یا به کندی پیش می روند.
ایالم در غرب ایران یکی از مناطق محروم کشور 
شناخته می شود که به دلیل عدم زیرساخت های 

ارتباطی مناسب از توسعه عقب افتاده است.
در ســال های اخیر، توسعه راه های استان در 
دستور کار مســئوالن بوده ولی هنوز بسیاری از 
پروژه های راهسازی استان به دلیل بی توجهی به 
سرانجامی  نرسیده است و بسیاری از پیمانکاران 
حوزه راه استان نیز هنوز مطالبات خود را دریافت 

نکرده اند.
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی متأسفانه در 
سفرهای مختلف به استان وعده های فراوانی برای 
حل مشکالت پروژه های راهسازی استان داده اند 

که تاکنون هیچ کدام عملی نشده است.
تونل کبیرکــوه به عنــوان عظیم ترین پروژه 
راهسازی اســتان سال هاست به دلیل نبود اعتبار 
به کندی پیش می رود و وعده های مسئوالن برای 

تزریق اعتبار به این پروژه عملی نشده است.
پروژه های زیرســاختی دیگر مثل چهاربانده 
کردن مسیر ایالم- مهران به دلیل اعتبار به کندی 
پیش می روند، در حالی این پروژه به عنوان مسیر 

اصلی زائران اربعین شناخته می شود.
محور ایالم- ســرابله- حمیل بــه طول 7۸ 

کیلومتر سال هاســت به علت کمبــود اعتبارات 
عملیات راهسازی در آن به کندی انجام می شود.

پروژه های متعدد دیگر در حوزه راه روستایی و 
اصلی در استان متأسفانه هنوز با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم می کنند و عالوه بر این وعده های 
وزارت راه و شهرســازی بــرای شــروع عملیات 
پروژه های مهم مثل ســاخت آزادراه و راه آهن در 

استان محقق نشده است.
در حوزه مسکن نیز طرح مسکن ملی در استان 
هنوز وارد فاز اجرایی نشده و معلوم نیست این طرح 

چه سرنوشتی در استان پیدا خواهد کرد.
محمد نوذری استاندار ایالم خواستار پرداخت 
مطالبــات پیمانکاران و تســریع در تکمیل تونل 
کبیرکوه شــد و گفت: همچنین الزم است دولت 
درخصوص تزریــق و تخصیص اعتبارات تکمیل 
پروژه های مسیر اربعین استان از جمله حمیل به 
ایــالم، صالح آباد، مهران و دهلران و... اهتمام الزم 

را داشته باشد.
وی خواستار تکمیل مســیر بدره به لومار از 
سمت قاضی خان، مسیر حمیل به ایالم و مسیر 
قالجه بــه ایوان، تکمیل واریانت چشــمه چاهی 
و محور سرتنگ شــباب، تکمیل زیرساخت های 

پایانه برکت شد.
اختصاص اعتبار طرح اقدام ملی مســکن در 
اســتان و اختصاص اعتبار برای زیرســاخت های 
واحدهای مسکن مهر در استان و همچنین تکمیل 
برج هنر ایالم از دیگر مطالبات اســتاندار ایالم از 

وزیر راه و شهرسازی است.
نماینده مردم ایالم در مجلس نیز اظهار کرد: 
در سال جاری 2۹۵ میلیارد تومان در تلفیق بودجه 

برای راه آهن استان در نظر گرفته شده است.
علی اکبر بســطامی  افزود: همچنین در برنامه 
ششم توســعه صراحتاً اعالم شده که استان های 
نفتــی باید به راه ریلی دسترســی پیدا کنند که 

ایالم، فاقد راه ریلی است.
وی با  اشــاره به محرومیت استان از راه آهن و 
زیرساخت مناسب جاده ای، نداشتن یک کیلومتر 
آزادراه، مناسب نبودن وضعیت جاده های ورودی 
اســتان از سمت استان های همجوار، حجم باالی 
تصادفات و تلفات جاده ای، خواســتار پیگیری و 
 تسریع در اجرای طرح های زیرساختی و جاده ای

 استان شد.
تســریع در اجرای طرح راه آهن اندیمشک- 
دهلــران به مهران، آغاز عملیــات اجرایی آزادراه 
نجف- پل زال به چیالت، چهارخطه کردن جاده 
مهــران به دهلران و اندیمشــک، احداث زیرگذر 
تقاطع کنارگذر شــهر دهلران به سمت روستای 
فرخ آباد از دیگر پروژه های مورد نیاز استان است.

اتمام عملیات جاده حمیل به ایالم، بهسازی و 
تسطح مسیر حمیل تا سرابله، فاز دوم تونل آزادی، 
اتمام جاده چشمه چاهی به سیروان، کنارگذر ایوان 
و ایجاد کمربنــدی ورودی ایالم از ابتدای هفت 
چشمه به صالح آباد از مهم ترین طرح های راهسازی 

استان است که نیازمند توجه هستند.

کالهبردار ۱۰۰ میلیون تومانی 
در همدان دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان همدان گفت: جوان ۲۲ ساله ای که با برداشت غیرمجاز ۱۰۰ 
میلیون تومان از حساب ۲ شهروند اقدام به خرید گوشی تلفن همراه 
کرده بود با تالش عوامل تخصصی پلیس، شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ »فیروز سرخوش نهاد« افزود: به تازگی 2 جوان با در دست 
داشتن مرجوعه قضایی و مراجعه به پلیس فتا خبر از برداشت میلیونی از 
حساب خود را دادند که پرونده ای دراین رابطه تشکیل و بررسی و رسیدگی 
به آن در دســتور کار پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: بررســی های فنی و 
تخصصی پلیس نشان داد که پول مالبختگان به یک شماره حساب مشخص 
واریز شده که با پیگیری و رصد تخصصی، متهم در یکی از استان های کشور 
شناسایی شد. به گفته وی، با اخذ نیابت قضایی، ماموران پلیس فتا متهم 
را در محل اختفا دستگیر و به همراه آالت و ادوات دیجیتالی ارتکاب جرم 
به همدان انتقال دادند که نامبرده)جوان 22 ســاله( در بازجویی ها به بزه 
انتسابی اعتراف کرد. رئیس  پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی استان همدان ادامه داد: متهم هدف از این کار را کسب منافع مالی 

برای تامین پول موردنیاز خرید گوشی تلفن همراه عنوان کرد.
سرهنگ سرخوش نهاد از شهروندان خواست به هیچ وجه اطالعات بانکی 
خود را در اختیار دیگر افراد قرار ندهند و در صورت درخواست اطالعات از 
سوی دیگر افراد)افراد مورد اطمینان و تایید شده( برای واریز پول یا مبلغ 

برنده شده، ارائه شماره حساب و شماره کارت بانکی کافی است.

3۱6 کیلو تریاک در یک منزل مسکونی کشف شد
فرمانده انتظامي اســتان کرمان، گفت: با پشــتیبانی 
اطالعاتی پلیس اســتان »هرمزگان« ۳۱۶ کیلو تریاک دپو 
شده از یک منزل در شهر »عنبرآباد« کشف و یک قاچاقچی 

دستگیر شد.
سرتیپ »عبدالرضا ناظری« اظهار داشت: در پی اقدامات اطالعاتی 
پلیس استان »هرمزگان« مبنی بر انتقال یک محموله سنگین مواد 
مخدر از استان های شرقی به کرمان و دپو این محموله در منزلی در 
شهر »عنبرآباد«، بالفاصله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 

شهرستان، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وي افزود: ماموران پلیس »عنبرآباد« با اشرافیت اطالعاتی خود 
منزل مورد نظر را شناسایی و طی هماهنگی قضائی در بازرسی از 
آنجا، ۳۱۶ کیلو تریاک دپو شــده در انبار این منزل را کشف و یک 
قاچاقچی را دستگیر کردند و در این رابطه نیز یک دستگاه خودروی 

سمند توقیف و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

۲ کارگر در بوکان بر اثر برق گرفتگی 
جان باختند

مدیرعامل شــهرک صنعتی بوکان گفت: ۲ کارگر کارگاه 
بازیافت کارتن ســاکن شهرستان تبریز در شهرک صنعتی 
این شهرستان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند.
حســن رشید بیگی اظهار داشت: این کارگاه به یک فرد ساکن 
تبریز واگذار شده بود که زمان واگذاری آن به اتمام رسیده و در حال 

جمع آوری تاسیسات و زیر ساخت های کارگاه خود بود.
وی اضافــه کرد: مالک کارگاه کارگران تبریزی را برای برچیدن 
قطعات دســتگاه ها به این کارگاه فرستاده بود که حین کار یکی از 
کارگران دچار برق گرفتگی می شــود و نفر دوم برای نجات همکار 

خود اقدام می کند که وی نیز دچار برق گرفتگی می شود.
مدیرعامل شهرک صنعتی بوکان با بیان اینکه این 2 نفر حدود پنج 
ساعت به برق متصل بودند، اظهار کرد: بعد از این مدت، صاحب کارگاه 
از موضوع آگاه می شود که با وجود رساندن این افراد به بیمارستان، 
امکان احیای آنها وجود نداشت. وی ادامه داد: علت حادثه از سوی 
کارشناسان، در دست بررسی است. بوکان در جنوب آذربایجان غربی 

و سومین شهر پرجمعیت این استان به شمار می رود.

طرح محله همدلی 
در ۲ هزار مسجد یزد آغاز شد

مدیرکل تبلیغات اســالمی یزد گفت: همزمان با 
نخستین روز ماه رمضان برای نخستین بار طرح » محله 
همدلی « در ۲ هزار باب مساجد استان در ۲۴ شهر و 

تعدادی از روستاها آغاز شد .
حجت االسالم علیرضا نجیمی افزود: در اجرای این طرح 
با محور مساجد و همکاری مردم و پیگیری مسئوالن نسبت 
به بررســی مسایل و مشــکالت هر محله و تالش برای رفع 
معضالت اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد نظر اقدام می شود.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح یک هزار و ۵00 نفر 
از روحانیان در کنار هیئت امنای مســاجد و مردم و جوانان 
عالقه مند داوطلبانه و فعال بر حســب ضرورت در مســائل 

مختلف همکاری دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش البرز گفت که به مناسبت ماه مبارک رمضان 
طرح » هر خانه یک محفل قرآنی « در بستر شبکه 

شاد مدارس این استان آغاز شد.
فرشته فهمیده هدف از برگزاری این طرح را آشنایی 
و آموختن پیام های قرآنی، اســتفاده از فرصت در خانه 
مانــدن برای انس خانوادگی با قرآن و تالوت آن در ماه 

مبارک رمضان ذکر کرد.
فهمیــده با اشــاره به اینکــه این طرح از ســوی 
معاونــان، مربیــان پرورشــی و قرآنی مــدارس البرز 
اجرایی شــده اســت، اظهار داشــت: آغاز موج  چهارم 
 کرونــا در اســتان ها از جملــه البرز بســیار خطرناک 
اســت به این دلیل همه برنامه هــای قرآنی و فرهنگی 
ویژه ماه مبارک رمضــان در فضای مجازی برنامه ریزی 

شده است. 
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح دانش آموزان 
در کنار اعضای خانواده از ســحر تا افطار هر روز از ماه 
مهمانی خدا را به تالوت یک جزو از قرآن کریم اختصاص 
می دهند. فهمیده یادآورشد: پیام های مختلفی به صورت 
نوشتاری و شنیداری، عکس نوشته ، فیلم کوتاه و نقاشی 
تهیه نیز در ماه مبارک رمضان تهیه و در کانال قرآن حوزه 

معاونت پرورشی و فرهنگی استان بارگذاری می شود. 
وی بیان داشــت: با اســتفاده از روش های نوین و 
به صورت مجازی آموزش روانخوانی قرآن کریم نیز برای 

دانش آموزان ادامه دارد.
معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز 
تصریح کرد: فیلم های کوتاه محفل انس با قرآن در خانه 
که از ســوی دانش آموزان ارسال می شود در کانال قرآن 
آموزش و پرورش این استان بارگذاری و انتشار می یابد.

از  تردد مسافر  فرماندار قصرشــیرین گفت: 
مرزهای رسمی خســروی و پرویزخان با توجه به 
سرایت ویروس کرونا در این شهرستان همچنان 

ممنوع است.
»مرادعلــی تاتار« افزود: ممنوعیت تردد مســافری 
پیش تر به دلیل مقابله با ویروس کرونا توسط کشورمان 
اعمال شده که همچنان تمدید و تا اطالع بعدی ادامه دارد.
وی اظهار داشــت: مبــادالت تجــاری در مرزهای 
قصرشــیرین همچنان با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
انجام می شــود و پایش راننــدگان و کامیون های حامل 
کاالهای صادراتی نیز در راســتای مقابله با ویروس کرونا 
در مرز رسمی پرویزخان انجام می شود ضمن اینکه رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در مرز خسروی تشدید شده 
است. نماینده عالی دولت در قصرشیرین گفت: روزانه بیش 
از 700 دســتگاه کامیون کاال از مرز رسمی پرویزخان به 
اقلیم کردســتان عراق و بیش از ۳00 دســتگاه کامیون 
محموله صادراتی از مرز رسمی خسروی به حوزه حکومت 

مرکزی این کشور صادر می شود.
تاتــار ادامه داد: بــا توجه به قرمز بــودن وضعیت 
شهرســتان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مرزها 
نیز تشــدید شده و نظارت بر اجرای اعمال محدودیت ها 

نیز در دستور کار است.

دستگیری عامالن تیراندازی 
در خیابان نادری قزوین 

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری چهار 
نفر اراذل و اوباش و عامالن درگیری مسلحانه در خیابان نادری 

قزوین خبرداد. 
ســرهنگ داود عبدالمالکی، گفت: در پی ایجاد رعب و وحشت و 
سلب نظم و آسایش عمومی، ناشی از درگیری مسلحانه ۱۱ فروردین 
در خیابان نادری قزوین، بررسی موضوع در دستور کار پلیس اطالعات 
اســتان قرار گرفــت.  وی افزود: مأموران پلیس اطالعات اســتان با 
اقدامات اطالعاتی و میدانی موفق به شناسایی مخفیگاه چهار عامل 
درگیری و تیراندازی شدند و آنها را دستگیر کردند. جانشین فرمانده 
انتظامی اســتان گفت: متهمان با تشــکیل پرونده مقدماتی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

سارقان مسلح در ایرانشهر دستگیر شدند
فرمانده انتظامی ایرانشهر سیستان و بلوچستان گفت: نیروهای 
پلیس امنیت عمومی ۲ سارق مسلح خودرو و گوشی های تلفن 
همراه را با ۲ قبضه کلت کمری در این شهرستان دستگیر کردند.
ســرهنگ حسن کیخا اظهار داشت: در پی گزارش چند فقره سرقت 
مسلحانه خودرو و گوشی تلفن همراه در شهرستان ایرانشهر رسیدگی به 
این موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: عوامل پلیس متهمان را که در یکی از خیابان های ایرانشهر 

قصد سرقت مسلحانه دیگری را از شهروندان داشتند، شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر تصریح کرد: ماموران انتظامی به 
صورت نامحســوس سارقان مسلح را تحت تعقیب و رصد اطالعاتی قرار 
دادند که متهمان به محض مشاهده ماموران با یک دستگاه موتورسیکلت 
اقدام به فرار کردند که در تعقیب و گریز وسیله نقلیه آنان متوقف شد. این 
مقام انتظامی بیان کرد: متهمان به محض پیاده شدن از موتورسیکلت قصد 
تیراندازی به سمت ماموران را داشتند که با سرعت عمل پلیس مواجه و 

در عملیات ضربتی دستگیر شدند.
سرهنگ کیخا اظهار داشت: در این عملیات ضمن دستگیری 2 سارق 
مسلح سابقه دار در بازرسی از آنان 2 قبضه سالح کلت کمری و مقداری 
مهمات  جنگی کشف شد. وی با  اشاره به توقیف یک دستگاه موتورسیکلت 
از این متهمان گفت: با هماهنگی قضایی تحقیقات از متهمان برای کشف 

دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

رئیس  پلیس آگاهی سیســتان و بلوچستان گفت: با تالش 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اســتان 
و شهرستان نیکشهر گروگان ۱۹ ساله پس از ۱۰ سال ربایش با 
همکاری پلیس اینترپل جمهوری اسالمی ایران از چنگال آدم 

ربایان رهایی و نجات یافت. 
ابراهیم مالشاهی ، افزود: عامالن این اقدام خشن که غیر ایرانی بوده، 
طی یک اختالف قبلی با عموی گروگان در یکی از مناطق شهرســتان 
نیکشهر دست به این جنایت  زده بودند و پس از ربایش گروگان را به 
یکی از کشورهای همجوار منتقل کرده بودند که با همکاری پلیس اینترپل 
رها و به آغوش گرم خانواده بازگشت. وی ادامه داد: پدر فرد ربوده شده 
از همکاری و تالش پلیس اینترپل جمهوری اسالمی ایران، پلیس آگاهی 
استان و شهرستان نیکشهر همچنین معتمدین و ریش سفیدان محلی به 

خاطر رهایی فرزندش از چنگال آدم ربایان قدردانی کرد.
مالشــاهی بیان کرد: با توجه به فرار آدم ربایان به آن سوی مرزها، 
تالش برای دســتگیری عامالن جنایت از طریق پلیس اینترپل ایران و 

کشور همجوار تا ختم پرونده همچنان ادامه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی: بنیاد مسکن خوزستان پنج هزار خانه در مناطق محروم روستا می سازد

فرماندار: 
تردد مسافری از مرزهای قصرشیرین 

همچنان ممنوع است

ازدواج پیرمرد و پیرزنان 
خراسان شمالی افزایش یافت

کاهش شدید ذخیره بانک خون در فارس

پروژه های راهسازی در ایالم تعطیل شد

استاندار قم:
مدیران مانع تولید 

بی درنگ عزل می شوند

معاون آموزش و پرورش البرز:
طرح هر خانه یک محفل قرآنی 

در شبکه شاد آغاز شد

پزشکی، خدمات  علوم  رئیس دانشــگاه 
درمانی خراســان شــمالی  و  بهداشــتی 
گفــت: ۶۰۰ تخت بیمارســتان در اســتان 
 بــه درمان مبتالیــان به کرونــا اختصاص 
یافته اســت که از این تعداد هم  اکنون ۲۶7 

تخت اشغال است.
بیماران  سیداحمدهاشــمی اظهــار داشــت: 
غیرکرونایی بیمارســتان امام حسن)ع( بجنورد به 
بیمارســتان امام علی)ع( منتقل می شوند و تمامی 
تخت های بیمارســتان امام حسن)ع( به جز بخش 
قلب به درمان مبتالیان به کرونا اختصاص می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمانــی خراســان شــمالی افزود: بر اســاس 
دســتورالعمل ها، جراحی و بستری غیرضروری در 
بیمارستان ها لغو شده است. وی درباره ایجاد نقاهنگاه 
برای مبتالیان به کرونا اظهار داشــت: هنوز نیاز به 
راه انــدازی نقاهتگاه در اســتان نبوده اما ۵0 تخت 
در بیمارستان امام حســن)ع( در این زمینه آماده 
است.  وی خاطرنشان کرد: پیش از این، نقاهتگاه ها 
مورد اســتقبال قرار نگرفت و مــردم ترجیح دادند 
مراقبت هــای الزم از فرد مبتال بــه کرونا در منزل 
انجام شــود، به هر حال در صورت نیاز با همکاری 
مســئوالن مختلف نسبت به راه اندازی نقاهتگاه در 

استان اقدام می شود. 

سد الستیکی الریم مازندران افتتاح شد

۶۰۰ تخت بیمارستانی خراسان شمالی 
به مبتالیان کرونا اختصاص یافت

فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی 
انبار احتکار و کشــف ۱7۴ دستگاه انواع 
لوازم خانگــی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ 
خبر  یزد  در شهرســتان  ریال،   میلیون 

داد.
 ســرتیپ »عباســعلی بهدانی فرد« افزود: 
در پی کســب خبری مبنی بــر فعالیت فرد یا 
افرادی در زمینــه احتکار کاال، ماموران پلیس 
امنیــت اقتصادی اســتان با کســب مجوز از 
مراجــع قضایی در بازرســی از انبار مورد نظر 
۱00 عــدد کولر آبي، 2۱ دســتگاه ماشــین 
 لباسشویی، آبگرمکن و تعداد ۵۳ اجاق گاز کشف 

شد.
این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان 
کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی و به مراجع 

قضایی معرفی شد.

کشف میلیاردها ریال 
لوازم خانگی احتکاری در یزد


