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۱۷ واحد صنعتی جدید 
در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با 
 اشاره به رشد ۲.۴ برابری در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی جدید 
در استان در فروردین ماه امســال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، گفت: در نخســتین ماه سال جاری ۱۷ واحد صنعتی جدید 
با سرمایه گذاری بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۳۸۶ 

نفر راه اندازی شد.
حبیب امین زاده گفت : واحدهای تولید مواد و محصوالت شــیمیائی، 
محصوالت غذایی و آشامیدنی ها و ابزار پزشکی دقیق- ساعت از بیشترین 
واحدهای راه اندازی شــده است. وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال 
۱۵طرح توسعه ای واحدهای تولیدی با سرمایه گذاری ۱۵۹ میلیارد تومان 
زمینه  اشتغال برای ۲۵۸ نفر را فراهم کرده است، افزود: ساخت ماشین آالت 
و تجهیزات، محصوالت الستیکی و پالستیکی و محصوالت فلزی از جمله 
طرح های توسعه ای در واحدهای تولیدی استان در مدت یاد شده است.

رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: این 
اســتان در زمینه رشد صدور پروانه اکتشاف معدن در فروردین ماه سال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پنج برابری داشته است.

ورود به مازندران در تعطیالت نیمه خرداد 
ممنوع شد

سرپرست پلیس راه مازندران از ممنوعیت سفر به استان از 
روز سه شنبه هفته جاری خبر داد.

سرهنگ عبادی گفت: طبق دستور ستاد ملی کرونا سفر به مازندران 
و ابالغ پلیس راهور ناجا سفر به مازندران از ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۱ 
خرداد تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۷ خردادماه برای خودرو های غیربومی 
ممنوع است. سرهنگ عبادی افزود: ورود پالک های غیر بومی در این مدت 
ممنوع بوده و خروج پالک های بومی مازندران هم به استان های دیگر به 
استثنای رانندگانی که مجوز های قانونی از فرمانداری ها و پلیس راهور دارند، 
ممنوع خواهد بود. او با بیان اینکه تردد بین شهری به استثنای شهر های 
نارنجی و قرمز بالمانع است از افراد خواست از تردد غیر ضروری پرهیز کنند
سرهنگ عبادی افزود: تخلفات کرونایی توسط دوربین های هوشمند 
و هم توســط همکاران پلیس به ویژه در مبادی ورودی و خروجی استان 
کنترل و اعمال قانون خواهد شــد. رئیس  پلیس راه مازندران گفت: تردد 
غیر مجاز در جاده های مازندران در شهر های قرمز )در صورت وجود شهر 
قرمز( تا یک میلیون تومان و در شهر های نارنجی نیز تا ۵۰۰ هزار تومان 

جریمه به همراه خواهد داشت.

آغاز کوچ دامداران مازندران 
به مناطق ییالقی

ساری- خبرنگار کیهان:
کوچ  دامداران و عشایر به مراتع ییالقی مازندران آغاز شده 

است.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه 
ســاری گفت: فصل کوچ  دامداران بــه مناطق ییالقی مازندران در برخی 
شهرستان ها مانند ســوادکوه آغاز شده است و در سایر شهرستان ها نیز 

متناسب با امکان سنجی مراتع کوچ خواهند کرد.
نعمت اهلل کوهستانی افرود: ورود هرگونه دام به مراتع خارج از زمانبندی 
و جدول قرق شکنی ممنوع است و یگان حفاظت با ورود زودهنگام دام به 

مراتع و وجود دام مازاد بر پروانه چرا برخورد می کند.
وی حداکثر زمان چرای دام در مرتع را ۹۰ تا ۱۰۰ روزه و جلوگیری 
از تخریب مراتع به این زمان بندی توجه کنند. کوهستانی وضعیت فعلی 
مراتع به دلیل بارندگی های مناســب فروردین را خوب اعالم کرد و گفت: 
اگر چه وضعیت فعلی مراتع مطلوب است، اما رعایت قوانین و مقررات برای 

حفظ پوشش گیاهی و مدیریت نگهداری مراتع ضروری است.

سرمایه گذاری 2300 میلیارد تومانی 
بخش خصوصی در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان از انعقاد تفاهمنامه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت اجرای طرح های جدید خبر 

داد و گفت: تا پایان سال ۳۰۰ طرح در استان اجرا می شود.
سیدســعید شاهرخی در جلسه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصــی با بیان اینکه بهره برداری و تکمیل پروژه هایی همچون صنایع 
سیلیس و فروسیلیس در منطقه بی نظیر است افزود: رشد سرمایه گذاری در 
استان قوت گرفته است. وی با اشاره به اجرای 3۰۰ طرح کوچک و بزرگ 
تا پایان ســال در استان، گفت:  هر یک از این طرح ها با پیشرفت فیزیکی 
خوبی در حال اجرا هســتند، عنوان کرد: در استان پرداخت تسهیالت به 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان رشد سه درصدی داشته و این مهم نشان 
از تعامل بانک ها با بخش خصوصی بوده اســت. استاندار همدان با اشاره 
به آسیب کرونا به همه بخش ها و از جمله خصوصی  اظهار داشت: بخش 
خصوصی با سختی چراغ تولید را روشن نگه داشت و برای توسعه و تکمیل 
برخی از طرح ها با توان باال تالش جدی به عمل آمد. وی با اشاره به اینکه 
۲ هزار و ۸۰۰ واحد در بخش صنعت، کشاورزی و معدن در استان فعالیت 
دارد یادآور شد: به طور مستمر وضعیت هر یک از واحدها رصد و مشکالت 

آنها توسط تیم اقتصادی استان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

8۷ درصد قطار شهری اصفهان- بهارستان 
تکمیل شده است

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۸۷ درصد مسیر 
تونل پروژه قطار مســافربری اصفهان- شهر جدید بهارستان در 
حال حاضر تکمیل شــده و مسیر روسازی با سرعت مطلوب در 

حال انجام است.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: 
از اواخر دهه 6۰ ساخت و ساز در شهر جدید بهارستان انجام شده است 
و در حال حاضر جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر دارد که پیش بینی می شود 
پس از احداث قطار شهری )مترو بهارستان- اصفهان(، جمعیت این شهر 
تا سال ۱4۲۵ به 3۲۰ هزار نفر برسد. مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با 
بیان اینکه این شهر جدید یکی از شهرهای جدیدی است که در قالب طرح 
جامع منطقه اصفهان در دهه 6۰ به تصویب رســیده است گفت: تسهیل 
دسترسی و ایجاد حمل و نقل مناسب همواره از نکات ضروری در تحقق 

اهداف شهرهای جدید این استان بوده است.
وی در خصوص پروژه قطار مسافربری اصفهان- شهر جدید بهارستان 
گفت: این پروژه از ایستگاه صفه)امتداد خط یک متروی اصفهان( شروع 
می شــود و عمدتا در کنار بزرگراه وحید دستجردی به سمت شهر جدید 
بهارستان طی مسیر می نماید که بدین ترتیب سه ایستگاه)سپاهان شهر، 
راه آهن و بهارستان( به خط یک اضافه می شود. قاری قرآن با بیان اینکه 
ساخت این پروژه تاثیرات مثبت مالی- اقتصادی، ترافیکی و زیست محیطی 
به همراه دارد گفت: امیدواریم با برنامه زمان بندی مشخص شده، خط مترو 

بهارستان سال جاری به بهره برداری برسد.

حوادث شهرستانها

۳۶۷ کیلوگرم شیشه 
در سراوان سیستان و بلوچستان کشف شد

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از انهدام یک 
باند بزرگ و مسلح واردکننده موادمخدر صنعتی به کشور، 
دستگیری سه سوداگر مرگ و کشف ۳۶۷ کیلوگرم شیشه 

در عملیات تکاوران پلیس سراوان خبر داد.
سرتیپ احمد طاهری اظهار داشت: پلیس مبارزه با موادمخدر 
ســراوان با  اشــراف اطالعاتی، یک باند حرفه ای و مســلح قاچاق 
موادمخدر صنعتی را که با ورود محموله بزرگ مخدر شیشه از طریق 
کشورهای شرقی به شهرستان مذکور قصد توزیع آن در سطح کشور 
را داشتند شناسایی و انهدام این باند را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افــزود: ماموران پلیس مبارزه با مــواد مخدر پس از چند 
شبانه روز رصد و کنترل نامحسوس تحرکات اعضای این باند سرانجام 
موفق شــدند محل دپوی این محموله را در ساختمانی متروکه در 
یکی از محالت شهر سراوان شناسایی و محل مذکور را به محاصره 

خود در آورند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: قاچاقچیان 
مسلح که خود را در محاصره پلیس دیدند بدون توجه به اخطارهای 
صادره، شروع به تیراندازی به سمت ماموران انتظامی کرده و درگیری 

مسلحانه آغاز شد.
وی با بیان اینکه ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر سرانجام پس 
از ســه ساعت درگیری با شگردی خاص قاچاقچیان را خلع سالح 
و هر ســه ســوداگر حاضر در محل را دستگیر کردند گفت: در این 
عملیات پاک ســازی محل ضمن توقیف یک دستگاه خودروی پژو 
پارس ســرقتی که قاچاقچیان به صورت مسلحانه از چابهار سرقت 
کرده بودند مقدار 36۷ کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه به همراه 
۲ قبضه سالح کالش با ۷۵ تیر فشنگ جنگی کشف و متهمان به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
کالهبردار به پرداخت 2۱۷ میلیارد تومان جریمه 

محکوم شد
دادســتان عمومی و انقالب اســالمی ماکو گفت: یک 
کالهبردار در این شهرستان به پرداخت ۲۱۷ میلیارد تومان 

جریمه نقدی محکوم شد.
احمدعلی خادم عرب باغی اظهار داشــت: این فرد با مشخصات 
معلوم )ع. ر( با سوءاستفاده از آگاهی نداشتن افراد، عموما با وضعیت 
مالی ضعیف و با امیدوار کردن آنها به درآمد ماهیانه باال، آنها را برای 

ایجاد شرکت تجاری ترغیب می کرد.
وی افــزود: فریب مردم برای پول دار شــدن، سوءاســتفاده از 
کارت های بازرگانی و فرار مالیاتی از جمله موارد تخلف این فرد است.
دادستان عمومی و انقالب اســالمی ماکو ادامه داد: این فرد با 
استفاده از آگاه نبودن شهروندان از کارت های بازرگانی آنها در امر 
تجارت اســتفاده می کرد، که به علت فرار مالیاتی عالوه  بر تحمل 
یک ســال حبس؛ به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه 
6 و ۲۱۷ میلیــارد ریال اصــل مالیات و جرایم آن در حق صندوق 

دولت محکوم شد.
وی از شهروندان خواست شخصا با کارت های بازرگانی خود اقدام 
فعالیت تجاری نموده و از واگذاری کارت های بازرگانی و پیله وری خود 
به  اشخاص متفرقه برای تجارت و فعالیت اقتصادی خودداری کنند.

شهرستان ماکو یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی 
است.

کشف مزرعه رمز ارزها در برنجکوبی متروکه
فرمانده انتظامی اســتان گیالن از کشف ۳۰۹ دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه برنجکوبی متروکه به 

ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
ســرتیپ »عزیزاله ملکي« با بیان اینکــه در پي انجام اقدامات 
همه جانبه، اطالعاتي از فعالیت غیرمجاز یک مزرعه استخراج کننده 
رمز ارز دیجیتال در منطقه خمام به دست آمد افزود: پس از تحقیقات 

نامحسوس صورت گرفته، صحت موضوع براي پلیس محرز شد.
فرمانده انتظامی استان گیالن به اعزام ماموران انتظامی خمام 
پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر که یک کارخانه برنجکوبی 
متروکه بود، اشاره کرد و بیان داشت: در بازرسی از این مکان، 3۰۹ 

دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شد.
این مقام ارشد انتظامي از دستگیري و معرفی متهم 6۰ ساله این 
پرونده براي ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و اذعان 
داشت: کارشناسان ارزش دستگاه هاي استخراج ارز دیجیتال کشف 

شده را 4۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
۴۰۲ کیلوگرم مواد مخدر در خاش 

کشف شد
فرمانده انتظامی  سیستان و بلوچستان از دستگیری سه 
سوداگر مرگ و کشف ۴۰۲ کیلوگرم مواد مخدر در درگیری 
مسلحانه تکاوران پلیس شهرستان »خاش« با قاچاقچیان 

مسلح مواد مخدر خبر داد.
سرتیپ احمد طاهری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر خاش با اشراف اطالعاتی خود به سرنخ هایی از قاچاق محموله 
مواد مخدر، توســط اعضای یک باند حرفه ای قاچاق مواد مخدر از 

مناطق مرزی سراوان به شهرستان مذکور دست یافتند.
وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خاش 
پس از انجام اقدامات گسترده اطالعاتی اعضای این باند مسلح را که 
با یک دستگاه وانت تویوتا و یک دستگاه سواری زانتیا در حال جابه 
جایی محموله مواد مخدر در مسیر سراوان - خاش بودند شناسایی 
و به آنها دستور ایست دادند. فرمانده انتظامی  سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: ســوداگران مرگ با مشاهده عوامل انتظامی  به سمت 
خودروهای پلیس تیراندازی و با سرعت به سمت یکی از مسیرهای 
فرعی تغییر مسیر دادند که پس از طی مسافتی با تنگ شدن عرصه 
بر خود با رها کردن خودرو ها به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند. 
وی ادامه داد: در این عملیات تکاوران پلیس با ســرعت عمل خود 
سه نفر از قاچاقچیان را دستگیر و در بازرسی از خودروهای توقیفی 
آنها مقدار 4۰۲ کیلو و 3۵۰ گرم انواع مواد مخدر، شامل ۲3۰ کیلو 
و ۵۵۰ گرم  تریاک و ۱۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش به همراه یک 

قبضه سالح کالش و ۲۵ فشنگ جنگی را کشف کردند.

کشف ۵۳ دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال 
در زنجان

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: ۵۳ دستگاه 
ماینر تولید ارز دیجیتال به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال از ســوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی این استان 

کشف و ضبط شد.
سرهنگ ایرج خانی پور، افزود: در راستای جمع آوری دستگاه های 
استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و قاچاق ماموران از استفاده غیرمجاز از 
این دستگاه ها مطلع، لذا موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی زنجان قرار گرفت. وی، اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان پس از هماهنگی با مرجع قضایی زنجان در بازرسی 
از یک باب منزل مسکونی و ۲ واحد تولیدی، این تعداد دستگاه ماینر 
قاچاق را به دســت آوردند. جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان 
گفت: در این رابطه چند نفر به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل 
و تکمیل پرونده به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.  

صفحه 7
چهارشنبه ۱2 خرداد ۱۴۰۰
2۱ شوال ۱۴۴2 - شماره 22762

چهار طرح بهداشتی درمانی با حضور سعید 
نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به صــورت ویدئوکنفرانس در ســالن غدیر 

دانشگاه علوم پزشکی دزفول افتتاح شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی دزفول افزود: 
مجتمع زنان و زایمان حضرت زینب)س( دزفول با 
۱۱۰ تخت بســتری، ۲۷ بلوک زایمانی و سه اتاق 

عمل تکمیل و بهره برداری شد.
علی قمیشی افزود: همه پرسنل این مجتمع برای 
رفاه حال بیماران زن هســتند که در حال حاضر از 

نیروهای بیمارستان بزرگ دزفول تامین شده اند.
وی افتتاح مرکز غربالگری ســرطان را از دیگر 
طرح های دزفول دانســت و گفت: استقرار اورژانس 
هوایی با همکاری هوانیروز از دیگر طرح هایی است 
که افتتاح شده و یک هلیکوپتر برای خدمات رسانی 

به بیماران شمال خوزستان مستقر شد.

وی ادامه داد: مرکز دیالیز نیز کاری مشترک با 
همکاری خیرین است که با 3۵ تخت بهره برداری 

شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: 
شهرستان دزفول در حوزه درمان، یک بیمارستان 
دارد که نیاز اســت بیمارستان دیگری اضافه شود؛ 
امیدواریم بیمارســتان یا زهرا)س( با کمک بنیاد 

برکت به زودی افتتاح شود.
مسعود اســدی نیا معاون توسعه دانشگاه علوم 
پزشــکی دزفول نیز در این آیین گفت: ســاخت 
مجتمع زنان و زایمان دزفول از سال ۹6 آغاز شده 
و در مســاحتی حدود ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای 
هشت هزار مترمربع در ۲ طبقه ساخته شده است.

وی افــزود: حــدود 4۰۵ میلیــارد ریال برای 
ساخت و ۱۲۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات 
این مجتمع هزینه شده که شامل ۱۱۰ تخت، ۲۵ 

تخت اتاق زایمان، اتاق زایمان خصوصی، ۵۷ تخت 
بستری، ۲ اتاق عمل جنرال، یک اتاق عمل اورژانش، 
یک اتاق زایمان بی درد، داروخانه و رادیولوژی است.

احمد سلمانپور رئیس بیمارستان بزرگ دزفول 
نیز گفت: مرکــز دیالیز دزفول بــا کمک خیرین 
سالمت، دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان خیریه 
امام حســن مجتبی)ع( به نیت مرحوم محمدعلی 

معتمد راه اندازی شده است.
وی اعتبار هزینه شــده برای این مرکز را ۱3۰ 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این طرح در مدت 
۱4 ماه در مساحت یک هزار و ۹۵۰ مترمربع ساخته 
شــده و شامل ۲ طبقه اســت که هر طبقه آن 3۸ 

تخت دیالیز دارد.
مرکز غربالگری و پیشگیری سرطان نیز با صرف 
6۰ میلیارد ریال در مساحتی حدود ۵۰۰ مترمربع 

ساخته شده است. 

در این آیین همچنین بیمارستان الوار گرمسیری 
اندیمشــک به صورت ویدئوکنفرانس توســط وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی دزفول نیز 

بهره برداری شد.
ســاخت این بیمارستان از سال ۹۱ آغاز شده و 
برای ســاخت آن ۱۱۰ میلیارد ریال و برای تامین 

تجهیزات آن ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
این بیمارســتان در ۲ طبقه در مســاحت سه 
هزار و ۲۰۰ مترمربع ســاخته شــده؛ پنج پزشک، 
۱۸ پرستار، 6 ماما، سه کارشناسی بیهوشی و سایر 
پرسنل پشتیبانی در این بیمارستان مستقر می شود.

مرکــز مهــارت بالینی اهــواز نیــز به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی در دزفول بهره برداری شد.
مرکــز مهارت بالینی اهواز در ۲ طبقه و ۲ هزار 

و ۵۰۰ مترمربع ساخته شده است.

با حضور وزیر بهداشت 

چهار طرح بهداشتی درمانی دزفول افتتاح شد

معاون استاندار:
قطعی برق در مصارف خانگی خوزستان 

به صفر می رسد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان 
گفت: مصوب شد از این پس در بخش مصرف برق 
خانگی در خوزستان، با مدیریت در زمینه تولید و 

توزیع برق قطعی برق نداشته باشیم.
فاضل عبیات با  اشاره به قطعی برق در روزهای گذشته 
در مناطق مختلف خوزستان گفت: اتفاقی که در روزهای 
گذشته رخ داد مربوط به یک مشکل پیش بینی نشده در 
تولید برق بخشــی از نیروگاه های حرارتی و یک برنامه 
سراســری بود که در خوزستان به علت گرمی هوا بیشتر 
محســوس بود و با برنامه ریزی  که انجام دادیم این موارد 

به حداقل و حتی به صفر خواهد رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خوزستان 
ادامه داد: دستور و تاکید استاندار خوزستان این است که 
برنامه ریزی ها در استان به گونه ای باشد که اگر ضرورتی 

بر قطعی برق بود این اتفاق در مصارف خانگی نباشد.
وی با بیان اینکه ظرفیت هایی در خوزســتان داریم 
که باید آنهــا را به فعل تبدیل کنیم گفت: از جمله آنها 
وجود نیروگاه های اختصاصی شــرکت نفت و شــرکت 
مهندسی توسعه نفت هستند که در حدود 34۰ مگاوات 

برق تولید می کنند.
عبیات توضیح داد: مصوب شد این نیروگاه ها دوباره 
وارد مدار شوند و حدود ۲۵۰ مگاوات تولید را در اختیار 
شــبکه برق قرار دهند تا برخی کمبودها در این زمینه 

جبران شود. 
وی ادامه داد: برخی واحدهای نیروگاه های حرارتی 
زرگان و رامین، و برخی نیروگاه های کوچک تر مدتی است 
در حال تعمیر اساسی هســتند که مصوب شد تا پایان 
خرداد امسال تمام این واحدها وارد مدار تولید برق شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان افزود: 
مصوب شد در خرداد ماه جاری بیشتر از نیروگاه های برق 
آبی استفاده کنیم تا کمبودها جبران شود و در تابستان 

تولید بر عهده نیروگاه های حرارتی قرار گیرد.
وی بیان کرد: ســاعت کار ادارات از چهارم خرداد در 
خوزســتان از ساعت ۷:3۰ تا ۱۲:3۰ خواهد بود و اگر در 
پایش  شرکت های توزیع برق، مصرف براساس آنچه که از 

آنها خواسته شده نباشد با آنها برخورد می شود.

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
نوجوانان خراسان شمالی گفت: بیش از ۲۰۰ 
جلد کتاب و حدود ۱۰۰ قطعه اســباب بازی 
و ســرگرمی به کودکان و نوجوانان، مناطق 

زلزله زده اهدا شد.
فرهاد آقابیگی اظهار داشــت: این بســته های 
فرهنگی در روستاهای اصغرآباد، قزل حصارسفلی، 
قزل حصارعلیا، برزنه، کرکی، چهارچوبه و شــورک 
که در زلزله اخیر در شهرستان گرمه و جاجرم، بین 

کودکان و نوجوانان توزیع شد.
وی اجرای برنامه های بازی و سرگرمی، نمایش 

خالق، کاردســتی، قصه گویی و شــعرخوانی را از 
دیگر فعالیت های فرهنگی هنری مربیان در راستای 
کاهش آسیب روحی در بین کودکان زلزله زده این 

استان اعالم کرد.
زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر ساعت 3.34 
دقیقه بامداد روز دوشــنبه ۲۷ اردیبهشت ماه سال 
جاری مناطقی از جنوب خراســان شمالی و شهر 
سنخواســت را لرزاند و باعــث تخریب ۲۱۲ واحد 
مسکونی و خسارت به یک هزار واحد مسکونی دیگر 
شد که بیشترین خســارت ها در مناطق روستایی 

گزارش شده است.

کودکان مناطق زلزله زده خراسان شمالی 
بسته های فرهنگی دریافت کردند

۱2 زندانی جرایم غیرعمد مازندران 
آزاد شدند

رئیس ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند مازندران از آزادی ۱۲ زندانی 
جرایم غیرعمد و نیازمند استان با برگزاری یک 
پویش مجازی و جمع آوری کمک های مردمی 

از این طریق خبر داد.
غالمرضا عشــریه گفت در این پویش مجازی 
شرکت کنندگان مازندرانی مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال کمک کرده اند که برای آزادی این تعداد 

زندانی جرایم غیرعمد کفایت می کند.
عشریه گفت که شرکت کنندگان در این پویش 
مجــازی بین ۲ هــزار تومان تــا ۱۰۰ هزار تومان 

کمک کردند.
 وی همچنین با اشــاره به کمک ۱۸۰ میلیارد 
ریالی خیرین اســتان در قالب جشــن گلریزان در 
ماه رمضان ســال جاری ، گفت : پرونده 4۰۲ نفر از 
زندانیان جرایم غیرعمد مشــمول آزادی با کمک 
ســتاد دیه نیز در حال بررسی برای برخورداری از 

این کمک ها است.
مهریه ، ورشکســتگی مالی غیــر کالهبرداری ، 
تصادفات منجر به جرح و فوت و حوادث کارگاهی 
از جمله جرائم غیرعمدی هستند که مرتکبان آن 
در صورت ادای دین به طرف خسارت دیده و کسب 

رضایت شاکی از زندان آزاد می شوند. 

رئیس  اداره زندان سبزوار گفت: در مرحله هفتم 
از اجرای طرح نذر هشتم در خراسان رضوی، هشت 
زندانی جرائم غیرعمد در این شهرستان با کمک 
خیران و نمازگزاران مســاجد به آغوش خانواده 

بازگشتند.
رمضانعلی ســیدآبادی در آیین آزادی هشت زندانی 
جرائم غیرعمد در مسجد جامع سبزوار افزود: برای آزادی 
این زندانیان یک میلیــارد و 6۰۰ میلیون ریال از ناحیه 
خیران و نمازگزاران مســاجد شهرســتان سبزوار کمک 
شده بود. وی تصریح کرد: حدود 6۰ زندانی نیازمند جرایم 
غیرعمد در شهرســتان سبزوار چشم انتظار کمک خیران 
هستند که تالش می شــود از طریق طرح نذر هشتم به 
نیت امام مهربانی، حضرت امام رضا)ع( مقدمات آزادی آنها 
فراهم شود. رئیس  اداره زندان سبزوار گفت: ارتباط زندانیان 
پس از آزادی آنها با امامان جماعت مساجد محالت برقرار 
می شود که از این طریق عالوه بر افزایش عالقه مندی آنها 
به معارف اسالمی، وضعیت  اشتغال آنها نیز پیگیری شود.
ســیدآبادی افزود: در اجرای طرح نذر هشتم به نیت 
امام مهربانی، حضرت امام رضا)ع(، در هشــتمین روز هر 
ماه حداقل هشــت زندانی جرائم غیرعمد توسط یکی از 

مساجد سطح استان آزاد می شوند.

نذر هشتم در سبزوار 
هشت زندانی را آزاد کرد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با 
اشاره به اینکه ۹۰ درصد از روستاهای استان 
زنجان مشکل آب آشامیدنی دارند، گفت: در 
زمینه آب کاله گشادی بر سر زنجان رفته 

است و آب استان به گیالن می رود.
مصطفی طاهری بر لــزوم مدیریت مصرف 
آب در اســتان زنجــان تاکیــد کــرد و گفت: 
 خشکسالی وجود دارد و نباید آب استان به گیالن 

برود.
وی ابراز داشت: طرح تولید مسکن در استان 
به خوبی جلو می رود و این طرح در صورت اجرایی 
شدن از سوی دولت هم در توسعه اشتغال و هم 

در کاهش قیمت مسکن تأثیر دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای 

اســالمی گفت: تولید ناخالص ملی در اســتان 
زنجان نسبت به میانگین کشور کمتر است و باید 
برای رسیدن به این شاخص به بحث کشاورزی 
اهمیت زیــادی داده شــود و در این میان این 
 استان در بخش صنعتی هم ظرفیت های خوبی 

دارد.
طاهری ابراز داشــت: با گره گشایی از طرح 
پتروشــیمی زنجــان تــا ۱4۰۱ ایــن طرح به 
بهره برداری می رسد. نماینده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ۱3 هزار 
نفر برای طرح اقدام ملی مسکن در استان زنجان 
ثبت نام کردند، گفت: امکان ساخت این تعداد در 
داخل شــهر وجود ندارد اما زنجان در این زمینه 

در سطح کشور عملکرد خوبی دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس:

۹0 درصد از روستاهای استان زنجان 
مشکل آب آشامیدنی دارند

دادگستری هرمزگان 
به موضوع قطعی های مکرر برق 

ورود کرد
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به صدور 
دستور قضایی مبنی بر قطعی های مکرر برق گفت: 
نارضایتی  یا  در صورت مشاهده هرگونه خسارت 
مردم در نتیجه قطعی های مکرر برق در این استان 

متخلفان مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.
علی صالحی اعالم کرد: با توجه به شرایط جوی ناشی 
از شروع فصل گرما در هرمزگان و قطعی های مکرر برق که 
موجبات نارضایتی شهروندان و بروز مشکالت متعددی در 
صنوف مختلف را سبب شده است، رسیدگی ویژه به این 
موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

وی  افزود: با ورود مدعی العموم به موضوع قطعی های 
مکرر برق و در راســتای عمل به دستور العمل نظارت و 
پیگیری حقوق عامه، دستوراتی به  منظور مدیریت مصرف 
برق در سراسر استان با هدف جلوگیری از قطع برق مردم 

و مشترکین خانگی صادر و ابالغ شد.
صالحی همچنین اظهار داشت: دستورات ویژه ای نیز 
برای مقابله با استحصال غیر مجاز رمز ارزها و جمع آوری 
مزرعه های اســتخراج ارز دیجیتال، خطاب به مأمورین 
پلیس امنیت اقتصادی و فرماندهی انتظامی استان صادر 

شده است.
وی یادآور شد: باید نسبت به جلوگیری از قطع برق 
مشترکان خانگی به سرعت اقدام شود و در صورت اضطرار 
و لزوم قطع برق، قبل از هر گونه اقدام، توجیه فنی آن به 

دادستانی مرکز استان اعالم شد.

زندان مرکزی اصفهان 
به منطقه شرق منتقل می شود
استاندار اصفهان از طرح انتقال زندان مرکزی 
اصفهان )دستگرد( خبر داد و گفت: زندان مرکزی 
به منطقه شرق اصفهان منتقل و محل جدیدی برای 

آن ساخته می شود.
عباس رضایی افزود: ۸۰ هکتار زمین برای ســاخت 
زندان جدید در منطقه شرق اصفهان در نظر گرفته شده 
که هم اکنون در اختیار زندان های استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: محل فعلــی زندان اصفهان، کاربری 
مناســبی پیدا می کند و کاربری های مختلف تجاری و 

مسکونی برای آن در نظر گرفته شده است.
رضایی اضافه کرد: از محل فروش زمین دســتگرد، 
ساختمان جدید زندان اصفهان با مساحت ۷۰ هزارمتر 

مربع در محل جدید ساخته می شود.
استاندار اصفهان با  اشاره به مشکالت زندان های استان 
از اتمــام و تکمیل زندان کاشــان بعد از مدتها پیگیری 

مقامات استان نیز خبر داد.
وی با  اشــاره به اینکه مشــکالت بخش آب، برق و 
عملیات اجرایی این زندان به پایان رسیده است، افزود: این 
مکان هم اکنون آماده تحویل به اداره کل زندان هاست که 
امروز مقدمات آن فراهم شده تا بزودی با تجهیز این مکان، 
اداره کل و ندامتگاه کاشان به محل جدید منتقل شود.

زندانیان جرایم غیرعمد در استان اصفهان ۹۵3 نفر 
هستند که بخش عمده  آنها را بدهکاران مهریه و بقیه را 

بدهکاران مالی تشکیل می دهند.

معاون اموراقتصادی وزیر کشور با تأکید بر 
اینکه مشکلی در زمینه تأمین کاالی اساسی 
در کشور نداریم، گفت: به طور تقریبی بیش از 
۷۵ درصد از کاالهای اساسی کشور از طریق 

بندر امام وارد می شود.
بابک دین پرســت با تأکید بر اینکه بندر امام 
به عنوان یکی از بنادر استراتژیک کشور محسوب 
می شود، افزود: ۷۵ تا ۸۰ درصد کاالهای اساسی و 
نهاده های دامی مورد نیاز کشور از طریق این بندر 

وارد می شوند.
معاون اقتصادی وزیر کشــور بــا بیان اینکه 
بالغ بر ســه میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کاالی اساسی 
در انبارهــای بندر امام وجود دارد، تصریح کرد: با 
احتساب کاالهای روی کشتی های در حال تخلیه 
و در بنــدرگاه حجم این کاالها به چهار میلیون و 

4۰۰ هزار تُن می رسد.
دین پرست با  اشاره به اینکه مشکالت اداری در 

بندر امام وجود دارد که مهم ترین آن تأمین کامیون 
برای حمل کاالهای اساسی است، تأکید کرد: کمبود 
کامیون مهم ترین مشکل مطرح شده که مقرر شد 

که با صدور فراخوانی این مشکل حل شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور، به صدور ابالغیه 
گمرک ایران به ناظر گمرکات اســتان خوزستان 
 اشاره کرد و گفت: استاندار خوزستان باید با جدیت 
کامل پیگیری الزم را انجام داده و مشکالت موجود 

در این زمینه را رفع کند.
وی با  اشــاره به اینکــه 4۰ درصد از کاالهای 
اساسی توسط شرکت های دولتی واردات شده اند، 
تأکیــد کرد: در حال حاضــر درخصوص کاالهای 
اساسی کمبودی وجود ندارد و دولت با وجود همه 
محدودیت های مالی که برای تأمین ارز مورد نیاز 
داشــته ولی اعتبار مورد نیاز را تأمین کرده است؛ 
همچنین مشکلی در زمینه تأمین کاالی اساسی 

در سطح کشور ندارد.

معاون اقتصادی وزیر کشور:

۷۵ درصد از کاالهای اساسی کشور 
۴۵ سری جهیزیه از بندر امام وارد می شود 

به زوج های جوان کهگیلویه 
اهدا شد

ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران  فرمانده 
کهگیلویه گفت: ۴۵ ســری جهیزیه به زوج های 
بی بضاعت این شهرســتان با حمایــت قرارگاه 

محرومیت زدایی بسیج سازندگی اهدا شد.
سرهنگ  حمزه محقق زاده اظهار داشت: کمک به تهیه 
جهیزیه زوج های بی بضاعت یکی از برنامه های حمایتی 
قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه پاسداران 

کهگیلویه است.
وی ارزش هر ســری جهیزیه را ۲۰۰ میلیون ریال 
ذکرکرد که شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی 

و لوازم آشپرخانه است.
محقق زاده افزود: شناسایی نیازمندان و تهیه بخشی از 

جهیزیه در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

67 واحد صنعتی تعطیل شده استان یزد 
به مدار تولید بازگشت

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد 
گفت: طی سال گذشته ۶۷ واحد صنعتی تعطیل و 

نیمه تعطیل شده استان به مدار تولید بازگشت.
محمــد زاده رحمانی افزود: از این تعداد ۲۲ واحد در 
یزد، ۱۵ واحــد در میبد، ۱۲ واحد در تفت، هفت واحد 
در مهریز، 6 واحد در اردکان، چهار واحد در ابرکوه و یک 

واحد در شهرستان خاتم قرار داشت.
وی ادامه داد: با فعالیت مجدد این واحدهای تولیدی 

و صنعتی زمینه  اشتغال ۵4۲ نفر فراهم شد.
این مســئول اظهار کرد: ایــن واحدها به ترتیب در 
زمینه هــای فلزی، کانی و غیرفلــزی، غذایی و دارویی، 
نساجی، شیمیایی، سلولزی و برق در سطح مناطق مختلف 

استان فعالیت داشتند.
این اســتان در حالی که ۱.۱ درصد جمعیت کشور 
را داراســت ولی به لحاظ تولید صنعتی 4.4 درصد سهم 

تولید این بخش را دارد.


