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حوادث شهرستانها

دستگیری باند جاعل اسناد ملکی
در رودسر

رشت ـ خبرنگار کیهان:
فرمانده نيروي انتظامي اســتان گيالن از دســتگيري
اعضاي باند چهار نفره جاعل اسناد ملكي با  100ميليارد ريال
كالهبرداري در شهرستان رودسر خبر داد.
سرتیپ عزيزاله ملكي ،اظهار داشت :كارآگاهان آگاهي رودسر
در پي شكايت مردي  38ساله مبني بر اينكه با سند جعلي از وي
كالهبرداري شــده ،موضوع را بررسي و در تحقيقات خود دريافتند
در سال  1397چند نفر با سند جعلي ،زميني به مساحت  10هزار
مترمربع در بخش چابكسر اين شهرستان را به قيمت  100ميليارد
ريال به شاكي فروختهاند.
وي در ادامه با بيان اينكه كارآگاهان با تالش شبانهروزي موفق
شــدند چهار متهم اين پرونده را شناســايي كنند ،افزود :دو متهم
 31و  57ساله در بخش چابكسر رودسر و دو متهم  55و  56ساله
اين پرونده نيز با اخذ نيابت قضايي در شهرستانهاي شفت و كرج
دستگير شدند.
وی با اشاره به اينكه از مخفيگاه متهمان تعدادي اسناد و مدارك
جعلي كشف و ضبط شد ،گفت :متهمان اين پرونده جهت سير مراحل
قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

کشف افزون بر 1800کیلوگرم مواد مخدر
در مهرستان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک هزار
و  ۸۴۳کیلو و  200گرم مواد مخدر در شهرستان مهرستان
خبر داد.
ســرتیپ احمد طاهری ،گفت :در این عملیات تکاوران پلیس
مهرســتان در قالب چند تیــم عملیاتی با رصد منطقه اعضای این
باند قاچاق را که با یک دســتگاه وانت نیســان و یک دستگاه وانت
تویوتا در حال جابهجایی محموله مواد مخدر بودند شناسایی کردند.
وی افزود :قاچاقچیان با رها کردن خودروها و با استفاده از تاریکی
شب به سمت کوهستانهای اطراف فراری شدند.
وی خاطرنشــان کرد :در این عملیات دو نفــر از قاچاقچیان
دستگیر و ضمن کشف یک قبضه سالح کالش ،سه تیغه خشاب و
 ۴۵فشنگ جنگی ،در بازرسی از خودروهای توقیف شده یک هزار
و  ۸۴۳کیلو و  ۲۰۰گرم تریاک کشف شد.
وی بااشــاره به معرفی متهمان دستگیر شده به مراجع قضائی
خاطرنشان کرد :تالش برای دستگیری قاچاقچیان فراری ادامه دارد.

قاچاق  ۳۹۷راس دام
در بخش مرزی سومار

فرمانده هنگ مرزی سومار از توابع شهرستان گیالنغرب
از کشف  ۳۹۷راس دام قاچاق به ارزش  ۱۱میلیارد ریال توسط
مرزبانان هنگ مرزی این بخش خبر داد.
ســرهنگ «غالمرضا فتحیزاده» افزود :مرزبانان این هنگ با
اجرای گشــت و کمین هدفمند حین پایش نوار مرزی توانســتند
تعداد  ۳۹۷راس احشــام را حین خروج از نوار مرز کشف کنند که
در همین خصوص سه نفر متهم دستگیر شدند.
وی گفت :در همین راستا با تشکیل پرونده متهمان برای سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدند و دامها توقیف شد.
وی اضافه کرد :مرزداران این هنگ با پوشــش شــبانهروزی و
رصد هرگونه تحرکی در تالشند تا فضای ناامنی را برای قاچاقچیان
و مخالن نظم و امنیت اقتصادی ایجاد کنند.

کالهبرداران  ۲۱۵میلیارد ریالی فرش
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی قم گفت :با تــاش کارآگاهان پلیس
آگاهی اســتان چهار نفر که با خرید فرشهای دستباف و
ماشینی ابریشم  ۲۱۵میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند،
دستگیر شدند.
سرتیپ سید محمود میرفیضی ،اظهار داشت :در پی طرح شکایت
تعدادی از فروشــندگان بازار فرش قم مشخص شد دو نفر پس از
جلب اعتماد افراد با ارائه چکهای بالمحل اقدام به خرید فرشهای
ابریشم دستباف و ماشینی گران قیمت به ارزش  ۲۱۵میلیارد ریال
کرده و متواری شدند.
وی افزود :این موضوع ،بالفاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی استان قرار گرفت.
وی تصریــح کرد :متهمان که در یــک دفتر اجارهای در تهران
فعالیت میکردند پس از ایــن کالهبرداری محل مذکور را تخلیه
کرده و متواری شده بودند.
فرمانده انتظامی قم افزود :در ادامه با تالش شبانهروزی و انجام
اقدامهای الزم توسط کارآگاهان پلیس آگاهی قم ،مخفیگاه متهم
اصلی و ســه تَن از همدستانش شناسایی و پس از هماهنگیهای
قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
میرفیضی اضافه کرد :متهمان ســپس به پلیس آگاهی استان
منتقل و در مواجهه بــا کارآگاهان به جرم خود اعتراف کردند که
ســرانجام به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویل مرجع قضایی استان شدند.

بیش از  ۱۰میلیارد ریال کاالی قاچاق
در البرز کشف شد

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف انبار کاالهای بهداشتی
احتکار شده به ارزش بیش از  ۱۰میلیارد ریال در شهرستان البرز
خبر داد.
سرتیپ علی ابراهیمی اظهار داشت :با دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر
احتکار کاال در شهرستان البرز ،موضوع در دستور کار جدی پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان البرز
به صورت گسترده تحقیقات الزم در این زمینه را آغاز کرده و موفق شدند
محل دپوی کاالهای احتکار شده را در یکی از روستاهای اطراف شهر الوند
شناســایی کنند .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :پلیس در بازرسی از
انبار دپوی کاالهای احتکاری  ۱۹۰هزار و  ۷۰۰عدد انواع اقالم بهداشــتی
شامل  ۱۰۲هزار عدد ماسک پارچهای ۸ ،هزار عدد مسواک خارجی و ۸۰
هزار و  ۷۰۰عدد ســایر اقالم ممنوعه بهداشتی را کشف و یک نفر نیز در
این رابطه دستگیر شد .براساس اعالم نظر کارشناسان ارزش محموله کشف
شده بیش از  ۱۰میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف  ۴۰تن رب گوجهفرنگی فاسد
در الیگودرز

فرمانده انتظامی لرستان گفت ۴۰ :تن رب گوجهفرنگی فاسد
به ارزش  ۶میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز کشف شد.
سرتیپ حاجی محمد مهدیان نسب اعالم کرد :ماموران ایست
بازرسی خمه در محور اصفهان-الیگودرز  ۲دستگاه کامیون کشنده
حامل بار را متوقف کردنــد .وی افزود :ماموران با همکاری عوامل
بهداشــت شهرستان الیگودرز ،در بازرســی از کامیونهای مذکور
بیش از ۴۰تن رب گوجهفرنگی فاســد در بشکههای  ۲۰۰کیلویی
کشــف کردند .فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در این
رابطه  ۲نفر دســتگیر شده است ،گفت :کارشناسان مربوطه ارزش
رب گوجههای فاســد کشف شده را بیش از  ۶میلیارد ریال برآورد
کردند.

نیروگاههای گلستان برای تولید برق با کمبود سوخت مواجه هستند

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق
گلستان با اشــاره به وابستگی  ۸۰درصدی
نیروگاههای اســتان به گاز گفــت که این
نیروگاههــا با کاهش دمــا و افزایش مصرف
شهری ،برای تولید برق با مشکل تامین سوخت
مواجه هستند.
علیاکبــر نصیری اظهار داشــت :پس از قطع
گاز ،نیروگاههــا برای تداوم تولید باید از ســوخت
جایگزین از جمله مازوت و گازوئیل استفاده کنند
که به علت مشکالت زیستمحیطی و آلودگی هوا
استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها ممنوع شده
است.
وی بیــان کــرد :ســوخت ذخیــره گازوئیل
نیروگاههای گلستان هم به اتمام رسیده و از سوی
دیگر ،شرکت توزیع فرآوردههای نفتی برای حفظ
ایمنی و دشواری تردد تانکرهای زیاد ،از انتقال این

توقف تولید
کارخانه سیمان گالیکش
بهدلیل نبود سوخت

مدیرعامل شرکت سیمان پیوند گلستان
در شهرستان گالیکش گفت :فعالیت تولیدی
این کارخانه به دلیل تامین نشدن سوخت گاز
و مازوت تعطیل شد.
حســین چهرگانی افزود :از اواخر آبان امسال با
قطع گاز کارخانه سیمان ،استفاده از سوخت مازوت
در دســتور کار قرار گرفت که اکنون نیز تامین آن
با مشکالتی از سوی شــرکت پخش فرآوردههای
نفتی ایران و نیز سیستم حمل و نقل استان مواجه
شده است.
وی گفت :شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران
در حال حاضر تامین سوخت نیروگاهها را در اولویت
قرار داده است مضاف بر اینکه شرکت متولی حمل و
نقل گلستان نیز برای حمل سوخت همکاری ندارد.
فعالیت خط تولید کارخانه سیمان پیوند گلستان
واقع در شهرســتان گالیکش ،پیــش از این نیز به
دلیل مشکالت زیســت محیطی و تاخیر در نصب
فیلترهای جدید وارداتی در مهرماه امسال  ۲۳روز
تعطیل شده بود.

افتتاح سایت تلفن همراه
شیراز -خبرنگار کیهان:

سایت  BTSتلفن همراه مجهز به تکنولوژی
 3Gافتتاح شد.
با افتتاح این ســایت ،مردم روستاهای دشمن
زیاری ،هفتخوان ،کوشــک محمدآباد و ســقوان
میتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده نمایند.
توسعه شــبکه کابلی با واگذاری بیش از 100
تلفن به مشترکین ،اجرای  14کیلومتر فیبر نوری
در بخش بانش و دشــمن زیاری از دیگر اقدامات
مخابرات منطقه فارس در شهرستان بیضا میباشد.

 ۱۶۰۰هکتار
از اراضی ملی
آذربایجانغربی
بازپس گرفته شد

مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری
آذربایجانغربی گفت :امسال با صدور حکم
قطعی قضایی ،هــزار و  ۶۰۰هکتار از اراضی
ملی استان از متصرفان و سودجویان خلع ید
و بازپسگیری شد.
هادی قاســمی اظهار داشــت :از ابتدای سال
تاکنون در ســطح استان ،ســه هزار و  ۱۰۰پرونده
قضایی تخریب و تصرف با مساحت کلی سه هزار و
 ۵۰۰هکتار بــه مراجع قضایی اعالم و تحویل داده
شــده اســت .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
آذربایجانغربی افزود :از این تعداد ،پرونده یکهزار
و  ۱۰۰پرونــده منجــر به حکم قطعــی قضایی و
از متصرفــان و ســودجویان هــزار و  ۶۰۰هکتار
بازپسگیــری و خلع ید شــد .وی اظهار داشــت:
همچنین با توجه به اینکه اســتان دارای  ۲میلیون
و  ۷۵۰هــزار هکتــار عرصه ملی اســت برای ۸۰
درصد از این عرصههای ملی نیز طرح «کاداســتر»
یا «حدنگاری» تهیه شــده است .وی اضافه کرد :از
ایــن میزان عرصه ملی تاکنون  ۸۰درصد آن اجرا و
برای شهرستانهای ســلماس و چالدران به اتمام
رسیده و تا پایان سال نیز شهرستانهای سردشت
و پیرانشهر خاتمه مییابد« .قاسمی» کمشدن اطاله
دادرسی ،امنیت ســرمایهگذاری ،صیانت از اراضی
ملی ،دسترســی سهل و آسان به نقشه اراضی ملی
و استعالمات و هماهنگی بین ادارات را از مهمترین
مزایای اجرای این طرح برشمرد .طرح حدنگاری یا
کادستر ،نقشهای براساس موقعیت جغرافیایی دقیق و
جهانی و همچنین استفاده از داده و اطالعات ادارات
منابع طبیعی و نقشههای قدیمی تهیه میشود که
از بروز اختالفات تا حد زیادی جلوگیری میکند و
از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل میرساند.

ساخت  3هزار واحد مسکونی
در هرمزگان
آغاز شد

عملیات اجرایی ســاخت سه هزار واحد
مسکونی برای اقشــار آسیبپذیر با حضور
س ســازمان
معــاون رئیسجمهوری و رئی 
برنامهوبودجه ،روســای بنیاد مسکن انقالب
اســامی ،کمیته امداد امــام خمینی(ره)،
استاندار و جمعی از مسئوالن در شرق استان
آغاز شد.
استاندار هرمزگان در این مراسم گفت :کلنگزنی
 ۳۰۰واحد مســکونی روســتایی در بشــاگرد به
نمایندگی از سه هزار مسکن در مناطق محروم شرق
این استان آغاز شد .فریدون همتی افزود :تسهیالت
برای هر واحد روستایی  ۵۰۰میلیون ریال در نظر
گرفته شــده که  ۳۰۰میلیون ریال آن بالعوض و
نقشــه ساختمان ،نظارت ساختمان و صدور پروانه
ساخت برای این واحدها نیز رایگان است.

سوخت به نیروگاهها خودداری میکند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان

افزود :به علت سردی هوا و افزایش مصرف ،شرکت
گاز برای تامین ســوخت منازل مجبور به قطع گاز

دورهمی شب یلدا
بیماران کرونایی مازندران را افزایش داد
رئیسدانشــگاه علوم پزشکی مازندران
علت اصلی افزایش آمــار بیماران مبتال به
کووید ۱۹طی روزهای اخیر در این استان را
دورهمیهای شب یلدا اعالم کرد.
سید عباس موسوی گفت که بررسی کادر درمانی
از بیماران کووید  ۱۹بســتری در بیمارستانهای
استان نشان میدهد بیتوجهی به هشدارها درباره
پیامدهای برگزاری دورهمی شــب یلدا سبب شده
است تا روند شیوع کرونا در مازندران افزایشی شود.
وی روند افزایشی کنونی بیماران جدید مبتال به
کووید  ۱۹در مازندران را نگرانکننده توصیف کرد
و افزود :بیتوجهی به هشدارهای درمانگران مبنی
بــر رعایت محدودیتها و پروتکلهای بهداشــتی
بخصوص عدم برگزاری دورهمیها و نشســتهای
خانوادگی میتواند مشکالت استان را افزایش دهد.
روند افزایشی بیماران جدید کووید  ۱۹بستری

در بیمارستانهای مازندران با ضرب آهنگ مالیم
از آذر ماه شروع شد ولی از دی ماه شدت گرفت به
گونهای که آمار حدود  ۸۰۰بیمار کووید  ۱۹بستری
در روز اوایل آذر ماه با افزایش  ۵۰درصدی به حدود
یکهزار و  ۲۰۰نفر رسید.
وزارت بهداشــت هم هفته پیــش در ارزیابی
جدیدش از وضعیت کرونایی کشــور اعالم کرد که
وضعیت چهار شهرستان مازندران از نارنجی به قرمز
و پنج شهرســتان هم از زرد به نارنجی تبدیل شده
است .در حال حاضر وضعیت  ۱۸شهرستان از ۲۲
شهرستان مازندران نارنجی و چهار شهرستان آمل،
ساری ،رامسر و سوادکوه شمالی قرمز است.
محدودیتهای قرمز کرونایی از روز شــنبه ۱۳
دیماه در این چهار شهرستان به اجرا درآمد و اجرای
محدودیتهای نارنجی هم در سایر شهرستانهای
استان تشدید شد.

نامگذاری بخش آنژیوگرافی شهرکرد
به نام شهید

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
در آیینی بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی
درمانی هاجر شــهرکرد(س) به نام شــهید
مدافع سالمت دکتر رضوان نورمند چالشتری
نامگذاری شد.
در این آیین احمد رئیسی رئیس مرکز آموزشی
درمانی هاجر(س) شهرکرد گفت :این نامگذاری به
منظور ارج نهادن به مقام شــامخ زن ،الگوسازی و
معرفی ایثارگری زنان و ثبت یاد و خاطرات آنان در
تاریخ کشورمان صورت گرفته است.

همچنین مرتضی خلیلی سامانی رئیس شبکه
بهداشــت و درمان شهرستان ســامان نیز گفت :با
پیگیریهای این شبکه و فرماندار و خانواده شهید
مدافع ســامت دکتر رضوان نورمند یک دستگاه
رادیولوژی دیجیتال ثابت به شبکه بهداشت و درمان
شهرســتان ســامان با اعتباری بالغ بر  20میلیارد
ریال تحویل و به نام این شــهید مدافع ســامت
نامگذاری شد.
قرار اســت این دســتگاه در مرکز شبانهروزی
سامان نصب شود و مجوز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی(ره)
استان فارس گفت :هم اینک سه هزار و ۷۰۰
واحد مسکونی با همکاری نهادهایی از جمله
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بسیج و خیران
برای نیازمندان این استان در دست ساخت
است که امیدواریم تا پایان سال  ۹۹کار احداث

مدیرعامل آب و فاضالب کرمان:

طرح انتقال آب از صفارود به کرمان
نباید تعطیل شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
کرمان با بیان اینکه طرح میلیاردی انتقال آب
از سد صفارود شهرستان رابر به کرمان با نظرات
غیرکارشناســی نباید قفل شود گفت :اعتقاد
داریم در این طرح ابتدا باید منافع کشــاورزان
در اولویت نخســت قرارگیرد و پس از آن ،آب
کرمان تامین شود.
محمد طاهری افزود ۳۰ :میلیون متر مکعب آب
طی کوتاهمدت مشــکل کمآبی شــهر کرمان را رفع
میکند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمان
گفت :آبرســانی به قلعه گنج ،رودبار جنوب ،کهنوج
و ســایر مناطق جنوب این استان انجام و پروژههای
عظیمیدر این منطقه اجرا شده که  ۲۰درصد آن در
شمال استان انجام نشده است.
وی تصریــح کرد :نیمــیاز جمعیــت کرمان از
شهرســتانها به این منطقه مهاجرت کردهاند و اگر

آبی میآید برای مردم شهرســتانهایی است که در
کرمان مستقر شدهاند.
وی تأکید کرد ۳۰ :تا  ۴۰میلیون متر مکعب آب
از منابع ســد صفارود برای کرمان تامین شود و باید
این پروژه با حفــظ تمامی حقوق و حقابهجنوب در
اولویت قرار گیرد و اگر آبی اضافه ماند ،از مردم کرمان
دریغ نکنند.
طاهری با بیان اینکه کم آبی همچنان در کرمان
وجود دارد و منبع جدیدی به تامین آب استان و شهر
کرمان اضافه نشده است افزود :به جز منابع در دست
اجرا ،که هنوز به بهرهبرداری نرســیده و با جابهجایی
چاهها و خرید چاههای کشــاورزی سعی بر تامین آب
کرمان با همکاری مدیریت استان داریم.
وی افزود :فاضالبکشی کرمان بیش از پنج هزار
میلیارد تومان سرمایهگذاری با سه هزار نف ر اشتغالزایی
وارد اســتان کرمان میکند که این پــروژه بزرگ با
پشتیبانی نمایندگان سه شهرستان در حال اجرا است.

نیروگاهها و واحدهای صنعتی شده است.
گلســتان چهار نیروگاه در مراوهتپه ،علیآباد،
رامیــان و گرگان دارد که به گفته نصیری ،نیروگاه
گرگان هنوز در مــدار تولید قرار نگرفته ،مراوهتپه
بهدلیل نداشــتن ســوخت کافی تولیــد ندارد و
نیروگاههــای علیآباد و رامیان بــا نصف ظرفیت
مشغول تولید برق هستند.
وی گفت :در حال حاضر برق مصرفی و مورد نیاز
گلستان با  ۴۰۰مگاوات برق تولیدی روزانه نیروگاه
علیآباد و  ۲۴مگاواتی نیروگاه رامیان تامین می شود.
نصیری از مردم خواست برای پایداری در تولید
برق ،در مصرف برق و گاز در روزهای ســرد ســال
صرفهجویی کنند.
شرکت گاز گلســتان اعالم کرد که با افزایش
مصرف گاز مشترکان خانگی ،محدودیت مصرف برای
واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای
لرستان گفت :از یکهزار و  ۳۴میلیارد تومان
خســارت ثبت شده ســیل  ۹۸تنها ۲۳۰
میلیارد تومــان تخصیص یافت که ۸۰درصد
آن در قالب اسناد خزانه اسالمی و مابقی نقدی
است.
عباس شــرفی اظهار داشت :تعمیر ،بازسازی و
احداث پلهای ده یوســفان ،حسن گاویار ،یارآباد،
خوشنام ،حبیب وند ،تنگ پری ،چم کریم و سیالیای
شهرستان دلفان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومان در حوزه راهداری و چهار دستگاه
پل نیز در مســیر گردشگری آب گرم در حوزه راه
روستایی در حال اجرا است.
وی افزود :روکش آسفالت راههای اصلی ،فرعی
و روســتایی به طول  ۲۹کیلومتر با اعتباری بالغ بر
 ۱۱میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان اجرا شده است.
وی گفــت :در قالب طرح ابــرار در مرحله اول
آسفالت روستاهای چشمه حاجی محمد ،میان تنگ
باال و پایین و زیرسازی و قیرپاشی محورهای سرمه
و قالته نیز انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان
اظهار داشت :شن ریزی راههای روستایی جعفرآباد،
بوربور ،علی آباد پیردوســتی و چواری به طول ۲۰
کیلومتر تکمیل شده است.
وی افزود :با توجه به وضعیت راههای روستایی
در استان و عدم وجود زیرساختهای الزم در این
حوزه ،اعتبارات راه روستایی متناسب با نیاز استان
نیست.
شــرفی گفت :در حال حاضــر پروژههای راه
روستایی تلیاب ،علی آباد ،گاوکش و گشه به طول
 ۲۱کیلومتر و اعتبــار  ۳.۵میلیارد تومان در حال
عقد قرارداد میباشد.

ساری -خبرنگار کیهان:
مدیرکل دفتر اقتصادی اســتانداری مازندران گفت:
واحدهای صنفی مازندران که از شیوع ویروس کرونا خسارت
دیدند تاکنون  300میلیارد تومان تســهیالت ارزانقیمت
دریافت کردند.
مهــدی گلچوب افزود :در این واحدهــای توزیعی و خدماتی
حدود  21هزار نفر مشغول به کار هستند که به ازای هر کارگر در
بین  7تا  12میلیون تومان تســهیالت با نرخ  12درصد و با زمان
استراحت یک تا شش ماهه پرداخت شده است.
وی واحدهای صنفی مشــمول را شامل مواد غذایی ،تاالرهای
پذیرایی ،رستوران ،پوشاک و البسه و کیف و کفش اعالم و اضافه
کرد :شهرستانهای آمل و عباسآباد بیشترین دریافتی تسهیالت
کرونایی استان را به خود اختصاص دادند.
گلچوب شرط دریافت تسهیالت کرونایی برای واحدهای صنفی،
تولیدی و صنعتی خسارتدیده از کرونا را ثبتنام در سایت وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و در قالب طرح کارا دانست.

 230میلیارد تومان خسارت
به سیل لرستان
تخصیص یافت

در حال حاضر عملیات ساخت آنها در دست انجام
است ،به مددجویان این نهاد واگذار خواهد شد که با
احتساب آن شمار واحدهای مسکونی واگذار شده در
سال جاری در این شهرستان به  ۶۰واحد میرسد.
وی ،بیان کرد :با برنامهریزی صورت گرفته ،تمام
کودکان یتیم استان فارس صاحب خانه میشوند تا
دیگر هیچ یتیمی در فارس بیخانه نباشد.
بذرافشان همچنین در ادامه این سفر ۱۰ ،پنل
خورشــیدی را که با صرف پنــج میلیارد ریال و با
هدف درآمدزایی برای خانوادههای محرومان ساخته
شده و نیز مرکز نیکوکاری اهل بیت (ع) را در شهر
حاجیآباد (مرکز شهرستان زرین دشت) افتتاح کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان فارس همچنین در
بازدید از شماری از طرحهایاشتغالزای شهرستان
زریندشت گفت ۱۳ :هزار و  ۵۰۰فرصت شغلی با
اجرای  ۱۰هزار طرح دانشبنیان ،صنایع دســتی،
دامداری ،کشــاورزی و فرش در این اســتان اجرا
شده است که با فعال شدن شماری از این طرحها
در این شهرستان ۲۷۰ ،نفر مشغول به کار شدهاند.

ثبت  2شهر استان اردبیل
به عنوان صنایع دستی
استاندار اردبیل گفت :برای نخستین بار ۲شهر
استان از جمله شهر عنبران نمین به عنوان شهر ملی
گلیم و شهر اصالندوز مغان به عنوان شهر ملی ورنی
در سطح کشور به عنوان شهر ملی صنایع دستی
معرفی و به ثبت رسید.
اکبر بهنامجو افزود :در روستاها و قشالقات شهرستان
اصالندوز مغان یک هزار و  ۸۰۰بافنده  ۶۰درصد تولیدات
ورنی اســتان را تولید میکنند و در  ۳۰کیلومتری مرکز
استان در شهر مرزی عنبران از توابع شهرستان نمین نیز
زنان و دختران منطقه ساالنه بیش از  ۱۲۰هزار مترمربع
گلیم تولید میکنند .وی بیان کرد :چهار هزار تولیدکننده،
هشت تعاونی و یک اتحادیه گلیمبافی همراه به نمایشگاه
دائمی صنایعدســتی و مرکز آموزشی در منطقه عنبران
فعالیت میکنند که این یک ظرفیت عظیم به شمار میرود.
استاندار اردبیل اضافه کرد:ثبت این  ۲شهر به عنوان
شهر ملی صنایعدستی گامی مهم در توسعه گردشگری
استان بوده است .بهنامجو گفت :ثبت این  ۲شهر به عنوان
شهر ملی صنایعدستی تقویت و توسعه زیرساختهای این
شهرها را در حوزه صنایعدستی به دنبال خواهد داشت.

 ۱۰۰خانه روستایی برای ایتام استان سمنان در دست ساخت است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
سمنان گفت ۱۰۰ :خانه برای ایتام استان در مناطق
روستای در دست ساخت است.
محسن مســعودیانراد ابراز داشت :تخصیص منابع
اعتباری و همراهی بخشهای مختلف موجب تســریع
و تسهیل در کمکرسانی و اشتغالزایی به ایتام میشود.
وی بیان کرد :از مجموع  ۶۰۰میلیارد ریال تسهیالت
اشتغال مربوط به اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)

استان سمنان  ۷۵درصد جذب تسهیالت مربوط به اشتغال
در مناطق روستایی بوده است.
مســعودیانراد تصریح کرد ۹۰ :خانوار با تسهیالت
اشــتغال به روســتای کالپوش میامی بازگشتند و این
میزان اســتقبال خانوارهای روســتایی ارزشمند است و
اکنون  ۳۰۰خانوار روستایی دیگر شناسایی شدند که با
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی بازگشت این افراد به روستا
و مهاجرت معکوس دنبال میشود.

وجود برخی از مفاسد در ادارات همدان
موجب نارضایتی شده است

همدان  -خبرنگار کیهان:
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه برخی
مفاسد پنهان در ادارات سبب افزایش نارضایتی مردم شده
است ،گفت :باید قاطعانه با این مفاسد برخورد شود.
آیتاهلل حبیباهلل شــعبانی افزود :باید با مفاســدی که باعث
نارضایتی عمومی شده برخورد شود هرچند که بیشتر گلهمندیها
در بخش اداری در حوزه عدم خدمترسانیها است و نه مفاسد مالی.
وی عدم نظارت مدیران بر زیرمجموعهاش را یک ضعف بزرگ
عنوان کرد و گفت :نمیتوان با برخی مسائل از نظر قانونی برخورد
کرد اما عدم خدمترســانی به شهروندان منکری است که باید به
آن رسیدگی شود و ستاد امر به معروف استان باید ورودی جدی
در این زمینه داشته باشد.
امام جمعه همدان با ابراز گالیه از گرانیهای موجود در جامعه
و نبــود نظارتها بر بازار ،یادآور شــد :اگر مدیران نظارت الزم بر
بازار را داشــته باشند دیگر شاهد این گرانیها نخواهیم بود از این
رو شــورای امر به معروف باید با توجه به نارضایتیهای موجود به
عملکرد دستگاهها نظارت داشته باشد.

سه هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی برای نیازمندان فارس
در دست احداث است

آنها به انجام رسد.
محمــد بذرافشــان ،در ســفر به شهرســتان
زریندشــت در حاشــیه آیین واگذاری  ۲۷واحد
مسکونی ساخته شــده به مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد این شهرستان ،اظهار داشت :تا پایان
ســال  ۹۹تعدادی دیگر از واحدهای مسکونی که

صفحه ۷
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وی یادآور شد :اصالح الگوی کشت ،اصالح نژاد دام و
توجه به مشاغل خانگی از جمله رویکردهای اصلی اداره
کل کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان سمنان برای
اشتغالزایی و توسعه روستاهای استان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان
گفت :ایجاد کارگاه متناسب با ظرفیت هر روستا میتواند به
اشتغالزایی و بهبود معیشت روستاییان کمک کند و اجرای
این طرح در روستاهای استان نیازمند تامین اعتبار است.

پرداخت تسهیالت ارزانقیمت
به اصناف کرونازده مازندران

اجرای شبکه فاضالب
در محله سنگ سیاه شیراز

شیراز  -خبرنگارکیهان:
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب آبفا شیراز گفت:
اجرای عملیات خط انتقال و شــبکه فاضالب محله سنگ
ســیاه در برنامه اجرایی شرکت آب و فاضالب شیراز قرار
گرفته است.
محمدهادی ستوده افزود :اجرای خط انتقال و شبکه فاضالب
به متراژ حدود  1100متر با هدف جمعآوری فاضالب بهداشــتی
و تســریع در روند احیاء بافت فرســوده محله ســنگ سیاه و در
نهایت کمک به توسعه صنعت گردشگری و اشتغال قرار دارد .وی
پیشبینی مدت اجرای این عملیات حفاری را  3ماه اعالم کرد.

برگزاری جشنواره عکس راویان فتح
در همدان

همدان -خبرنگار کیهان:
مدیرکل سازمان تبلیغات اســامی استان همدان از
برگزاری جشنواره عکس راویان فتح در استان خبر داد و
گفت :مهلت ارسال آثار از تاریخ  13دی تا  12بهمنماه در
نظر گرفته شده است.
حجتاالســام محمدهای نظیــری ،گفــت :محورهای این
جشنواره ایام فاطمیه ،حضور سردار سلیمانی در همدان ،تجمعات
و راهپیماییها در محکومیت ترور سردار ،مراسمهای گرامیداشت
 9دی ،راهپیمایی  22بهمــن و برنامههای دهه فجر ،کمکهای
مومنانه در ایام کرونا ،گام دوم انقالب و مدافعان سالمت است.
وی افزود :این رویداد فرهنگی -هنری در بخشهای عکاسی با
دوربین حرفهای و عکس موبایلی برگزار میشود.
مدیرکل ســازمان تبلیغات اسالمی استان همدان تاکید کرد:
عالقمندان برای شرکت در مسابقه میتوانند عکسهای خود را به
آدرسی که در فضای مجازی اعالم شده و در پیامرسانهای تلگرام
و اینستاگرام ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد :همزمان با نخستین سالگرد شهادت حاج
قاســم ســلیمانی برنامههای مختلف فرهنگی و هنری به صورت
مجازی با همت اداره کل تبلیغات اسالمی استان همدان برگزار شد.

اعتبار مورد نیاز به مناطق سیلزده جاسک
اختصاص مییابد

معــاون رئیسجمهوری گفت :اعتبــار مورد نیاز برای
تکمیل زیرساختهای مناطق سیلزده جاسک با درخواست
استانداری هرمزگان به این مناطق اختصاص مییابد.
محمدباقر نوبخت در بازدید از مناطق سیلزده جاسک (روستای
سدیچ ) اظهار داشــت :استانداری هرمزگان هر آنچه اعتبار برای
تسریع در روند بازسازی این مناطق نیاز دارد را در نامهای به سازمان
برنامــه و بودجه اعالم کند .وی ادامه داد :پس از دریافت این نامه
آن را به هیئت دولت برده تا در اولین هفته پس از مصوب شــدن
بــه هرمزگان اختصاص یابد .وی اضافه کرد :مردم این مناطق در
زمینه خانههای بهداشت ،موتورسیکلت برای جابهجایی بهورز ،راه
به خصوص مرمت پلهای تخریب شده و معیشت با مشکلهایی
روبهرو هستند که باید به سرعت برای رفع آنها تالش کنیم.
نوبخت بیان داشت :مسائل مطرح برای حل مشکلها را پیگیری
میکنیم تا ساکنان این مناطق نگرانی نداشته باشند.

گیالن مقام سوم کمک
به آزادسازی زندانیان جرائم را دارد

رئیس ستاد دیه گیالن گفت :گیالن بعد از استان اصفهان
و تهران مقام سوم در زمینه کمک به آزادسازی زندانیان
جرائم غیر عمد را در کشور دارد.
علیرضا یزدانی اظهار داشــت :ســتاد دیه گیالن سال گذشته
توانســت ۴۱۱زندانی جرائم غیر عمــد با بدهکاری ۱۷۵میلیارد
تومانــی را آزاد کنــد که  ۳۶درصد از مبلغ بدهکاری از شــاکیان
بصورت گذشــت و بخشش بوده اســت .وی در ادامه افزود :ستاد
دیه گیالن طی سال جاری ۴۰۰میلیارد تومان بدهکاری زندانیان
جرائم غیرعمد را پرداخت کرده است که با این اقدام ۲۹۰نفر آزاد
ی با اشاره به اینکه  ۵۴درصد از مبلغ مذکور توسط
شــدهاند .یزدان 
مددکاران ستاد دیه از شاکیان بخشش و گذشت گرفته شده است
افزود ۹۱ :نفر از زندانیان جرائم غیرعمد چهار شهرستان صومعهسرا،
فومن ،ماســال و رضوانشهر در زندان ضیابر دوره محکومیتشان را
میگذرانند.
رئیس ستاد دیه گیالن یادآور شد :امسال  ۴۱نفر از زندانیان
این زندانبا  ۴۰میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بدهکاری با گذشت
و بخشش  ۶۷درصد مبلغ دیه آزاد شدهاند.

