دریچه
گلوله بهجای کرایه!

دستگیری سارق مسلح
توسط پلیس آگاهی شاهرود

تکمیل محور مواصالتی ایالم به مهران نیازمند اعتبار

کشف مزرعه بیتکوین در بافت حاشیهای شهر برازجان

ايالم /کوثر موسوي:مدیرکلراهوشهرسازیایالم،باتشریحآخریناقداماتانجامشدهدرموردمحورمواصالتیایالمبهمهراناظهار
داشت:بهرغمتالشهایانجامشدهجهتتکمیلاینمحور،تاکنونموفقبهتکمیلآننشدهایم.علیاصغرکاظمی،علتعدمتکمیلبه
موقعاینپروژهراشرایطتوپوگرافیمنطقهوهزینهبربودنآنعنوانکردوگفت:برایتکمیلاینمحورمواصالتیاعتباریبیشاز600
میلیونتوماننیازاست.ویبابیاناینکهمحورایالمبهمهراندرسهفازکاریآغازوهماکنوناینسهقطعهبهرغمطلبزیادپیمانکاران
درحالعملیاتاجراییاستیادآورشد:تاکنون200میلیادتوماننیزدراینپروژههزینهشدهاست.کاظمی،درپاسخبهاینپرسشکه
آیاپروژهبرایاربعین98قابلبهرهبرداریاست،یاخیر؟پاسخداد:پیشرفتفیزیکی65درصدقطعه«،مهدیآبادبهمالبره»پیشرفت
فیزیکی75درصدقطعهدوم«،سهراهجندالهبهمالبره»وپیشرفتفیزیکی80درصد«سهراهیجندالهتامهران»درحالانجاماست.

بوشهر  /گروه استانها :فرماندهانتظامــیشهرستاندشتستان،ازکشفیکمزرعهشامل42دســتگاهاستخراجارزدیجیتال
(بیتکوین)بهارزشپنجمیلیاردریالخبرداد.سرهنگسیدجوادرضویگفت:مأمورانپلیسامنیتعمومیدشتستاندرپیدریافت
اخبارواطالعاتموثقمبنیبرنصبوراهاندازیتأسیساتاستخراجارزدیجیتالدربافتحاشیهایشهربرازجان،تحقیقاتالزمرابا
هماهنگیمقامقضائیآغازکردند.اینمقامانتظامیعنوانکرد:بااشرافاطالعاتیمأمورانانتظامیوتکمیلتحقیقاتمشخصشدکه
افرادیباهویتمعلومبابهرهگیریغیرمجازازشبکهتوزیعبرقاقدامبهراهاندازی42دستگاهاستخراجارزدیجیتالکردهاند.سرهنگ
رضویتصریحکرد:مأمورانانتظامیپسازهماهنگیبامقامقضائیوباطراحیدقیقعملیاتیدریکعملیاتمنسجمتمامتجهیزات
استخراجارزدیجیتالراجمعآوریکردند.ویخاطرنشانکرد:کارشناسانارزشمالیتجهیزاتمذکوررا5میلیاردریالبرآوردکردند.
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شاهرود  /حسین بابامحمدی
news@ naslefarda.net


فرماندهانتظامیشهرستانشاهرود،ازدستگیری
فردیمســافرنماکــهاقدامبهســرقتبهعنف
یکدســتگاهپرایدکردهبودخبرداد.سرهنگ
علیکریمیافزود:فردیجواناهلتهران،نیمه
شبباحضوردرشاهرودبهعنوانمسافرسواربر
یکدستگاهخودروپرایدشدهبودکهدرمیانهراه
باتهدیدرانندهوشلیکیکتیربایکقبضهسالح
شکاریلولهکوتاه،رانندهخودروراازناحیهکتف
مجروحکردوباخودرویویازمحلمتواریشد.
اینمقامآگاهافزود:باتوجهبهناشناسبودنسارق
اقداماتتخصصیپلیسیدرراستایشناساییاین
فردآغازشد.سرهنگکریمی،ازاطالعاتبهدست
آمدهکارآگاهانپلیسدرراستایشناساییاین
سارقمسلحخبردادوگفت:درنهایتسرنخهاییاز
فردیسابقهداروغیربومیکهگاهابهشاهرودتردد
میکردهرابهدستآوردند.کریمیافزود:ضمن
هماهنگیهایانجامشده،اکیپویژهدستگیری
پلیسآگاهیشــاهرودمحلاختفایمتهمدر
شهرستاندامغانراشناساییوباهمکاریماموران
آگاهیدامغان،سارقمسلحراهمراهچندجوان
دیگرقبلازهرگونهاقدامیدستگیرکردند
درشرکت گاز استان گیالن صورتگرفت

قائممقامستادمناسبتهایشهرداری
مشهد،ازکاشتبیشاز700هزارگل
فصلیتابستانههمزمانبادههکرامت
خبرداد.
مهدییعقوبی،بااعالمخبرآذینبندی
شــهربا2000مترریســهنــوریبه
مناسبتایامدههکرامتگفت:نصب
اینریسههادرغالبنقاطشهربهویژه
حرممطهرتاپلاستقالل،پلاستقالل
تاانتهایبلوارمعلم،حرممطهرتاپایانه
مســافربری،حرممطهرتاانتهایبلوار
سومطبرسی،حرممطهرتابلوارمصلی،
بلوارشــهیدکالنتری،بلواروکیلآباد،
بلواراحمدآبادو...بهاجرادرآمدهاست
و200عددسهپایهمهتابیدرایامدهه
کرامتبراینورپردازیدرشهرجانمایی
شدهاست.همچنیندر20نقطهازشهر
نورافشانیصورتمیگیرد.قائممقام
ستادمناسبتهایشــهرداریمشهد
تصریحکرد:درایــنایام105هزارمتر
پارچهرنگیبهصورتریسهایدرشهر
اکرانشدهاستکهازاینمیان35هزار
مترریسههایپارچهایو30هزارمتر
ریســهرنگیبــرایآذینبندیهادر
اختیارهیئتهــایمذهبیقرارگرفته
است.ویافزود:بیشاز700هزارگل
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اصلیسطحشــهرخصوصاًمحورهای
منتهیبهحرممطهرجانماییونصب
شدهاست.
قائممقامستادمناسبتهایشهرداری
مشهداعالمکرد:درراستایپاکسازی
ونظافتسطحشهردرایامدههکرامت
تعداد4900پاکبانروزانهمشغولبهکار
هستندوتعداد328چشمهسرویس
بهداشتیدر17نقطهازمنطقهثامنو
خیابانهایمنتهیبهحرممطهرنیزبه
صورتسهشیفتفعالاست.
ویتصریحکرد:تمــامپایهپرچمهای
سطحمیادینوپلهاویژهدههکرامت
باپرچمهایملیوالــوانجدیدمزین
شدهاست.قائممقامستادمناسبتهای
شهرداریمشهدبااشــارهبهاقدامات
ویژهدرحمــلونقــلعمومیگفت:
تقویت70دســتگاهاتوبوسدرشبو
روزمیالدامامرضــا(ع)وافزایشخط
دوقطارشــهریبهمدتیکســاعت
درشــبوالدتامامرضــا(ع)ازدیگر
اقداماتبرایایامدههکرامتاســت.
ویخاطرنشــانکرد:همزمانباآغاز
دهــهکرامتدرچهاربوســتانبزرگ
شــهر(بوســتانخورشــید،ریحانه،
فصلیتابســتانهجهتبهروزرســانی دراینایامکاشــتهشدهاست.یعقوبی فصلیسطحشهربابیشاز700هزارگل غدیــروکو هســنگی) برنامههــای
برگزار

وضعیتفضایسبز،خصوصاًالمانها تصریحکرد:بیشاز10هزارفالورباکس بهروزرسانیشدهاستودرهمینراستا فرهنگیبرایعمومشهروندان
وفالورباکسهایســطحشهرمشهد و300المانو18هکتارباغچههایگل 61عددفالورباکــسجدیددر9محور میشود.

با کاشت 700هزار گل فصلی؛

شهری

گیالن /مريم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

مدیرعاملشرکتگازاســتانگیالنازبرگزاري
بیشاز6هزارنفرساعتآموزشبرايکارکنان
رسميوغیررسمیشرکتگازاســتاندربهار
سالجاریخبرداد.مهندسحسیناکبر،بابیان
اینکهدربهارامســالحدود450نفرازکارکنان
درکالسهایآموزشیشــرکتکردهاند،گفت:
هدفشرکتگازازبرگزاریدورههایآموزشی،
ارتقایحداکثریسطحدانشوبهرهوریکارکنان
است.ویبرنامهریزیاســتراتژیک،برنامهریزی
وکنترلپروژه،تستهیدرواستاتیکخطلوله،
حفاظتفیزیکیوحفاظتکاتدیراازمهمترین
موضوعاتآموزشیدرســهماهاولسالجاری
عنوانکرد.
مهندساکبرافزود:شــرکتگازاستانگیالن
اهتمامویژهایبهامرآموزشدرســطحسازمان
وجامعهداردوبهجهتعملکردشایستهدراین
زمینهموفقبهکســبرتبهنخســتدرزمینه
پیشرفتوتحققبرنامههایآموزشیدرسال97
درارزیابیآموزشوتجهیزنیرویانسانیشرکت
ملیگازایرانشدهاست.مدیرعاملشرکتگاز
استاندرپایاناظهارداشت:اینشرکتهمواره
سعیکردهباافزایشسطحدانشکارکنان،عالوه
برایجادفضايبهتردرجهتپیشــرفتوتوسعه
شــرکت،زمینهارائهخدماتشایستهتربهمردم
ومشــترکانوبهتبعآن،افزایشرضایتمندی
ایشانرافراهمآورد.

بهرهبرداری و آغاز بهکار  ۲۲۲پروژه در شهر قم

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

آیینافتتاح،بهرهبــرداریوآغازعملیاتاجرایی
222پروژهشهریباحضورجمعیازمسئوالنملی
واستانیازجملهآیتالهاعرافیمدیرحوزههای
علمیهسراسرکشــور،حجتاالسالموالمسلمین
مجتبیذوالنوریرئیسکمیسیونامنیتملیو
احمدامیرآبادیفراهانی،عضوهیئترئیسهمجلس
شورایاسالمیدرمسجدحضرتعلیاصغر(ع)

برگزار
واقــعدرمیــدانامامحســین(ع)قــم 
شد.همچنینسیدمرتضیسقائیاننژادشهردار،
معاونانومدیرانعاملســازمانهایشهرداری
قم،محسنبهشتیمعاونهماهنگیامورعمرانی
استانداریقم،اعضایشورایاسالمیشهرقمو
جمعیدیگرازمدیرانومسئوالناستانینیزدر
اینمراسمحضورداشتند.
علیرضاقاریقرآن،معاونفنیوعمرانیشهرداری

قمدراینمراسمطیسخنانیبهارائهگزارشیاز
فعالیتهایانجامشــدهعمرانیدرشهرکریمه
اهلبیت(س)پرداختواظهارکرد:افتتاحوآغاز
بهکار222پروژهباهزینهایبالغبر460میلیارد
تومانانجاممیشود.
آیتالــهعلیرضــااعرافــی،مدیــرحوزههای
علمیهسراســرکشــورنیزدراینمراسمگفت:
قــمبهخصــوصدردهههــایاخیــرمنطقه

انقالبی

نیــروگاهنقشمهمــیدرعرصههــای
داشــتهاســتوبندهافتخــاردارمکــهدراین
منطقهزندگیمیکردمواینمنطقهراپیشــگام
ارزشهایانقالبیمیدانموخدمتسایرسازمانها
ونهادهابهاینمنطقهودیگرمناطققمباالترین
خدمتاســت؛هرچندهمهمناطقبایدعادالنه
ترقیکنندومابههمهمردمدرحاشــیهومتن
شــهربایدتوجهداشتهباشــیمبهویژهمناطقی
کهپرجمعیتاســتوشــورانقالبیواسالمی
دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی کرمانشاه خبر داد:

مطالبه ۱۸۰میلیارد تومانی تأمین اجتماعی از کارفرمایان
کرمانشاه /فريده محمدی
news@ naslefarda.net

مدیرکلتأمیناجتماعیاستانکرمانشاه
ازمطالبه180میلیاردتومانیاینسازمان
ازکارفرمایاناستانخبرداد.
حمیدرضاقاسمی،بابیاناینکهسازمان
تأمیناجتماعــیدارایپیچیدگیهاو
ضوابطخاصیاست،اظهارداشت:فرهنگ
بیمهایدرکشــورضعیفبــودهویکی
ازدالیــلآن،عدمآگاهیعمــوممردم
است.ویبااشارهبهاینکهسازمانتأمین
اجتماعیبزرگترینســازمانبیمهای
استافزود:درســطحکشور14میلیون
بیمهشدهاصلی،سهمیلیونو800هزار

نفرمستمریبگیرودرمجموع43میلیون
نفرتحتپوششتأمیناجتماعیهستند.
مدیرکلتأمیناجتماعیاستانکرمانشاه
عنوانکرد:اینسازمان500شعبهفعال
و653مرکزدرمانــیداردکه18خدمت
ازجملهخدماتدرمانی،دســتمزد،ایام
بــارداری،هزینهســفر،اقامــتبیمارو
همراه،نقصعضــو،کمکهزینهازدواج،
مقرریبیمهبیکاری،پرداختمستمری
بازنشستگان،مستمریازکارافتادگیو
بازماندگان،حقمســکنو…رابهمردم
ارائهمیکند.اینمسئولگفت:درسطح
استاننیز500نیرودرســازمانتأمین
اجتماعیمشغولخدمتدرحوزهبیمهای

در18شــعبه70،کارگزاریودوشعبه
اقماریهســتند.قاســمی،ضریبنفوذ
بیمهتأمیناجتماعیدرمیانافرادشاغل
را53درصداعالموعنوانکرد250:هزار
نفربیمهشده70،هزارمستمریبگیرتحت
پوششتأمیناجتماعیاستانکرمانشاه
هستند.مدیرکلتأمیناجتماعیاستان
کرمانشاهازپرداختمقرریبیمهبیکاری
به3600نفرخبردادوگفت:دراســتان
18هزارو600کارگاهفعالو15هزارو
3000کارگاهنیمهفعالوجوددارد.وی
افزود:درســالقبل900میلیاردتومان
حقوقبهمستمریبگیرانپرداختشد
کهاینآمارازرشد25درصدیحکایت

دارد؛همچنینشماربیمهشدگاننسبت
بهمدتمشابهسالقبل2درصدافزایش
داشتهاست.قاسمیازرشد10درصدی
تعدادمســتمریبگیراندرسطحاستان
کرمانشــاهنیزدادوعنوانکــرد:تعداد
مقرریبگیراندرســالقبل23درصد
کاهشیافتهکهاینامــر،ازکاهشآمار
بیکارانحکایتدارد.اینمسئولبابیان
اینکهســازمانتأمیناجتماعیدرصدد

عکس خبر
ایران ما؛ دماوند

 در شرکتگاز اردبیل برگزار شد؛

برگزاری دوره آموزشي
عفاف و حجاب

گلآراییمشهددردههکرامت

عکس :نسل فردا

برگزاری بیش از  6هزار نفر
ساعت آموزشی

مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

شنبه  22تیر 1398
سال بیست و هشتم | شمـاره 6004
 13جوالی  10 | 2019ذی القعده 1440

naslefardanews

استانها

کوتاه از استانها

باشگاه خبرنگاران :دماوندبرایمانامیآشناست؛بلندترینکوهایرانوخاورمیانهوبلندترینقله
آتشفشانیآسیاکهدربخشمرکزیرشتهکوهالبرزجایخوشکردهاست.قلهدماونددرفرهنگ
کشورایرانمظهرپایداریواستواریاستویکنمادملیوارزشمندبهشمارمیرود.کوهدماوند،
تیرماهسال1387بهعنوانیکاثرملیثبتشدهاست.زمانیکهآسمانصافوآفتابیباشد،از
شهرهایتهران،ورامین،قموسواحلجنوبیدریایخزرقابلمشــاهدهاست.اینقلهبراساس
تقسیماتکشوری،دربخشالریجانشهرستانآملدراستانمازندرانقراردارد

پایان جشنواره پویانمایی
و نمایشهای عروسکی تلویزیونی ایران
ايرنا:مراسمپایانیدومینجشــنوارهپویانماییونمایشهایعروسکیتلویزیونیایرانباتجلیل
ازجمعــیازخانوادههایمعظمشــهدا،هنرمندانومفاخراســتانوبرگزیــدگانبخشهای
مختلفجشنوارهباحضوررئیسرسانهملیوجمعیازمسئوالندرتاالرانتظارکرمانشاهبرگزار
شد.

ارائه200خدمــتغیرحضوریبهبیمه
شدگاناســتافزود:امسال65خدمت
ازاینتعدادارائهخواهدشــدکهدرحال
حاضرلیست45خدمتغیرحضوریبا
مراجعهبهســایتتأمیناجتماعیقابل
دسترسیاست.قاســمیافزود:سازمان
تأمیناجتماعیمتولیایجاداشــتغال
نیستامابهمحضایجاداشتغالموظف
بهحمایتازتولیداست.

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

همزمانبادههکرامت،دورهآموزشیعفافو
حجاببرایکارکناناناثشرکتگازاستان
اردبیلباحضورحجتاالســالمدکترمجتبی
نورزاد،اســتادحوزهودانشــگاهبرگزارشد.
فیروزخدائیافزود:منظورازبرگزاریایندوره
آموزشیضرورتواهمیتپرداختنبهبحث
عفافوحجابدرجامعهوارتقایسطحآگاهی
بانوانشاغلنسبتبهمسئلهعفافاست.وی
خاطرنشانکرد:اگراینمهمدرادارههایاستان
اتفاقبیفتددراجرایاموردرسطحجامعهنیز
میتوانیمبهموفقیتدستیابیم؛نقشحجاب
درسالمتروانی،شناختآسیبهایاجتمایی
وتقویتبنیانخانوادهها،ملموساست.دراین
دورهحجتاالسالمنورزاد،ضمنتبیینجایگاه
عقالنیحجابوعفافبــارویکردبهمباحث
تاریخیوادلهعقالنیبهضرورتمسئلهحجاب
درحوزههایفردیواجتماعیاشارهوتأکید
کرد:حجابنهصرفاًموضوعیشرعیواسالمی
بلکهامــریفرادینیوباوریاســت.عفافو
حجاببهعنوانمقولهمهمدرامنیتاجتماعی
ومایهبالندگیجوامعاست.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر
شهرداری کرج خبرداد:

خرید  ۱۵۰اتوبوس شهری در
کرج با فروش اوراق مشارکت
کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

رئیسســازمانحمــلونقلبارومســافر
شهرداریکرج،ازخرید150اتوبوسشهری
بافروشاوراقمشارکتخبردادوگفت:این
مهمدرنیمهدومســالعملیاتیمیشــود.
مجیداستادکاظمیاظهارکرد:سالگذشتهبا
تصویبالیحهایشورایشهرمقررشداعتبار
300میلیاردتومانازردیفاوراقصکوکبرای
تحققاینمهممنظورشود.ویادامهداد30:
دستگاهاتوبوسجدیدیکهدرروزهایپایانی
ســالقبلواردناوگاناتوبوسرانیکرجشد
ازمحلاعتباراتشــهرداریکرجوبهصورت
نقدیخریداریشدهبود.ویبااشارهبهاینکه
قیمتهردســتگاهاتوبوسدرنوساناست،
گفت:بافرضاینکهقیمتهردستگاهاتوبوس
دومیلیاردتومانباشدبااعتبار300میلیارد
تومانیحاصلازفروشاوراقمشارکتحداقل
حدود150دستگاهاتوبوسجدیدمیتوانیم
خریداریکنیم.

بازگشت  ۴۴پرستوی مهاجر به آغوش وطن

شهر خبر :پیکرهایطیبه44شهیدتازهتفحصشــدهدوراندفاعمقدس،صبحپنجشنبه20
تیرماه1398بااستقبالباشکوهمردمخوزستانازمرزشلمچهواردکشورشدتاپسازچنددهه
غربتودوریازوطن،بهآغوشمیهناسالمیبازگردند.
اینشهداکهطیدوماهاخیردرمناطقعملیاتیشــلمچه،کتیبان،شرقدجلهوزبیداتکاوش
تکدشــمندرســال67

شــدهاند،مربوطبهعملیاتهایرمضان،محرم،خیبر،کربالیپنجو
هستند.

