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بهره برداری از دستگاه تشخیص 
ویروس کرونا در بیمارستان کیش

کیش-  خبرنگار کیهان:
با  کووید۱۹  ویروس  تشــخیص  دستگاه 
کمک سازمان منطقه آزاد کیش و حمایت های 
وزارت بهداشت و مشارکت بخش خصوصی در 

بیمارستان کیش به بهره برداری رسید.
در آئین بهره برداری از این دستگاه که با حضور 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس سازمان 
غذا و دارو کشور و جمعی از فعاالن اقتصادی کیش، 
در بیمارســتان تخصصــی و فوق تخصصی کیش 
برگزار شد،  غالمحسین مظفری گفت: در طول سه 
ماه گذشــته بالغ بر هشت میلیارد تومان به منظور 
اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری کووید۱۹ در 
سطح این منطقه توسط سازمان منطقه آزاد کیش 

هزینه شده است.
در این مراسم محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان 
غذا و دارو کشور نیز درخصوص تولید واکسن کرونا 
گفت: خوشــبختانه ظرفیت تولید اغلب داروها در 
داخل کشور فراهم شده است ولی تاکنون واکسنی 
برای این بیماری تولید نشده و مطالعات بالینی در 
ایــن زمینه همچنان ادامه دارد. اگر نتایج مطالعات 
بالینی اثبات شود ضمن اینکه می توانیم نیاز کشور 
را برطرف کنیم، در این زمینه صادرات هم خواهیم 

داشت.
شانه ســاز گفت: از نظر رفتار چندگانه ویروس، 
فعالیت های تولید واکسن با پیچیدگی های خاصی 
همراه شــده است و بر همین  اساس تولید واکسن 

۱۸ تا ۲۴ ماه به طول می انجامد.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور بر عدم استفاده 
از آمپول دگزامتازون تأکیــد کرد و افزود: مصرف 
خودســرانه این دارو برای بیمــاران مبتال به کرونا 
توصیه نمی شــود و آن را بسیار خطرناک می دانیم 
و پزشــکان نیز باید نهایت دقت و حساسیت را در 

تجویز این دارو در نظر بگیرند.

مدیرکل امور عشــایر گلستان اعالم کرد 
که از مجموع ۲۸۶ میلیــارد ریال اعتبار در 
پارسال  برای خسارت سیل  نظر گرفته  شده 
به عشایر استان تاکنون ۷۶ میلیارد ریال در 
قالب کمک بالعوض، تسهیالت ارزان قیمت و 

اعتبارات عمرانی پرداخت شد.
رضا علیپوری اظهار داشــت: براثر سیل پارسال 
که منجر به طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل 
در برخی شهرســتان های گلستان از جمله مناطق 
عشایری شد، افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال به عشایر، 
دام ها، اماکن نگهداری دام، واحدهای مســکونی و 

ایل راه های گلستان خسارت وارد شد.

۵ نفر از مسئوالن گناباد به 
کرونا مبتال شدند

فرمانــدار گناباد گفت: پنج نفر از مســئوالن 
دستگاه های اداری و قضایی این شهرستان به بیماری 

کرونا مبتال شدند.
حامد قربانی افزود: این افراد قاسم علی طالبی معاون 
سیاسی و اجتماعی و امنیتی فرماندار، علیرضا محوالتی 
رئیس  دادگستری، حمیدرضا بنی اسدی دادستان عمومی 
و انقالب، حسین مهویدی رئیس  زندان و هادی آریان نژاد 
رئیــس  کمیته امــداد امام خمینی)ره( گناباد هســتند. 
وی ادامــه داد: ایــن افراد چندی پیش در جلســه یکی 
از ســازمان های مردم نهاد گنابــاد با رعایت پروتکل های 
بهداشتی حضور داشتند ولی بعد مشخص شد که فردی 
آلوده به کرونا هم در آن جلســه حضور داشــته است که 
احتمال ابتالی این افراد به این بیماری متعاقب جلســه 

یاد شده وجود دارد.
فرماندار گناباد گفــت: این افراد به مدت ۱۴ روز در 

قرنطینه و تحت درمان قرار دارند.
مرکز شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ 

کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

60 واحد تولیدی در شوش راکد هستند
نماینده مردم شوش در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
۶۰ واحد تولیدی در شــهرک صنعتی شهرستان شوش راکد 
 هســتند که برای فعال سازی آنها باید مشکالت مالی آنها را 

برطرف کرد.
محمدکعب عمیر نبود ســرمایه در گردش را مشــکل اصلی این 
واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: برخی از این واحدهای تولیدی با 

پرداخت تسهیالت کم قابل احیا هستند.
وی با بیان اینکه با فعال شدن هر یک از این واحدهای راکد، حدود 
۱۰ نفر مشغول کار می شوند گفت: بسیاری از این واحدها با۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی متوقف شده اند.
نماینده مردم شوش درخانه ملت افزود: شهرستان شوش ظرفیت 
و زیرســاخت الزم برای راه اندازی بازارچه مرزی مشترک را با کشور 

عراق دارد.
وی ادامه داد: شهرستان شوش حدود هشت کیلومتر مرز مشترک 
با کشــور عراق دارد لذا از این ویژگی می توان برای راه اندازی بازارچه 

مرزی مشترک بین ۲ کشور ایران وعراق استفاده کرد.
کعب عمیر به ظرفیت های شهرســتان شــوش دربخش صنعت 
و کشاورزی اشــاره کرد و گفت: تولید ســاالنه بیش از ۲میلیون تن 
محصوالت کشــاورزی و نیز وجود کارخانه هــای تولیدی و صنعتی 
متعدد در شــوش ظرفیت مناسبی هستند که باید از آنها برای رونق 

صادرات غیرنفتی بهره گرفت.
وی ادامه داد: طرف عراقی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک اعالم 
آمادگی کرده وزیرساخت الزم را نیز فراهم کرده و باید از این فرصت 
برای رونق اقتصاد اهالی ساکن در روستاهای مرزی شهرستان شوش 

و شمال خوزستان بهره گرفت.
کعب عمیر گفت: شمال خوزستان با مازاد تولید محصوالت روبه 
رواســت لذا با ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شوش می توان بخش 

زیادی از این محصوالت را به کشور عراق صادرکرد.
بخش فتح المبین شهرستان شوش هشت کیلومتر با کشورعراق 

مرز مشترک دارد.

دستگیری ۳ نفر از مدیران و کارکنان 
شهرداری ساری

ســه نفر از کارکنان و مدیران شهرداری ساری در هفته 
جاری دستگیر شدند.

یــک مقام آگاه اظهار داشــت: یک مدیر و دو نفــر از کارمندان 
شهرداری ساری هفته جاری توســط دستگاه های مسئول دستگیر 
شــدند. وی مســائل مالی و اقتصادی را دلیل این بازداشــت اعالم 
کرد. همچنین رئیس کل دادگســتری مازندران در نشست خبری با 
خبرنگاران درباره پرونده شهرداری ساری گفت : پرونده ای از شهرداری 
ساری در دادستانی مرکز استان باز شده و در حال تحقیقات است و 

با تکمیل آن اطالع رسانی می شود.
حجت االسالم محمد صادق اکبری ، افزود: این پرونده ارتباطی به 
شهردار جدید ندارد و مربوط به دوران گذشته است و پرونده آن چند 

ماهی تشکیل شده و در مرحله تحقیقات است.

کالهبرداران ۲۶ میلیارد ریالی دستگیر شدند
فرمانده انتظامــی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شــش 
کالهبرداری که ۲۶ میلیارد ریال جعل و کالهبرداری از حساب 

یک شرکت دولتی داشتند، شناسایی و دستگیر شدند. 
ســرتیپ مهدی انصاری ، اظهار داشــت: در پــی دریافت خبری 
مبنی بر این که شــخصی طی دو فقره نامه جعلی منتصب به مقام 
قضائی مبلغ ۲۶ میلیارد ریال از حســاب یک شرکت دولتی برداشت 
کــرده، کارآگاهان پلیس آگاهی ضمــن هماهنگی با مرجع قضایی 
و بــا انجام تحقیقات فنی و تخصصــی و تعامل با نماینده حقوقی و 
حراســت یکی از بانک ها پرینت حســاب مقصد کالهبردار را مورد 
بررسی قرار دادند.فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
در بررســی مأموران مشخص شد که مبالغ برداشتی توسط  شخص 
کالهبردار به مبلغ سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بابت خرید طال، 
۱۳ میلیــارد و ۵۵۰ میلیون ریال بابت خرید چهار دســتگاه خودرو 
شــامل: هایما، سوناتا، جک و ســمند، پنج میلیارد ریال به حساب 
 خواهرش و مابقی مبلغ را به حســاب خودش نــزد بانک ملی واریز 

کرده است.
انصــاری ابراز داشــت: بالفاصله دســتور ممنوع الخروجی برای 
متهــم  اصلی پرونده صادر شــد. وی تاکید کرد: مأمــوران با انجام 
تالش های شــبانه روزی و اقدامات اطالعاتی متهم اصلی و پنج متهم 
دیگر پرونده را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد: متهمان در بازجویی های اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف 
کردند و طالهای خریداری شده توسط متهم به مقدار تقریبی ۴۵۰ 
گرم کشف و خودروها توقیف شد. وی افزود: این متهمان دارای سابقه 

کیفری در زمینه جعل و کالهبرداری هستند.
وی ابراز داشت: شش متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی و روانه زندان شدند.

شرور مسلح فراری در ایرانشهر به دام افتاد
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت: با تالش 
و پیگیری پلیس ایرانشــهر قاتل مسلح و عامل شرارتهای 
 سریالی این شهرستان، معروف به »گرگ بیابان« دستگیر شد.

سرتیپ«محمد قنبری« افزود:  طی چند سال اخیر، در پی شرارت های 
ســریالی فردی مسلح معروف به »گرگ بیابان« در سطح شهرستان 
ایرانشهر و قدرت نمایی او با سالح های نیمه سنگین و انتشار عکس ها 
و کلیپ هایــی در این خصوص توســط این فــرد در فضای مجازی 
 موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این شرور مسلح و تحت تعقیب، در چند سال گذشته 
ضمن ارتباط با گروه های تروریستی معاند، با تشکیل گروهکی سعی 
در ناامن جلوه دادن اســتان و بدنام کردن مذهب تشیع داشت و در 
راستای رســیدن به اهداف پلید خود با تیراندازی به مردم عادی، از 
سال ۱۳۹۰ تا ســال ۱۳۹۳مرتکب پنج فقره قتل عمد مسلحانه در 

سطح استان شد و سپس به کشور پاکستان فرار کرد. 
وی تصریح کرد: تالش پلیس برای دستگیری این شرور ادامه داشت 
تا اینکه مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر مدتی قبل سرنخ هایی از 

حضور مجدد این فرد در سطح شهرستان به دست آوردند.
وی بیــان داشــت: پلیس با انجام یک ســری اقدامات تخصصی 
مخفیگاه این شرور را در یکی از روستاهای حومه ایرانشهر شناسایی 
و روز جمعه  متهم را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کرد.

وی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب متعلق 
به این شرور و کشف یک قبضه کلت کمری و مقادیری مهمات جنگی 
در بازرسی از مخفیگاه او خاطر نشان کرد: این شرور با تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

 رونمایی از جعبه ۶۰۰ ساله 
کلید ضریح رضوی در مشهد 

مســئول گنجینه تاریخ حرم موزه مرکزی آستان قدس 
رضوی از نمایش جعبه فوالدی ظرف کلید ضریح مطهر متعلق 

به قرن نهم هجری قمری در این گنجینه خبر داد. 
علیرضا افتخاری ، گفت: این ظرف، جعبه فوالدی ظریفی است که 
ابتدا قلمدان بوده و بعد ها در سال ۱۱۱۹ هجری قمری به علت ارزش 
هنری واالِی آن، به دستور شاه  سلطان حسین صفوی به عنوان »ظرف 

کلید ضریح مطهر حضرت رضا )ع(« تعیین شده است.
او افــزود: بدنه ها و ظرف، مزیّن بــه نقش های ترنجی و قلمدانی 
مشّبک بسیار ظریف است و درون شبکه ها، گل  و برگ های ریز اسلیمی 

و اشعاری در ستایش قلم با نهایت دقت و ظرافت خلق شده است.
وی بــه خالق این اثر هنری اشــاره کرد و ادامه داد: محمدکاظم 
سازنده این اثر گران بها و کم  نظیر، نام خود را در یکی از ترنج ها، رقم 
زده اســت. وی بیان کرد : تاریخ و نحــوه اهدا و نام اهداکننده با طال 
روی درِ جعبه، در فاصله ترنج ها و قلمدانی ها با خط نستعلیق خوش 

با نهایت ظرافت نوشته شده است.
او تصریح کرد: حدود ۴۰ عدد قفل و کلید به کارگرفته  شــده در 
حرم مطهر رضوی در دوره های مختلف تاریخی که از آن جمله قفل 
طال و قفل مگســی اســت، در گنجینه تاریخ حرم رضوی به نمایش 

درآمده است.
در گنجینه »تاریخ حرم« موزه آستان قدس واقع در صحن کوثر 
حرم مطهر رضوی آثاری به نمایش درآمده که در گذشــته در حرم 
مطهر مورد اســتفاده قرار می گرفته است یا به نحوی با حرم ارتباط 
دارد که ضریح های مطهر، محراب های زرین فام، وســایل روشنایی، 
زیارت نامه های فوالدی، در های ورودی و جاروی پر طاووس با دسته 

مرواریددوزی  شده برخی از این آثار است.

کشف بیش از۲ هزار قبضه سالح در خوزستان
فرمانده انتظامي خوزســتان از کشف دو هزار و 5۰ قبضه 
سالح غیر مجاز در طرح جمع آوري سالح و مهمات در سطح 

استان خبر داد. 
سرتیپ »حیدر عباس زاده« اظهار داشت : پلیس ضمن هماهنگي 
قضایــي طي چندین عملیات پي در پي و اجرای ۹ طرح جمع آوری 
سالح و مهمات یک هزار و ۵۲۰ نفر از عامالن تیراندازي ها و دارندگان 

سالح غیرمجاز را در سطح استان شناسایي و دستگیر کرد.
وی با بیان اینکه در بازرسي از مخفیگاه متهمان تعداد ۳۲۳ قبضه 
ســالح جنگي و یک هزار و ۷۲۷ قبضه سالح شکاري جمعا دو هزار 
و۵۰ قبضه سالح غیر مجاز به همراه ۲۰ هزار و ۳۰ عدد انواع فشنگ 
کشــف شد، افزود: این میزان کشــفیات در مقایسه با سال قبل ۴۰ 
درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع 
قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس  با کار اطالعاتي پنج باند قاچاق سالح 
و مهمات را تاکنون منهدم و همچنین ۹ طرح جمع آوري ســالح و 

مهمات در سطح استان را به اجرا گذاشته است.

اراک  رئیس شورای کارگری شرکت هپکو 
گفت: کارگران از نامشخص بودن وضعیت هپکو 
رنج می برند و از مسئوالن انتظار دارند به دنبال 

حل مشکالت شرکت باشند.
رضا عبدلی اظهار کرد: با توجه به واگذاری بلوک 
ســهام هپکو به ایمیدرو هنوز این مسئله به نتیجه 
نهایی نرسیده و تکلیف شرکت مشخص نیست که 
زیر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم یا ایمیدرو به 
طوری می توان گفت در وضعیت برزخ قرار گرفته ایم.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی می گوید 
به ایمیدرو واگذار کرده اســت و ایمیدرو هم عنوان 
می کند که واگذاری قطعی است و باید مصوبه هیئت 
وزیران برای آنها ابالغ شــود و تاکنون از این مصوبه 

خبری نیست.

رئیس  شورای کارگری شرکت هپکو اراک بیان 
کرد: ما نتیجه این مسائل را از طریق وزارت صنعت 
پیگیری می کنیم و در مجموع وظیفه کارگر پیگیری 
این مسائل نیست که چه کسی سهام دار است بلکه 
مدیرعامل خود وظیفه دارد کار برای شرکت بیاورد، 
ضمانت نامــه بانکی برای قراردادها دریافت کند که 
متأســفانه مدیریت نیز پاســخ هایی مبنی بر عدم 
پاسخگویی سازمان خصوصی سازی و همکاری نکردن 

ایمیدرو را مطرح می کند.
عبدلــی با بیان اینکه پیــش از قرار گرفتن زیر 
نظر سازمان خصوصی سازی بسیاری از اقتصاددانان، 
وزرا و... علت نافرجامی های شرکت هپکو را زیر نظر 
بخش خصوصی بودن، عنوان می کردند، گفت: پس 
از آن قرار شــد که سهام این شرکت زیر نظر دولت 

باشد. اخیراً )۶۸ نفر( از نمایندگان کنونی در نامه ای 
بــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت مطرح کردند 
که نباید این کار انجام شــود که در این راســتا به 
نمایندگان اســتان نامه ای مبنی بر بررسی وضعیت 
شرکت هپکو ارسال شد که اکنون که سهام هپکو به 
دولت بازگشته برای بازگشت این صنعت به چرخه 
تولید تالش کنند تا شاهد سنگ اندازی های مجدد 

و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نباشیم.
وی در خصوص وضعیت پرداختی حقوق کارگران 
اظهار کرد: کارگران تنها حقوق فروردین را دریافت 
کردند و حقوق ۲ ماه اردیبهشت و خرداد ماه نیز به 
آنها پرداخت نشده است. هربار این مسئله را از سوی 
مدیرعامل وقت شرکت پیگیری کردیم وعده پرداخت 

مطرح می شود که تاکنون هم خبری نشده  است.

رئیس  شورای کارگری شرکت هپکو اراک افزود: 
هرچند معوقه بخشی از حقوق های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز 

به تعدادی از پرسنل پرداخت نشده است.
به گفته عبدلی پس از گذشــت شــش ماه از 
روی کار آمــدن مدیرعامــل وقــت کار چندانی از 
ســوی وی مشاهده نشده اســت و تنها ۱۰ غلتک 
پیش از عید وارد شــرکت شــده و ۱۰ غلتک نیز 
اکنــون در خــط مونتاژ قــرار دارد. عمــاًل چیزی 
 تحت عنوان ســفارش ســاخت قطعات در شرکت 

نیامده است.
عبدلی عنوان کرد: برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ 
دســتگاه ماشین آالت توســط هپکو نزدیک به سه 
سال است که مطرح شــده و تاکنون چیزی اتفاق 

نیفتاده است. دستگیری آدم ربایان 300 هزار دالری در زاهدان
فرمانده نیروی انتظامی  سیســتان و بلوچستان گفت: با 
دستگیری چهار آدم ربا، نوجوان ۱3 ساله پس از 4۸ روز اسارت، 

آزاد و به آغوش خانواده بازگشت. 
سرتیپ »محمد قنبری« افزود: در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 
ســال جاری، چهار سرنشین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با سر و 
صورتی پوشیده و با تهدید سالح سرد نوجوان ۱۳ ساله را در محدوده 
خیابان آزادگان شهر زاهدان به زور سوار بر خودروی خود کرده و به 
سرعت از محل متواری شدند. وی با  اشاره به اینکه انگیزه آدم ربایان 
از ربایش این نوجوان اخاذی از خانواده او بوده است، تصریح کرد: یک 
روز بعــد از ربایش این نوجــوان آدم ربایان با خانواده او تماس گرفته 
و در قبال آزاد ســازی اش مبلغ ۳۰۰ هزار دالر درخواست کردند. وی 
در ادامه بیان کرد: مأموران هویت یکی از آدم ربایان را مشــخص و با 
هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه او را دســتگیر 
کردند. وی ادامه داد: با دستگیری این فرد عالوه مشخص شدن محل 
اختفای نوجوان ربوده شده، هویت سه همدست دیگر او نیز روشن و 
سرانجام روز شنبه تیم های عملیات ویژه پلیس آگاهی ضمن دستگیری 
آدم ربایان، نوجوان ربوده شده را پس از ۴۸ روز اسارت صحیح و سالم 

از چنگال آنها آزاد کردند.
سردار قنبری با  اشاره به توقیف خودروی پژو ۴۰۵ استفاده شده 
در این آدم ربایی خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کارگران هپکو از مشخص نبودن وضعیت این شرکت رنج می برند 

بخشی از خسارت سیل پارسال به عشایر گلستان پرداخت شد

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب خوزستان 
گفت: با بسیج امکانات مشکل آب آشامیدنی 
4۰ روستای دیگر غیزانیه تا ابتدای شهریورماه 

حل می شود.
صادق حقیقی پور بیان کرد: قســمت نخســت 
مرحله دوم طرح آبرسانی به غیزانیه لوله گذاری خط 
انتقال آب از ایستگاه پمپاژ صفیره به سمت ایستگاه 
پمپاز تقویت فشار نزهه به طول ۲۸ کیلومتر است.

وی ادامــه داد: همزمان با بهره بــرداری از فاز 
نخست پروژه آبرســانی به غیزانیه مرحله دوم این 

طرح نیز آغاز شد.
حقیقی پور توضیح داد: ۲۰ کیلومتر باقی مانده 
از مرحله دوم این طرح تاکنون ســه و نیم کیلومتر 

آن انجام شده است.
وی با اشاره به تهیه لوله های آب مورد نیاز مرحله 
دوم طرح آبرسانی به غیزانیه گفت: مطابق وعده ای 
که دادیم آبرســانی به غیزانیه تا ابتدای شهریورماه 

تکمیل می شود.
وی ادامه داد: اجرای مرحله دوم طرح آبرسانی 

به غیزانیه نیازمند ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که 
۱۰۰ میلیارد ریال آن توســط وزارت نفت و مابقی 
توسط شرکت آب و فاضالب استان تامین می شود.

مدیرعامل آبفای خوزســتان بیان کرد: مرحله 
ســوم این طرح به طــول ۲۵ کیلومتر با خط لوله 

۳۱۵ میلیمتر از ایستگاه تقویت فشار نزهه به سمت 
دهالیه خواهد بود.

وی ادامــه داد: بنیاد مســتضعفان پذیرفته که 
۲۰۰ میلیــارد لوله بــرای اجرای فاز ســوم طرح 
آبرســانی خریداری کند و قرارگاه خاتم االنبیاء نیز 

آن را اجرا خواهد کرد، درحال حاضر منتظر هستیم 
 تــا قرارگاه خاتم االنبیاء اعتبــار را جذب و پروژه را 

آغاز کند.
حقیقی پور بیان کرد: از لحظه شــروع مرحله 
ســوم پروژه حدود ۲ الی سه ماه زمان برای تکمیل 

این طرح نیاز است.
مدیرعامل آبفای خوزستان گفت: آب آشامیدنی 
بخش غیزانیه از محل رودخانه کارون و تصفیه خانه 

شیبان تامین می شود.
وی درخصــوص اعتبار مورد نیــاز برای طرح 
آبرســانی به غیزانیه افزود: در مرحله اول این طرح 
۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین برای 
مرحله دوم نیز ۶۰۰ میلیارد ریال و مرحله سوم ۴۵۰ 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
همچنین به گفته بخشدار غیزانیه درحال حاضر 
۴۰ تانکر به روســتاهای غیزانیه آبرسانی می کنند، 
مشکل اصلی آب در روستاهای این بخش به تامین 
آب مورد نیاز دام ها باز می گردد و بخش عمده ای از 

آبرسانی با  تانکر برای دام روستاییان است.

معاون اســتاندار سیستان و بلوچستان و 
فرماندار شهرستان ویژه چابهار گفت: با توجه 
به افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در 
روزهای اخیر بر اســاس تصمیم ستاد مقابله 
با کرونا استفاده از ماسک در اماکن عمومی و 

ادارات این شهرستان اجباری است.
رحمدل بامری اظهار داشت: همچنین استفاده 
از ماسک در آژانس های مســافری چابهار اجباری 
اســت و در صورت رعایت نکردن این مورد شدیدا 

برخورد خواهد شد.
وی بیــان کرد: عالوه بر اســتفاده از ماســک، 
مســافرگیری بیش از سه نفر در تاکسی های داخل 
شهر چابهار برای مقابله با ویروس کرونا ممنوع است 

و فاصله گذاری اجتماعی نیز باید رعایت شود.
فرماندار چابهار گفت: استفاده از ماسک  باید در 
تمامی اماکن عمومی و نهادهای اجرایی با حساسیت 
اعمال شود و  نیاز است مسئوالن نیز بر حسن اجرای 

آن نظارت جدی داشته باشند.
وی ادامــه داد: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
پروتکل بهداشتی در دفاتر پیشخوان، پلیس +۱۰، 
تمامی دستگاه های اجرایی این شهرستان از جمله 
راهکارهای مهم در مقابله با شیوع ویروس کروناست.
بامری تصریح کرد: ضدعفونی تاسیسات شهری، 
اتوبوس ها و خودروهای عمومی که از بهمن پارسال 
آغاز شــده باید همانند گذشته توسط شهرداری و 

شبکه بهداشت انجام شود.

ابتالی ۲ نفر در مازندران 
به تب کریمه کنگو

ساری - خبرنگار کیهان:
از مجموع حدود ۷ نفر افراد مشکوک به 
بیماری تب کنگو ابتالی دو نفر به این بیماری 
قطعی اســت که این افراد بســتری و سایر 

اقدامات درمانی برای آنها صورت گرفت.
حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران افزود: مخزن و ناقل ویروس در 
طبیعت، اصوال کنه ها هســتند و گاو، گوسفند، بز، 
خرگوش، خرگوش صحرایی و جوجه تیغی و حتی 
جونــدگان مثل موش نیز به عنوان ناقل شــناخته 

می شوند.
روحانــی زاده گفت: این ویروس از طریق تماس 
مســتقیم با خون یا ترشــحات بیمار، الشه حیوان 
آلوده )انتقال به قصاب( سبب ایجاد همه گیری های 

ناگهانی می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
افزود: تماس با خون و بافت بیماران به خصوص در 
مرحله خون ریزی یا انجام هرگونه عملی که منجر به 
تماس انسان با خون، بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ 

آنها شود باعث انتقال بیماری می شود.

مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی 
گفت: سقف تسهیالت برای  ترمیم بافت های 
فرسوده این استان و کمک به کاهش قیمت 

مسکن افزایش یافت.
احمد مرزبان افزود: تســهیالت بافت فرســوده 
برای سازندگان حرفه ای، افراد دارای پروانه  اشتغال 
انبوه سازی و در صورت استفاده از فناوری های نوین 
و کاهش مصرف انرژی، در شهر اراک ۲۲۰ میلیون 
تومان و ســایر شهرهای استان ۱۸۰میلیون تومان 

تعیین شده است.
وی اظهار داشت: این تسهیالت برای سازندگان 
شــخصی در مرکز استان در شهر اراک ۸۰ میلیون 
و ســایر شــهرها ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است.

مرزبــان افزود: نرخ ســود تســهیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم برای متقاضیان در بافت های 

فرسوده به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی اظهــار داشــت: وزارت راه و شهر ســازی 
در راســتای نوســازی بافت های فرسوه و به منظور 
جابه جایی و تســریع در روند نوســازی در محالت 
هدف بازآفرینی شــهری در نظــر دارد به ازای هر 
واحد در شهر اراک و سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان 
تسهیالت ودیعه مسکن برای اسکان موقت با نرخ ۴ 
درصد و بازپرداخت حد اکثر ۳۶ ماهه به متقاضیان 

پرداخت کند.
 ۱۲۵ هــزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۴۱۴ 
هزار نفری استان مرکزی)معادل ۱۳ درصد( ساکن 

محله های حاشیه ای و فرسوده هستند.

شــهردار قم گفت: فاز نخست مترو قم تا 
پایان امسال افتتاح می شود.

ســید مرتضی ســقائیان نژاد در آییــن افتتاح، 
بهره بــرداری و آغاز عملیات اجرایــی ۱۱۰ پروژه 
حوزه های مختلف شــهری در ســالن همایش های 
شــهرداری قم، گفت: تا پایان سال نزدیک به ۸۸۹ 

پروژه را افتتاح و کلنگ زنی خواهیم کرد.
 وی با  اشــاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 
۱۱۰ پروژه در دهــه کرامت ابراز کرد: این پروژه ها 
بــا اعتباری بالغ  بر ۸۶۰۰ میلیارد ریال در این دهه 

افتتاح یا آغاز می شود.
وی در ادامه به پروژه های افتتاح  شــده در سال 
۹۹  اشاره و تصریح کرد: پروژه هایی که در شش ماهه 

نخست ســال به بهره برداری می رســند باالی دو 
هزار میلیارد تومان هزینه شــده و شامل فاز سوم 
بلوار روحانی، تله ســیژ بوستان علوی، باغ پرندگان، 
بوســتان زائر، شهربازی غدیر و علوی، پیاده راه ارم 

و... می شوند.
شــهردار قم ادامه داد: پروژه های رمپ D پل ۹ 
دی، تقاطع جعفریــه و کمربندی امام علی، تابلیه 
نیروی هوایی، سوله های ورزشی مناطق دو، سه، چهار 
و پنج، فاز اول مترو قم با ۳ ایستگاه نیز تا پایان سال 

افتتاح و بهره برداری خواهند شد.
ســقائیان نژاد   خاطرنشــان کرد: ۳۵۰ دستگاه 
اتوبوس جدید و اورهال شــده نیز تا پایان سال وارد 

مدار استفاده مردم می شود.

تبریز - خبرنگار کیهان:
مجوز فعالیت تولیدی ۱۹۰ واحد و کارخانه تولید ماسک و 
محلول ضدعفونی کننده در آذربایجان شرقی صادر شده است.

محبوب نعمتی معاون غذا و دارو علوم پزشکی تبریز گفت: ۱۳۰ 
واحد تولیدی این استان ماسک های استاندارد و ۳ الیه جراحی تولید 

می کنند.
وی افزود: ظرفیت تولید روزانه ماسک ۲۰۰ هزار عدد است که با 

تامین مواد اولیه به راحتی به ۵۰۰ هزار ماسک می رسد.
نعمتی گفت: اکنون ۳۰۰ هزار ماسک ان۹۵ با مجوز انرژی اتمی 

و غذا- دارو تولید شده و امکان صادرات نیز وجود دارد.
وی تصریح ساخت: ۶۰ واحد نیز مجوز تولید محلول ضدعفونی کننده 
دارند و دستکش نایلونی مردم نیز تولید شده و در تمام داروخانه  های 

استان به همراه ماسک و محلول ضدعفونی کننده عرضه می شود.

هزار و 3۱۵ روستای استان اردبیل 
به شبکه گازرسانی کشور متصل شد

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل اعالم 
کرد: گازرسانی به مناطق روستایی این استان با 
سرعت ادامه دارد و تاکنون هزار و 3۱5 روستای 

منطقه به شبکه گاز کشور متصل شده است.
سرتیپ اسماعیلی گفت: هم اکنون بیش از ۹۴ 
درصد جمعیت روستایی و ۱۰۰ درصد جمعیت ۲۹ 
شهر استان به شــبکه گاز لوله کشی کشور متصل 

هستند.
وی از افزایــش ۳۵ کیلومتــری طول شــبکه 
گازرسانی استان در سه ماه نخست امسال خبر داد.

هم اکنون یک هزار و ۴۴۴ واحد صنعتی استان 
اردبیل به شبکه گاز طبیعی کشور متصل است.

بنا به اعالم شرکت گاز، با بهره برداری از طرح های 
در دست اجرا تا سال ۱۴۰۰ و با رسیدن روستاهای 
دارای گاز استان اردبیل به بیش از ۹۸ درصد، پرونده 

گازرسانی روستایی بسته می شود.

البرز در سرانه تخت های 
بیمارستانی استان آخر کشور است

استاندار البرز گفت: البرز در سرانه تخت های بیمارستانی 
استان آخر کشور است و از سوی دیگر در مهاجرپذیری رتبه 

اول کشور را دارد.
عزیزاله شهبازی افزود: از سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای احداث 
بیمارســتان نیروهای مســلح در البرز دعوت کردیم چراکه به دنبال 
جلب مشــارکت حداکثری برای افزایش امکانات بهداشتی و درمانی 
در استان هستیم. وی ادامه داد: تعیین تکلیف بیمارستان شهرجدید 
هشتگرد پس از ۲۰ سال انتظار مردم ضروری است از این رو شرکت 
مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید کشور برای تکمیل این پروژه 

بالتکلیف وارد میدان شده و ما نیز همراهی الزم را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه این امکان مهم برای شهر جدید هشتگرد با بیش 
از ۷۰ هزار نفر جمعیت بسیار ضروری است، گفت: این پروژه چندین 

سال است که بالتکلیف مانده و پیشرفتی در آن دیده نمی شود.
وی ادامه داد: شــهرجدید هشتگرد با پیش بینی سکونت بیش از 

۴۰۰ هزار نفر باید دارای یک بیمارستان مجهز باشد.
شــهبازی اظهار داشــت: اکنون که پس از سال ها این اراده برای 
پیگیری تکمیل بیمارستان شهرجدید هشتگرد وجود دارد، ضرورت 
دارد شورای اســالمی و شهردار شهر جدید نسبت به همراهی برای 
حل و فصل این موضوع اقدام کنند و از این رو شرکت مادر تخصصی 
عمران شــهرهای جدید کشور درصدد است که در سریع ترین زمان 

ممکن برای به سرانجام رساندن این پروژه وارد میدان شود.

شهردار:
فاز نخست مترو قم تا پایان امسال افتتاح می شود

 سقف تسهیالت بافت های فرسوده 
در استان مرکزی افزایش یافت

۱۹۰ کارخانه آذربایجان شرقی ماسک و 
محلول ضدعفونی کننده تولید می کنند

استفاده از ماسک در ادارات و مراکز تجمعی چابهار اجباری شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
بوشــهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون بر اثر 
وقوع 4۰ مورد آتش سوزی ۲ هزارو ۲۰۰ هکتار از 
عرصه های ملی این استان خسارت  دیده  است .

غالمرضا منتظری به رسانه ها اعالم کرد: براساس 
آمارهای بررســی اولیه تاکنون ســه میلیارد ریال 
خســارت بر اثر آتش سوزی به مراتع استان بوشهر 

وارد شده  است.
وی اضافــه کرد: عمده ترین آتش ســوزی ها در 
مقیاس محدود مهار شــده است به نحوی که ۲۳ 

مــورد از آنها کمتــر از پنج هکتار و فقط ۲ مورد از 
آتش سوزی ها باالی ۵۰۰ هکتار بوده  است.

منتظری ادامه داد: تالش می شود یگان حفاظت 
از منابع طبیعی اســتان بوشهر به امکانات مقابله با 
آتش ســوزی از جمله دمنده و آتش کوب و ســایر 

امکانات مورد نیاز متناسب با محدوده مجهز شود.
وی تاکید کرد: در این زمینه نیاز به حمایت در 
سطح ملی از جمله بالگرد آبپاش، نفربر و خودروهای 
مخصوص برای مناطق صعب العبور است که مکاتبه ها 
و پیگیری های الزم در این ارتباط انجام شده  است. 

آتش  سوزی به ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار عرصه های بوشهر خسارت زد

وی افزود: عالوه  بر آن در جریان ســیل ۶ هزار 
راس دام سبک عشایر بومی  گلستان و عشایر کوچنده 
استان های خراسان شمالی، رضوی و سمنان که در 

منطقه حضور داشتند، تلف شدند.
علیپوری ادامه داد: با پیگیری های انجام شده و 
حمایت دولت از مجموع خسارت های وارده به عشایر 
تاکنون پرداخت ۲۸۶ میلیارد ریال مصوب شد که 
۱۰۰ میلیارد ریال آن کمک بالعوض، ۱۶۰ میلیارد 
ریال تسهیالت ارزان قیمت و ۲۶ میلیارد ریال اعتبار 

عمرانی برای بهسازی ۷۲۰ کیلومتر ایل  راه است.

مدیرکل امور عشایری گلستان گفت: علت تاخیر در 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به عشایر خسارت دیده، 
برخی  اشــکاالت از جمله پیش بینی نشدن اصطالح 
»دامداری سنتی عشایر« در سامانه  امداد و بازسازی 

دولت و پس از آن شیوع بیماری کرونا بود.
علیپوری افزود: شرایط برای پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به عشایر آسیب دیده از سیل فراهم بوده 
و افراد واجد شــرایط با مراجعه به بانک ها و تکمیل 
مدارک و وثیقه می توانند تســهیالت ۱۰۰ میلیون 

ریالی دریافت کنند.


