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با حضور معاون رئیس جمهور 

مجتمع آزمایشگاهی 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 

افتتاح شد
مرحله دوم مجتمع کارگاهی و آزمایشــگاهی تالش 
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با حضور سورنا ستاری 

معاون علمی فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد.
مجتمع کارگاهی و آزمایشــگاهی تالش اصفهان با زیربنای سه 
هزار متر مربع محل استقرار آزمایشی تولیدی و تجاری شرکت های 
فناور شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. معاون علمی فناوری 
رئیس جمهوری همچنین از تعدادی از کارگاه های این مجتمع کارگاهی 
و آزمایشــگاهی دیدن کرد. بازدید از نمایشــگاه محصوالت فناورانه 
و دانش بنیــان با محوریت »جهش تولیــد« در این مجتمع از دیگر 
برنامه های ستاری در سفر به اصفهان بود. همچنین عملیات اجرایی 
پارک تجهیزات پزشکی و سالمت در این سفر آغاز شد؛ این پارک با 
مشارکت بخش خصوصی در ۲۰ هکتار احداث می شود. سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر یک روزه به اصفهان 
از نمایشــگاه محصوالت فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان و پژوهشکده زیست فناوری رویان بازدید و با حضور در 
مرکز نوآوری سالمت دیجیتال، از سامانه زیست ایران رونمایی کرد.

مالکان همدانی نمی توانند 
مستاجران را از خانه بیرون کنند

همدان- خبرنگار کیهان:
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان گفت: طبق 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مالک نمی تواند با وجود 

اتمام قرارداد مستاجرش را از خانه بیرون کند.
حســن خانجانی با بیان اینکه طبق مصوبه ستاد ملی با کرونا، 
مســتاجران می توانند با وجود اتمام مدت قرارداد تا سه ماه بعد از 
عادی شدن شرایط در ملک استیجاری زندگی کنند از این رو مالکان 
منزل مسکونی حق ندارند نسبت به جابه جایی مستاجر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هیــچ دادگاهی برای تخلیه خانه رای صادر 
نمی کند افزود: تاکنون شکایتی در این زمینه به دادستانی همدان 
ارائه نشده است هر چند برخی از اجاره نشینان به دلیل عدم آگاهی  

یا به صورت داوطلبانه اقدام به تخلیه منزل مسکونی کنند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان همدان خاطرنشان 
کرد: در ســتاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش مبلغ اجاره در 
شهر همدان و سایر شهرستان ها مشخص شده و مالکان موظف به 

رعایت این مصوبه هستند.

17 نفر از کارکنان شهرداری
منطقه 5 تبریز کرونا گرفتند

تبریز- خبرنگار کیهان:
با انجام غربالگری شهرداری منطقه 5 تبریز ابتال به کرونا 

17 نفر از کارکنان آن تایید شد.
محمدعلی موالخواه مدیرکل توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
تبریز با اعالم این خبر از فوت تعدادی از کارکنان و بازنشســتگان 
شــهرداری تبریز بر اثر کرونا و بدحال و بستری بودن تعداد دیگر 
خبر داد. همچنین علی اصغر نساج شهردار منطقه 5 تبریز نیز کرونا 
گرفت. گفته می شود حال عمومی نساج خوب گزارش شده و وی 

در قرنطینه خانگی به سر می برد.

بیماری کرونا جان 28 نهاوندی را 
گرفته است

نهاوند- خبرنگار کیهان:
علی رغم هشــدارهای ســتاد ملی مبارزه با کرونا در 
شهرستان، در هفته و ماه های گذشته عده ای این بیماری را 
جدی نگرفته بودند که بر اثر همین بی احتیاطی و از ابتدای 
شیوع این بیماری تاکنون 343 نفر مبتال و از این تعداد 38 

نفر جان خود را از دست داده اند. 
متاسفانه حضور در مراسم و مناسبات عروسی و عزا بیشترین 
اتفاق رقم خورده اســت. با برخورد قاطع این ســتاد و با همکاری 
نیروی انتظامی ســایر اقشار خوشبختانه مردم این منطقه به این 
نتیجه رسیده اند که عدم رعایت موارد بهداشتی به خصوص استفاده 
نکردن از ماسک نه تنها خود بلکه جان خانواده و شهروندان را به 
مخاطره می اندازد. اکنون در محافل و اجتماعات و ادارات این شهر 

استفاده از ماسک به یک عادت تبدیل شده است.

20 خانوار کانکس نشین سرپل  ذهابی 
جابه جا می شوند

شهردار سرپل ذهاب گفت: ۲۰ خانوار کانکس نشین هم اکنون 
در زمین اداری آموزش و پرورش مستقر هستند که پیمانکار طی 
۲ روز آینده ســاخت ساختمان جدید این اداره را آغاز می کند و 
از این رو این خانوارها به صورت رایگان به محل ستاد بحران و یا 

مکان دیگری منتقل می شوند.
صابر حیدری افزود: خبر مربوط به اولتیماتوم ۴۸ ساعته به خانوارهای 
کانکس نشین این شهرستان که از روز گذشته تاکنون به نقل از بنده در 
برخی رسانه ها در حال انتشار است به هیچ عنوان صحت ندارد. وی اظهار 
داشت: ۲۰ خانوار کانکس نشین هم اکنون در زمین اداری آموزش و پرورش 
مستقر هستند که به آنها از قبل اعالم شده و چون پیمانکار قرار است شروع 
به کار کند باید این مکان را خالی کنند و به جای دیگری منتقل شــوند 
که تمامی خدمات جا به جایی نیز به صورت رایگان انجام می شود. شهردار 
سرپل ذهاب گفت: پیش تر نیز ۱۰۴ خانوار که مستاجران واحدهای تخریبی 
تحت حمایت نهادهای حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی و 
کمیته امداد با کمک این نهادها به آنها ودیعه مسکن پرداخت شده و جا 
به جا شــده اند و هم اکنون در منازل  استجاری زندگی می کنند. حیدری 
گفت: در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانوار ساکن کانکس هستند و کار 
ســامان دهی این کانکس نشین ها نیز در دستور کار قرار گرفته است ولی 
عده ای از کانکس نشــین ها بدون هیچ دلیلی شرایط اسکان موقت را ترک 
نمی کنند. معاون سیاســی و امنیتی فرمانداری ســرپل  ذهاب نیز گفت: 
۱۶ میلیارد ریال ودیعه مســکن توسط نهادهای حمایتی به ۱۰۴ خانوار 
کانکس نشین زیرپوشش این شهرستان پرداخت شد. حسن  پیرکرمی  افزود: 
در راستای دستگیری از خانواده های زیرپوشش، با پیگیری ویژه استاندار 
کرمانشــاه اعتبار ویژه ای از محل کمک ها و اعتبارات بنیاد مســتضعفان 
و هم افزایی صندوق امداد والیت برای کمک ودیعه مســکن مددجویان 

مستاجر در نظر گرفته  شد.
وی افزود: سقف پرداخت این کمک ها برای هر خانوار تحت حمایت، 
۱5 میلیون تومان بوده که با حمایت نهادهای حمایتی جهت ودیعه برای 

اجاره مسکن و رهایی از زندگی در کانکس پرداخت شده است.

حوادث شهرستانها

شبکه جاعالن حرفه ای ارز خارجی 
منهدم شد

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: شبکه ای از جاعالن حرفه ای 
که اقدام به چاپ و توزیع ارز و اســکناس خارجی و داخلی 
در این شهرستان می کردند با هوشیاری ماموران شناسایی 

و متالشی شد. 
ســرهنگ برزو تجاری ، اظهار داشــت: با دریافت اطالعاتی در 
خصوص فعالیت یک شــبکه جعل اســکناس در مهاباد، مراتب در 

دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی مهاباد قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انجام یک سری کارهای اطالعاتی ، ماموران 
یک شبکه چاپ انواع اسکناس های رایج خارجی و داخلی شامل دالر 

و دینار را  شناسایی و کشف کردند.
وی اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه این شبکه، انواع دستگاه های 
پیشرفته جعل اسکناس داخلی و ارزهای خارجی  به همراه مقادیر 

قابل توجهی انواع ارزهای خارجی و چک پول  کشف و ضبط شد.
وی عنوان کرد: در این عملیات یک هزار و ۶۶۴ برگ اسکناس 
۱۰۰ دالری و ســه هزار و ۹۱۷ برگ اســکناس دینار ۲5 هزاری 

کشف شد.
وی اظهار داشــت: پرونده قضایی در این خصوص تشــکیل و 
 سه نفر از متهمان هم به همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل داده 

شدند.

ضاربان سکه های تقلبی در تبریز 
دستگیر شدند

تبریز- خبرنگار کیهان: 
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی از 
دستگیری ۲ نفر از اعضای باند ضاربان سکه های تقلبی در 

شهر تبریز خبر داد.
ســرتیپ »علی محمــدی« افزود: در پی شــکایت تعدادی از 
شــهروندان از شهرهای مختلف آذربایجان شرقی و شهرستان های 
همجــوار مبنی بــر عرضه و فروش تعدادی ســکه تقلبی در بازار، 
شناســایی و دســتگیری عامل یا عامالن و ضاربان این سکه ها در 

دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اضافــه کرد: مامــوران در یک عملیات پیچیده و موفق و با 
استفاده از شــگردهای خاص ۲ نفر متهم که محل زندگی خود را 

تبدیل به کارگاه کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
محمدی ادامه داد: از محل فعالیت متهمان فوق تعداد 5۰ جلد 
انواع دسته چک بانک های مختلف، صدها برگ چک، انواع مهرهای 
مورد استفاده، مقدار قابل توجهی سکه های خام و آماده به کار، هزاران 

عدد انواع کارت و پوشش سکه کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه متهمان دســتگیر شــده به وجود همدستان 
از صنــف بازاری و فروشــندگان تحت امر خود اعتــراف کرده اند، 
افــزود: با هماهنگی مقام قضائی ســکه های تقلبی تولید شــده از 
 مغازه هــا جمع آوری شــد که ارزش آنها 5۰ میلیــارد ریال برآورد 

شده است.

مرگ عابر 10 ساله
زاهدان- خبرنگار کیهان:

پسربچه ای 1۰ ساله به نام »عبدا...« در سانحه رانندگی در 
شهرستان سراوان به طرز دلخراشی جان باخت.

سرهنگ »داریوش ســرگلزائی« گفت: یک فقره تصادف فوتی 
در روستای »چاه شاهی« به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم و 
بالفاصله تیم گشــت کالنتری ۱۲ به همراه عوامل امدادی به محل 

اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی های به عمل آمده در محل حادثه مشخص 
شد یک دســتگاه پژو ۴۰5 نقره ای رنگ با پسربچه ای ۱۰ ساله به 
نــام عبدا... که به صورت پیاده در حال عبــور از عرض جاده بوده 

برخورد کرده است.
سرهنگ سرگلزائی تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه پسربچه 

خردسال به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان سراوان خاطرنشان کرد: کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را بی توجهی به جلو راننده پژو اعالم کرده است.

رودخانه »سزار« 
در لرستان جان 2 جوان را گرفت

فرمانده انتظامی  لرســتان گفت: ۲ جوان به دلیل آشنا 
نبودن با مهارت های شنا در رودخانه »سزار« بخش »پاپی« 

شهرستان خرم آباد غرق شدند.
ســرتیپ حاجی محمد مهدیان نسب اعالم کرد: در بررسی های 
صورت گرفته مشــخص شد جوانی ۲۹ ســاله اهل اراک به همراه 
دوســت ۲۸ ساله اش که اهل و ساکن شهرستان دورود است برای 
ماهیگیری به کنار رودخانه سزار رفته و به قصد شنا وارد آب شدند 

که به علت آشنا نبودن با مهارت های شنا، غرق شدند.
فرمانده انتظامی  لرستان گفت: با توجه به عمق آب، جسد این 
۲ جوان پیدا نشــده و تالش نیرو هــای بومی و امدادی اعزامی برای 

کشف اجساد ادامه دارد.

کشف ۵ میلیارد تومان الستیک قاچاق 
در بروجرد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: یک انبار 
بزرگ الستیک قاچاق و احتکار شده به ارزش پنج میلیارد 

تومان در این شهرستان کشف و ضبط شد.
حمید آزادبخت افزود: در این انبار سه هزار حلقه انواع الستیک 
ســبک و سنگین و رینگ چرخ کشف و ضبط شد.  وی افزود: این 
انبار با همکاری اداره اطالعات سپاه، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات 
حکومتی شهرستان کشف و ضبط  شد. رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت بروجرد بیان کــرد: پرونده این کاالهای قاچاق و احتکار 
شده برای رســیدگی بیشــتر به مراجع قضایی ارجاع شده است. 
آزادبخــت اضافه کرد: افرادی کــه قصد انبار انواع کاال را دارند باید 
در ســامانه جامع انبارهای صنعت و معدن ثبت نام نمایند در غیر 
 این صورت کاالی قاچاق و احتکار محســوب شــده و برابر قانون 

برخورد می شود.

53۲ راس دام قاچاق در آوج کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان قزوین از کشف 53۲ راس دام 
قاچاق از یک دستگاه کامیون در شهرستان آوج خبر داد و 

گفت: پلیس در این رابطه ۲ نفر را دستگیر کرد.
ســرتیپ مهدی حاجیان اظهار داشــت: ماموران انتظامی آوج 
در راســتای مبــارزه با قاچــاق دام هنگام گشــت در جاده آبگرم 
 - آوج بــه یک دســتگاه کامیــون حامل بار دام مظنــون و آن را 

متوقف کردند.
وی تصریح کرد: پلیس در بازرسی از کامیون متوقف شده 5۳۲ 
راس دام )گوسفند( قاچاق را کشف و ۲ نفر را در نیز در این راستا 
دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش تقریبی این 
محموله کشــف شــده را برابر نظر کارشناسان ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون ریال اعالم کرد.

صفحه ۷
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹
۶ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۳

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در 
مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه ای خطاب 
به رئیس جمهور، خواستار توقف اجرای تصمیم 
هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در 

هپکو به تامین اجتماعی شد.
علی اکبر کریمی، در این نامه عنوان کرده است: 
همان گونه که مســتحضرید شرکت هپکو اراک به 
عنوان قدیمی ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده 
ماشین آالت راهســازی و عمرانی در کشور از سال 
۱۳۹5 گرفتار بحران های مالکیتی و مدیریتی شد و 
طی سال های گذشته کارگران این شرکت همواره 
در شرایط بالتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق های 
معوقه و آینده شــغلی خود بوده اند و تولید در این 

شرکت عماًل متوقف بوده است.
با عنایــت به عدم توانایی ســهام دار خصوصی 

شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری 
از ادامه مشکالت فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر 
شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت 
منتقل شــود و پس از ســاماندهی و رونق در این 
شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست 
شرکت های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، 
در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو 
در جلســه ای در حضور معــاون اول رئیس جمهور 
مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه 
صنایع معدنی )ایمیدرو( قرار گیرد که متعاقباً شرایط 
پیشــنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ 
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح 

و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متأســفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ 

تیــر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، ســهام متعلق به دولت 
در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم 
نیست تا چند وقت دیگر باید بالتکلیفی شرکت هپکو 
و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل 
و انتقال ســهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی و 
اســتقرار مدیریت جدید منتخب این سازمان ادامه 

یابد.
بــا عنایت به مراتب فــوق از آنجا که در مصوبه 
جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تأمین 
اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار 
شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار 
کند، وضعیت مالکیت و مدیریت شــرکت هپکو در 

آینده با ابهام و سؤال مواجه شده است.
در شرایط کنونی این سؤال جدی وجود دارد که 

آیا در اتخــاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و 
ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا 
چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت 
مالکیت و مدیریت های گوناگون کافی نبوده است؟ 
آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به 
معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی 
امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟

لذا خواهشــمند است دســتور فرمائید اجرای 
تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری 
سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی 
که این شــرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار 
برخوردار نشــده، از واگذاری آن خودداری شــود و 
مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن 
به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن 

و تجارت قرار گیرد.

نماینده مردم اراک در مجلس از رئیس جمهور خواستار شد

توقف واگذاری سهام هپکو به تأمین اجتماعی از سوی دولت

فرمانده سپاه کربالی مازندران اعالم کرد
توزیع ۳۳0 هزار بسته 

معیشتی بین خانواده های 
آسیب دیده از کرونا

ساری- خبرنگار کیهان
در مرحله اول رزمایش کمک های مؤمنانه 
بیش از 33۰ هزار بسته معیشتی و 1۲4 میلیارد 
تومان کمک های مالی بین 93 هزار خانواده 
مازندرانی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا 

توزیع شد.
سرهنگ سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربالی 
مازندران در نشست خبری با رسانه ها گفت: مرحله 
دوم نهضت کمک های مؤمنانه با تشــکیل قرارگاه 
امام حســن مجتبی)ع( به مسئولیت نماینده ولی 
فقیه در اســتان و دبیری سپاه کربال در سه مرحله 
عید قربان تا عید غدیر، اول تا دهم محرم و مرحله 
سوم در دهه آخر صفر کمک های جمع آوری شده 
مؤمنان و خیران و هم اســتانی ها بین افراد آسیب 
 دیده از کرونا بصورت نقدی و غیرنقدی توزیع خواهد 

شد.
وی گفت: مسجد به عنوان پایگاه مردمی با کمک 
امام جماعت و هیئت امنا، پایگاه های مقاومت، بسیج 
و هیئت های مذهبی در شناســایی افراد نیازمند و 
جمع آوری کمک های مردمی کمک یار ما در اجرای 

این طرح هستند.
فرمانده جدید سپاه کربال مازندران گفت: طی 
بروز شــیوع ویروس کرونا اقالم بهداشتی بسیاری 
شامل ماسک، تجهیزات بیمارستانی، پد الکلی و... 
توســط منفعت طلبان و سودجویان احتکار شد که 
سپاه پاسداران موفق شد با شناسایی اماکن محتکران 
یک میلیون و 5۰۹ هزار و ۲۰۱ عدد انواع تجهیزات 
بهداشــتی از محتکران و متخلفان در سطح استان 
مازندران کشــف کند و تعداد ۱۱۴ نفر نیز به اتهام 
احتکار اقالم بهداشــتی در طی دوران شیوع کرونا 

در مازندران دستگیر شدند.

شهردار اهواز با  اشاره به امضای تفاهم نامه 
سه جانبه میان شــهرداری اهواز، استانداری 
خوزستان و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 
برای محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار 
اهواز گفت: این بزرگ تریــن قرارداد تاریخ 

شهرداری اهواز در زمینه رسیدگی به مناطق 
محروم است.

موسی شاعری با  اشاره به اینکه این تفاهم نامه 
اتفــاق بزرگی بــرای محرومیت زدایــی از مناطق 
توســعه نیافته و کمتر برخوردار اهواز است، افزود: 

 رقم این تفاهم نامه سه جانبه سه هزار میلیارد ریال 
است.

شاعری گفت: مطابق این تفاهم نامه قرار است 
قرارگاه خاتم االنبیا در حوزه عمران شهری مناطق 
کم برخوردار شــهر اهواز مانند منبع آب، چهارصد 
دســتگاه، حصیرآباد، عین ۲، کوی سیاحی، کوی 
مندلی، کوی سادات، گلدشت و مالشیه پروژه های 

محرومیت زدایی انجام دهد.
وی افزود: بر اســاس ایــن موافقت نامه قرارگاه 
خاتم االنبیا به عنوان پیمانکار شــهرداری اهواز پس 
از مطالعه و نیازسنجی، عملیات عمرانی گسترده ای 

را برای عمران و آبادانی این مناطق آغاز می کند.
شهردار اهواز بیان کرد: شهرداری اهواز نیز پس از 
تایید طرح ها و نقشه ها مبلغ مورد توافق را به صورت 
نقدی و تهاتری به قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 

پرداخت خواهد کرد.
شاعری بیان کرد: همچنین مطابق توافق انجام 
شده مقرر شد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا بررسی 
الزم برای احداث نخستین کارخانه بزرگ زباله سوز 
در اهواز را با همکاری شرکت های دانش بنیان ایرانی 

انجام دهد.

محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار اهواز 
با مشارکت قرارگاه خاتم االنبیاء

اهواز- خبرنگار کیهان:
تعدادی از بانوان شاغل در کارخانه تفکیک 
زباله صفیره اهواز از بیکاری به علت شــیوع 
ویروس کرونا و عدم دریافت بیمه بیکاری ابراز 

نارضایتی کردند.
یکی از این بانوان گفت: از ابتدای ســال ۹۹ به 
علت شــیوع کرونا کارخانه بازیافت زباله را تعطیل 
کردند و ما از برج یک خانه نشــین شدیم. برج دو 

تقریبا ۹ روز بازگشت به کار شدیم اما مجدد کارخانه 
تعطیل شد.

وی افــزود: در حال حاضــر هم تقریبا یک ماه 
اســت که سایت دچار حریق شده و به این علت از 

کار بیکار شده ایم.
این بانوی اهوازی گفت: تا کنون دو مرحله وجه 
بیمه بیکاری به حساب همکارانمان واریز شده و خبر 
رسیده واریز سوم قرار است به زودی  صورت بگیرد 

ولی برای ۲۹ نفر از ما تا کنون هیچ واریزی صورت 
نگرفته اســت. وقتی موضــوع را پیگیری می کنیم 
بین پیمانکار و بانک و اداره کار سرگردان می شویم 
و هیچکس علت و اشکال کار را مشخص نمی کند.

وی بیان داشــت: اغلب بانوان شاغل در سایت 
صفیره زنان بی سرپرست و یا بد سرپرست هستند 
که تنها ممر درآمدشــان از حقوق بخور و نمیر این 
کار است و در این روزها به شدت تحت فشار هستند.

۳ ماه خانه نشینی و دریغ از دریافت یک ریال بیمه بیکاری

فرمان حضرت  اجرایی  مشارکت ستاد  با 
امــام)ره( مردم تعــدادی از روســتاهای 
مناطق محروم 11 شهرســتان استان کرمان 
 از نعمت آب آشــامیدنی ســالم برخوردار 

می شوند.
محمدعلــی روح اللهی، به امضــای تفاهم نامه 
آبرســانی به 5۰۰ روستای محروم با جمعیت ۶۰۰ 
هزار نفر بین شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  
اشاره کرد و افزود: این اقدامات به منظور رفع مشکل 
آب آشامیدنی مناطق کمتر توسعه یافته در کشور 

انجام شده است.
مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( استان 
کرمان با عنوان اینکه 5۰۰ طرح در 5۰۰ روســتا 
در ۸ استان کشور اجرایی می شود ادامه داد: استان 

کرمان هم جزو این هشت استان است.
وی با بیان اینکه آبرســانی به روستا های کمتر 
از ۲۰ خانــوار و خارج از مجتمع های آبرســانی در 

مناطق محروم کشــور انجام می شود گفت: اجرای 
این طرح می تواند محدودیت های وزارت نیرو را در 

برخی مناطق برطرف کند.
روح اللهی افزود: مقرر شد شرکت آبفای استان 

کرمان اسامی  روســتاهای واجد شرایط این طرح 
را هرچه سریع تر به ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( 

اعالم کند.
وی کل هزینه اجرای طرح آبرســانی به 5۰۰ 
روســتای مناطق محروم کشــور را 5۶۳ میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: کمک ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره( 5۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( استان 
کرمان با بیان اینکه ســتاد در ســال ۹۸ هم 5۰۰ 
طرح دیگر آبرسانی به مناطق محروم را اجرا کرده 
و امســال هم 5۰۰ طرح را اجرایی می کند افزود: 
با اجرای این طرح ها ســتاد در هزار طرح آبرسانی 
 به مناطق محروم در کشــور مشــارکت داشــته 

است.
وی بیان کرد: تأکید بر این  است که این طرح ها 
به سرعت آغاز شود و تا پایان سال این 5۰۰ طرح ها 
به بهره برداری برسند تا مردم این مناطق محروم از 

آب آشامیدنی سالم بهره مند شوند.

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( آبرسانی به روستاهای محروم استان کرمان را انجام می دهد

اهدای ۱۴ سری جهیزیه 
به نوعروسان در پلدختر

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی )ع( 
و حضرت فاطمه زهرا)س( تعداد 14 ســری 
جهیزیه به نوعروســان تحت حمایت در این 

شهرستان اهدا شد.
این سری جهیزیه به همت خیران و به مبلغ ۴۰ 

میلیون تومان به نوعروسان اهدا شد.
وی افزود: این جهیزیه ها با هدف تبلیغ و ترویج 
ازدواج آســان ، کمک به زوج هایــی که توان مالی 
در تامین وســایل اولیه زندگی را ندارند و کاهش 
هزینه های ازدواج جوانان به زوج های نیازمند اهدا 
شــد. درمراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان که در 
مســجد امام حسین )ع( پلدختر برگزار شد، حسن 
رضاییان فرماندار، ســرهنگ منصــور کریمی فرد 
فرمانده سپاه ناحیه ، سرهنگ همایون بخشی فرمانده 

انتظامی  و جمعی از مسئوالن حضور داشتند.

دبیر نهاد پیشــرفت و آبادانی لنده گفت: 
بنیاد علوی برای توسعه زیرساخت ها و المان 
شهری لنده 71 میلیارد و ۲9۰ میلیون ریال 

هزینه خواهد کرد.
مراد مرادی پــور اظهار داشــت: از این میزان 
تاکنــون ۱۹ میلیــارد و ۳۳۰ میلیــون ریال برای 
مبلمان و زیباســازی شهری و بیش از ۱۳ میلیارد 
 ریــال نیز برای بهســازی معابر لنده هزینه شــده

 است.
 وی بیــان کرد: ۱۳ میلیــارد و 5۰۰ میلیون 
 ریــال نیز بــرای احداث بلــوار ســالمت هزینه 

می شود.
مرادی پــور تصریح کــرد: این بلــوار به طول 

۲کیلومتر میدان کشاورزی را به خیابان ساحلی و 
شهرک فجر متصل خواهد کرد.

وی اضافــه کرد: با اجرای ایــن طرح عالوه بر 
هدایت آب های ســطحی و فاضالب مکان مناسبی 
برای تفریح و ورزش همگانی شــهروندان لنده ای 

تامین خواهد شد.
بر اســاس تفاهم نامه منعقد شــده طرح های 
محرومیت زدایی بنیاد مســتضعفان در شهرستان 

لنده در ۱۲۷ شاخص در حال اجراست.
شهرســتان کوهپایه ای، گرمســیری و قدیمی 
لنده به مرکزیت شــهر لنده در فاصله حدود ۲۷۰ 
 کیلومتری یاســوج مرکز این اســتان واقع شــده 

است.

بنیاد علوی بیش از 71 میلیارد ریال 
فرماندار دشت آزادگان گفت: مرز چذابه از درشهر لنده هزینه می کند

روز پنجشنبه دوم مردادماه امسال با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در زمینه بیماری 
بازگشــایی  تجاری  فعالیت های  برای   کرونا 

شد.
حمید ســیالوی با  اشاره به بســته شدن مرز 
تجــاری چذابه بعد از انتشــار ویــروس کرونا در 
اسفندماه ســال گذشته، بیان کرد: با توجه به نیاز 
منطقه در زمینه صادرات کاال با پیگیری مســتمر 
و رایزنی با کشــور عراق، موافقــت دولت مرکزی 
 عراق مبنی بر بازگشــایی مرز تجاری چذابه گرفته 

شد.
وی افزود: با برگزاری نشست بین مقامات استانی 
و عراقــی و بعد از تصمیم گیری ها، رفع مشــکالت 
و تعهدات دو طرفه از جملــه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در زمینه ویروس کرونا، برای بازگشایی 
مرز چذابه از روز دوم مردادماه سال جاری به توافق 

رسیدیم.
ســیالوی ادامــه داد: ورود کامیون هــا به مرز 
چذابه از ساعت ۶ صبح آغاز می شود و کار ارزیابی 
و  ترخیص کاال از ساعت هشت صبح تا ساعت ۲۰ 

ادامه خواهد داشت.
فرماندار دشت آزادگان گفت: کار ترخیص کاال 
روزانه طبق زمان تعیین شده و در طول هفته انجام 

خواهد شد.
وی از تجار خواســت پروتکل های بهداشــتی 
را در زمــان انتقال کاالها رعایت کنند و نســبت 
به ضدعفونی کردن کاال، رعایت اصول بهداشــتی 
در هنــگام ورود بــه پایانه، حفــظ فاصله گذاری 
 اجتماعی و اســتفاده از ماسک دقت الزم را داشته 

باشند.

فعالیت تجاری مرز 
چذابه از سرگرفته شد

کردن  ۲ خطه  گفت:  زنجان  اســتاندار 
راه آهن زنجــان- قزوین، یکی از پروژه های 
مهم و اولویت دار این استان بوده که کارگاه 
آن پس از مدتی وقفه، فعال شده و 8۰ میلیارد 
تومان نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه 
 کشور برای اتمام این پروژه، کارسازی شده 

است.
فتح اهلل حقیقی افزود: با توجه به اینکه این پروژه 

از ســال ۸۳ آغاز شده و تاکنون به اتمام نرسیده 
 اســت تالش می کنیم تا هرچه زودتــر به اتمام 

برسد.
وی با اشــاره بــه اتصال خط ریلی شــهرک 
صنعتی شماره یک زنجان به خط آهن سراسری 
که ۱۹ ســال معطل مانده اســت، اظهار داشت: 
در این خصــوص باید میــزان نیازمندی به این 
موضــوع و زمان بندی انجام تعهــدات هر یک از 

دســتگاه های مربوطه، برآورد و به صورت دقیق، 
 مشخص و مکتوب شود تا در موعد مقرر به اتمام 

برسد. 
حقیقی با بیان اینکه رها شدن برخی اقدامات 
به دلیل نبود نقشه راه عملیاتی است، خاطرنشان 
کرد: نقشــه راه تجارت خارجی استان که تدوین 
شده و به تصویب رسیده باید به صورت عملیاتی، 

پیگیری و محقق شود.

استاندار زنجان:

 80 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه 2 خطه کردن 
راه آهن زنجان - قزوین  اختصاص یافت


