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استاندار مرکزی:

 تولید کیت تشخیصی کرونا 
و آنفلوآنزا در اراک آغاز شد

استاندار مرکزی گفت: تولید کیت تشخیصی کرونا و 
آنفلوآنزا در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

شعبه اراک آغاز شد.
ســید»علی آقازاده« افزود: تولید کیت تشخیصی ویروس 
کرونا و آنفلوآنزا در موسسه رازی شعبه اراک با تالش شرکت های 

دانش بنیان داخلی به ثمر نشسته است.
وی ادامــه داد: بر اســاس مصوبه ســتاد مدیریت بیماری 
کرونای استان مرکزی تمامی مسئوالن و دستگاه های اجرایی 
اســتان وظیفه دارند حمایت و همکاری الزم را با شرکت های 
دانش بنیان داشته باشند تا ظرفیت های پژوهشی و ایده ها یکی 

پس از دیگری به ثمر بنشینند.
آقازاده افزود: آمارهای ســتاد ملی کرونا نشانگر خیز موج 
سوم شیوع کرونا در کشور است و سرعت انتشار آن نسبت به 

گذشته بیشتر شده است.
وی اظهار داشــت: کــم توجهی در رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، افزایش مسافرت ها و کاهش حساسیت مردم نسبت 
به رعایت مواد بهداشــتی و مقابله ای در مدت یک ماه گذشته 
 از جملــه مهم ترین عوامل افزایش شــیوع ویروس کرونا بوده 

 است.
آقــازاده بــا بیــان اینکــه ارزیابی آمــار شــیوع کرونا 
در اســتان مرکــزی بیانگــر آن اســت که وضعیت  شــیوع 
نیســت،  مناســب  خطــه  ایــن  در  کرونــا   ویــروس 
اظهار داشــت: احتمال افزایش این بیماری در آینده در استان 

وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه موج ســوم کرونا آغاز شده 
ضروری اســت که مردم مراقبت بیشتری داشته باشند و  امور 
غیرضــروری خــود را حذف کنند و از حضــور در تجمع ها و 
مکان هــای پرتردد پرهیــز کنند. وی ادامه داد: شــیوع موج 
 ســوم کرونا تهدیدی بزرگ تر اســت و با توجه به شیوع باالی 
کووید- ۱۹ در استان های همجوار مرکزی  نیاز است تدابیر الزم 
 برای اخذ الکترونیکی  عوارض بین راهی در جاده ها اندیشیده

 شود.

نمایشگاه کتاب تبریز به شکل مجازی 
برگزار می شود

تبریز - خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان  شرقی گفت: 
با توجه به شــرایط کرونایی جامعه، نمایشگاه کتاب تبریز 
امسال با سبک و روش متفاوت و بخش اعظم آن به شکل 

مجازی برگزار می شود.
محمد محمدپور افزود: به علت شــیوع ویروس کرونا امســال 
نمایشــگاه کتاب به شــکل سال های گذشــته برگزار نمی شود و 
برگــزاری آن به شــکل و شــیوه جدید در حال بررســی بوده و 
بخشــی از آن با مشــارکت کتابفروشــی ها در قالب طرح فروش 
 فصلی کتاب به صورت طرح های بهارانه، تابســتانه و پاییزه برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه کتاب تبریز تعطیل نخواهد شد، 
اظهار داشت: برگزاری آن به شکل سال های گذشته مقدور نبوده 
 ولی تالش می شود از دی تا اسفند امسال با شیوه جدیدی برگزار 

شود.

نامزدهای انتخابات
 میان دوره ای مجلس تا چهاردهم مهرماه

 از سمت خود استعفا دهند
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
مرکزی گفت: نامزدهای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان 
و فراهان برای حضور در انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اســالمی تا چهاردهم مهرماه امسال فرصت 

دارند تا از سمت خود استعفا دهند.
»بهــرو اکرمــی« در جمع خبرنگاران افــزود: انتخابات 
ریاست جمهوری، شوراهای اســالمی شهر و روستا و میان 
دوره ای حوزه انتخابیه تفرش، آشــتیان و فراهان روز جمعه 
 بیست و هشتم خرداد ماه سال آینده در استان مرکزی برگزار 

می شود.
وی ادامــه داد: ثبت نــام از داوطلبان نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی از حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان از 
ســاعت هشت صبح روز یکشنبه هشتم فروردین ماه آغاز و 
تاساعت ۱۸ روز شنبه چهاردهم فروردین سال ۱۴۰۰ ادامه 

دارد که به مدت هفت روز ادامه می یابد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی 
خاطرنشــان کرد: معاونان و مشاوران، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، اســتانداران، معاونان و مشــاوران استاندار، 
فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای مناطق شهرداری، 
سرپرست های سازمان های دولتی، مدیران کل دستگاه های 
اجرایــی، ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابــات میان دوره ای 
 مجلس شورای اســالمی فرصت دارند از مقام خود استعفا 

دهند.
اکرمی افزود: استعفای این افراد باید توسط مقام مسئول 

آنان پذیرفته شود.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای 
اسالمی دارد که ۲ کرسی متعلق به حوزه انتخابیه اراک، کمیجان 
 و خنداب و پنج حوزه دیگر هرکدام یک نماینده در بهارستان 

دارند.

حدود یک میلیارد تومان برای تامین 
آب عشایر زاهدان اختصاص یافت

مسئول امور عشایری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان 
گفت: حــدود یک میلیارد تومان اعتبار از محل مالیات بر 
ارزش افزوده طی یک  سال گذشته برای تامین آب آشامیدنی 

عشایر این شهر اختصاص یافت.
رضا مصطفایی اظهار داشــت: با کمــک و هماهنگی فرماندار 
زاهــدان  و بخشــداری های مرکــزی نصرت آبــاد و کورین، ۲۶ 
کیلومتر انتقال آب با لوله، ســاخت ۱۰ منبع آب ۲۰ متر مکعبی، 
ســاخت ذخیره آب و الیروبــی و تجهیز ۲۰ حلقه چاه مالداری و 
 آشــامیدنی از محل مالیات بر ارزش افــزوده در این مناطق اجرا 

شد.
وی افزود: تهیه و توزیع ۱۰۰ دستگاه پکیج خورشیدی، ۱۰۰ 
دستگاه  تانکر ۵۰۰ لیتری آب، توزیع ۱۳۰ دستگاه آبشخور دامی 
و توزیع ۲۴۰ رول فنس و آغل ســیار دام از اقدامات انجام شــده 
در مناطق عشــایری طی یک سال گذشته از محل منابع موجود 

بوده است.
مســئول امور عشــایری زاهدان ادامــه داد: با اجــرای این 
 پروژه هــا تعــداد ۵۸۰ خانوار عشــایری از مزایــای آن بهره مند 

شدند.

حوادث شهرستانها

کالهبردار 120 میلیاردی 
در تور پلیس

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف کالهبرداری 120 
میلیاردی با شگرد اخذ وام بانکی در استان و دستگیری متهم 

اصلی پرونده با همکاری پلیس اینترپل خبرداد.
 ســرتیپ »غالمرضــا جعفری« اظهار داشــت: در پی مراجعه 
حضــوری فردی به پلیس آگاهی اســتان مبنی بر کالهبرداری به 
مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال، پیگیری موضوع در دســتور کارکارآگاهان 

اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مشخص شد شخص کالهبردار 
با فریب شاکی و به بهانه اینکه در یک بانک واسطه دارد مبلغ 7۸ 
میلیارد ریال را جهت اخذ تسهیالت و افتتاح حساب دریافت و در 
بانک عامل بواسطه آشنایی با رئیس بانک و بدون حضور شاکی اقدام 

به افتتاح حساب کرده است.
این مقام انتظامی با  اشاره به اینکه یکی از روساء بانک های سطح 
اســتان هرمزگان پس از افتتاح حساب سپرده گذاری برای شخص 
شاکی و بدون حضور صاحب حساب اقدام به اخذ ۳۳ میلیارد ریال 
تســهیالت بانکی کرده بود، اظهار داشت: شــخص کالهبردار در 
ادامه با تماس تلفنی به رئیس بانک خود را صاحب حســاب معرفی 
و جمعــا مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال که مبلــغ ۳۳میلیارد ریال از آن 
شامل تسهیالت بانکی بود از حساب شاکی با همین شیوه و شگرد 

برداشت کرده است.
سردار جعفری تصریح کرد: پس از مدتی صاحب اصلی حساب 
با مراجعه به بانک درخواســت برداشت از حساب خود می کند که 
رئیس شــعبه بیان می دارد که موجودی حساب شما خالی است و 

شما صاحب حساب نمی باشید.
فرمانده انتظامی هرمزگان بیان داشت: با انجام کارهای اطالعاتی 
و تالش شبانه روزی ماموران، هویت اصلی متهم شناسایی و مشخص 
شد نامبرده برای گمراه کردن پلیس به همراه خانواده اش به کشور 

ترکیه مسافرت و سپس شخصا به کشور مراجعه کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اشــرافیت ماموران به روش و شــیوه 
مجرمان مشخص شد متهم پس از ورود به کشور دوباره در یکی از 

کشورهای حوزه خلیج فارس ساکن شده است.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه با هماهنگی پلیس اینترپل 
متهم اصلی پرونده در یکی از کشور های حوزه خلیج فارس دستگیر 
شــد، گفت: در رابطه با این پرونده تاکنون چهار متهم دســتگیر 
و اقدامات پلیســی جهت شناســایی ســایر عناصر دخیل در این 

کالهبرداری ادامه دارد.

رهایی گروگان 16ساله 
از چنگال آدم ربایان در کهنوج

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی اعضای باند 
آدم ربایی و رهایی نوجوان 16ساله ربوده شده کمتر از 48 

ساعت در شهرستان کهنوج خبر داد.
 سرتیپ »غالمرضا جعفری« اظهار داشت: در پی دریافت گزارش 
میدانی مبنی بر ربایش فردی ۱۶ ســاله توســط افراد ناشناس در 
شهرستان رودان و مخفی شدن آدم ربایان در شهرستان کهنوج استان 
کرمان، بررسی موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجــام اقدامات اطالعاتی و بهره گیری 
از شیوه های نوین پلیســی موفق شدند محل اختفای اعضای باند 
آدم ربایان و نگهداری گروگان را در مناطق حاشــیه ای شهرستان 
کهنوج شناســایی کنند. این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران با 
اخذ نیابت قضائی از دادگاه عمومی و انقالب بندرعباس به شهرستان 
کهنوج اعزام و با همکاری پلیس کهنوج موفق شدند مخفیگاه آدم 

ربایان و محل نگهداری فرد ربوده شده را محاصره کنند.
ســردار جعفری اظهار داشــت: دو آدم ربا بــا توجه به حضور و 
 اشرافیت تکاوران پلیس عرصه را بر خود تنگ دیده و با میانجی گری 
ریش سفیدان محلی ضمن تســلیم خود، نوجوان ربوده شده را نیز 

صحیح و سالم آزاد کردند که به آغوش خانواده بازگشت.

مرگ جوان 
در ساحل دریای خزر

رشت- خبرنگار کیهان:
فرمانده نیروی انتظامی آســتانه اشرفیه از غرق شدن 
جوانی 18 ساله در ساحل دریای خزر در منطقه »دهنه سر 

سفیدرود« این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمید محمدی نسب اظهار داشت: این جوان ۱۸ ساله 
که اقدام به شنا در خارج از طرح سالم سازی دریا در منطقه »دهنه 
سر سفیدرود« شهرستان آستانه اشرفیه کرده بود به علت ناآشنایی 
با فنون شــنا غرق شد. به گفته وی جسد این جوان پس از بیرون 

کشیده شدن از آب به پزشکی قانونی منتقل شد.

لپ تاپ های قاچاق به بازار نرسید
جانشین فرمانده انتظامی استان، از توقیف کامیون حامل 

محموله لپ تاپ قاچاق در شهرضا خبر داد.
 سرهنگ محمدرضا هاشمی فر گفت: ماموران انتظامی مستقر 
در ایســتگاه ایست و بازرسی شــهید »امامی« فرماندهی انتظامی 
شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 
کامیون کشــنده که از بنادر جنوب کشــور به ســمت اصفهان در 
حرکت بود، مشــکوک شــدند و آن را متوقف کردند. وی افزود: در 
بازرســی از خودرو توقیفی، ۱۵۰ دســتگاه لپ تاپ و ۹۰ دستگاه 
شارژر با مارک های مختلف خارجی که همگی فاقد هرگونه مدارک 
گمرکی بوده و به صورت قاچاق حمل می شدند، کشف شد. جانشین 
فرمانده انتظامی استان اصفهان، ارزش محموله مکشوفه را برابر اعالم 
کارشناسان مربوطه 7 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: 
در این عملیات، یک نفر دســتگیر که برای انجام مراحل قانونی به 

مرجع قضایی معرفی شد.

کشف1۳0 میلیارد ریال فوالد 
احتکار شده در یزد

فرمانده انتظامی یزد گفت: یک هزار تن محصوالت فوالدی 
احتکار شده شامل میلگرد و کالف به ارزش 1۳0 میلیارد ریال 

از انبار شرکتی در مرکز استان کشف شد. 
سرتیپ عباسعلی بهدانی فرد افزود: در راستای مبارزه با احتکار 
کاالهای اولیه و ضروری مردم، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
یزد با انجام کار اطالعاتی از دپوی تولیدات یک شرکت فوالد در شهر 
یزد مطلع شدند. وی با اشاره به رصد اطالعاتی ادامه داد: با تحقیقات 
مشــخص شد یکی از شرکت های فوالد اقدام به احتکار محصوالت 
آلیاژی در یک انبار کرده تا با ســوء استفاده از وضعیت اقتصادی و 
ایجاد اخالل در بازار بتواند آن را به قیمت بسیار باالتری عرضه و به 
فروش برساند. فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: ماموران 
پس از اخذ مجوز قضایی در بازرسی از انبار مذکور فوالدهای احتکار 
شده را کشف و یک متهم را دستگیر کردند. بهدانی فرد گفت: متهم 
با تشکیل پرونده احتکار و اخالل در نظم اقتصادی، تحویل مراجع 
قانونی شد. وی  گفت : محموله کشف شده از طریق اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت در چرخه توزیع در بازار قرار خواهد گرفت .

صفحه ۷
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
۵ صفر ۱44۲ - شماره ۲۲۵۷۰

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
بندرگاه چندمنظوره  احداث  با  اسالمی گفت: 
خمیر، این منطقه به عنوان کانون تجارت کاال 

و صادرات موادمعدنی تبدیل می شود.
منصور آرامی درجمــع خبرنگاران افزود: پیش 
از ایــن درفرایند احداث بندرگاه خمیر مســائل و 
مشــکالتی وجود داشت که بخشی از آن مالحظات 
زیســت محیطی بود که با رفع شدن آن هم اکنون 
این طرح از روند مطلوبی برخوردار است و براساس 
پیش بینی های صورت گرفته تاپایان امســال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وی اشــاره کرد: همانگونه که امــروز تاثیر بنگاه 
اقتصادی چون ســیمان هرمــزگان را در بعد ایجاد  
اشــتغال برای جوانان منطقه خمیر و استان شاهد 
هســتیم، احداث این بندرگاه نیز باعث فعال شدن 
معادن منطقه، حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
درپسکرانه و در نهایت رشد و توسعه ورونق بخشی 

به زندگی مردم خواهدشد. 
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
ظرفیت های بی بدیل بندرخمیر از جمله وجود تاالب 
بین المللی خورخوران را فرصت مناسبی جهت توسعه 
گردشگری دریایی در این منطقه عنوان کرد و گفت: 

براســاس امکان ســنجی و جانمایی صورت گرفته 
از ســوی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در 
هفته های آینده یک فروند رمپ فلزی گردشگری در 
این شهرستان نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: انتظــار می رود دســتگاه های 
متولی دیگر نیز با تدوین برنامه ای نظام مند ضمن 

ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه، زمینه ساز توسعه 
گردشگری دریایی و بهرمندی گردشگران از مناظر 
زیبا و چشــم نواز منطقه و جذب توریســم دریایی 

شوند.
 مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان نیز با 
بیــان اینکه عملیات اجرایی بندرگاه خمیر در چند 

مرحلــه از دوم دیماه ســال ۹7 با اعتباری افزون بر 
۶۰۰ میلیارد ریال آغاز شــده، عنوان کرد: این طرح 
بندرگاهی هم اکنون 7۲ درصد پیشــرفت داشته و 
براساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال 

به بهره برداری می رسد.
علی رضا محمدی کرجی ران ادامه داد: همزمان 
با احداث این طرح بندرســازی ۲۳۰ نفر و در زمان 

بهره برداری به ۳7۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: این بندرگاه توان پذیرش 

شناورهایی با ظرفیت پنج هزار تن را دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان برخورداری 
از چشــم اندازهــای طبیعی و خــدادادی همچون 
جنگل های مانگرو را بخش مهمی در جهت تقویت 
گردشگری و جذب توریست دریایی در بندر تاالبی 
خمیر عنوان کرد و بیان داشــت: بر اساس مطالعه و 
جانمایی های صورت گرفته به منظور تحقق این هدف، 
یک فروند اسکله شناور با کاربری گردشگری دریایی 
به این بندر اختصاص یافته که درآینده نزدیک نصب 

و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی ابرازداشــت: این اسکله از جنس بدنه فوالد 
دریایی به طول۲۰ و عرض پنج متر بدست متخصصان 

داخلی ساخته شده است.

بندرخمیربهکانونتجارتکاالوصادراتموادمعدنیتبدیلمیشود

رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

عملیات ساخت سد فینسک 
با دستور وزیر نیرو 

متوقف شد
ساری - خبرنگار کیهان:

به  نمایندگان مازندران  با پیگیری مجمع 
دستور وزیر نیرو عملیات اجرایی ساخت سد 
فینسک بر روی سرشاخه تجن رود که وارد 
سد شهید رجایی ساری می شود متوقف شد.

مهــدی ســعادتی رئیس مجمــع نمایندگان 
مازندران با اشــاره به تبعات زیســت محیطی این 
پروژه افزود: این پروژه بدون رعایت الزامات زیست 
محیطــی و توجــه به منابع آب مــورد نیاز بخش 
کشاورزی مازندران در حال احداث بود که با دستور 

وزیر نیرو متوقف شد.
نماینده مردم بابــل گفت: در پی پیگیری های 
زارعی نماینده مردم ســاری و میانــدرود و عضو 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس و ارائــه نظرات 
کارشناســی مجمع نمایندگان مازندران، وزیر نیرو 
دســتور توقف عملیات اجرایی ساخت این سد را 

صادر کرده است.
سعادتی گفت: حیات طبیعی مازندران در گرو 
تامین منابع آب برای تداوم فعالیت های کشاورزی 

است.
رئیــس مجمع نماینــدگان مازنــدران یادآور 
شــد: با پیگیری های مجمع نماینــدگان مازندران 
عقب ماندگی های این استان از حیث منابع اعتباری 

و طرح های محوری توسعه جبران خواهد شد.

دادستان مرکز هرمزگان گفت: با توجه به 
وصول گزارشات متعدد و درخواست های مکرر 
مردم و کارگران شرکت فرآورده های شیالتی 
بندرعباس، مزایده فروش نخستین کارخانه 

کنسرو ماهی متوقف شد.
مجتبی قهرمانی اظهار داشت: بر اساس بازدید 
به عمل آمده از این کارخانه، بررسی اسناد و مدارک 
موجود و همچنین سوابق این شرکت که با قدمتی 
شصت ساله، به عنوان نخستین کارخانه تولید کنسرو 
تن ماهی کشــور و منطقه خلیج  فارس به فعالیت 
مشغول است، به منظور جلوگیری از هرگونه اخالل 
در روند تولید این شــرکت معتبر با دستور قضایی 

روند فروش و مزایده این شرکت متوقف شد.
وی بــا اعالم اینکه کارخانه کنســرو تن ماهی 
بندرعبــاس از بزرگ ترین واحدهــای تولید کننده 

کنســرو ماهــی و همچنین جــز واحدهای فعال 
صادرکننده محصوالت دریایی و کنسروی به خارج 
از کشور محسوب می شود تصریح کرد: این کارخانه 
ســهم قابل توجهی از تولید و بازار کنســرو ماهی 
در کشــور را به خود اختصاص داده است و بررسی 
اسناد و مدارک مربوط به مزایده عمومی فروش کل 
سهام این شرکت، طبق نظر کارشناسی اولیه، بیانگر 
عدم دقت و توجه الزم در تعیین ارزش واقعی این 

سرمایه بزرگ است.
قهرمانــی در ادامه تأکید کــرد: از آخرین نظر 
کارشناسی که صورت گرفته است، تاکنون افزایش 
جدی قیمت ها را شاهد بوده ایم. عدم توجه به قیمت 
برند تجاری این شرکت در کارشناسی های اولیه و 
برآوردهای بعدی نیز حکایت از عدم دقت الزم در 

روند فروش دارد.

دادســتان عمومی و انقالب بندرعباس تأکید 
کرد: بعضی از اظهارنظرها بیانگر ارزش بیشتر برند 
»تن ماهی بندرعباس« در مقایسه با سایر برندهای 

مشابه می باشد.
قهرمانی یادآور شد: حدود یک میلیون و پانصد 
هزار نفر بازنشسته کشوری به صورت بالفعل و حدود 
دو و نیم میلیون نفر از کل کارکنان کشور، با پرداخت 
حق بازنشســتگی، به صورت بالقوه در این شرکت 
ذینفع هستند و همچنین امرار معاش حدود یکصد و 
هشتاد خانوار بندرعباسی که در این کارخانه مشغول 
به کار می باشند و اکثریت آنها زنان سرپرست خانوار 
هستند از طریق فعالیت این کارخانه صورت می گیرد 
کــه باید منافع تمامی این افراد در روند فروش آن 
مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که با توجه به تجربه 
سایر واگذاری ها بیم تضییع حقوق آنها وجود دارد.

دادستان مرکزی هرمزگان:

مزایده شرکت فرآورده های شیالتی بندرعباس متوقف شد

مدیر اداره گردشگری چابهار و دشتیاری 
گفــت: نهادهای متولی عمــال با تاخیرهای 
غیرمنطقی در واگذاری زمین، سرمایه گذاران 
حوزه گردشگری ســواحل مکران را کالفه 

کرده اند.
عبدالحمید بلوچ زاده در چابهار اظهار داشــت: 
با آنکه ظرفیت های ویژه گردشــگری جزو الینفک 
ســواحل راهبردی مکران اســت و به تبع توسعه 
زیرســاخت های گردشــگری هم در این سواحل 
ضروری و با اهمیت است اما سرمایه گذاران عمال با 

سردرگمی روبه رو هستند.
وی افزود: سرمایه گذار پولش را می آورد، مجوزها 

و موافقــت اصولی را از نهاد متولی یعنی ما وزارت 
میراث و گردشــگری می گیرد اما برای شروع کار و 

تحویل زمین وارد کالف سردرگمی می شود.
بلــوچ زاده تصریح کرد: ســازمان ملی زمین و 
مسکن متولی زمین های حوزه شهر است و نماینده 
آن اداره راه و شهرســازی  است و سازمان جنگل ها 
و مراتع که متولی زمین های خارج از حوزه شــهر 
است برای واگذاری زمین ها به سرمایه گذار با آنکه 
سرمایه گذار پول زمین را هم می پردازد او را سردرگم 
می کنند و ماه ها و شاید سال ها سرمایه گذار را معطل 
می گذارند. مدیر اداره گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی چابهار و دشتیاری ادامه داد: با این 

روش عمال سرمایه گذار ورشکسته و ضرر می کند و 
پولش در اقتصاد امروزی که باید به کار گرفته شود 

مدت ها در حسابش بالاستفاده می ماند.
وی با  اشاره به طرح های گردشگری انجان شده 
توســط اداره کل گردشگری در سواحل مکران هم 
گفت: پروژه های گردشــگری در بریس، پسابندر و 
گواتر تعریف شده که بزرگ ترین آن با یک میلیارد 
و ۶۰۰ میلیــون تومان در گواتر اســت که از محل 
اعتبارات تملک دارایی اســتان و براساس مصوبات 
کمیته برنامه ریزی دشتیاری احداث زیرساخت های 
منطقه نمونه مجتمع گردشگری گواتر در شهرستان 

دشتیاری آغاز شده است.

طرح های گردشگری سواحل مکران معطل زمین

عدم دسترســی به تبلت و تلفن همراه 
هوشمند موجب شده برخی از دانش آموزان 
از خدمات  نتوانند  بلوچســتان  و  سیستان 

آموزش مجازی بهره مند شوند.
فقر در سیســتان و بلوچستان موجب شده که 
بســیاری از دانش آموزان این استان عالوه بر اینکه 
توان تهیه تجهیزاتی که ویروس کرونا بر آنها تحمیل 
کرده را نداشته باشند امکان ادامه تحصیل هم برای 

آنها مشکل شود.
۴۰۰ هــزار دانش آموز در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان به دلیل مشــکالتی همچــون نبود 
اینترنت، نداشتن گوشی هوشمند  زیرساخت های 
و تبلت و همچنین آگاهی کم و ناآشــنایی والدین 
و دانش آمــوزان با کار در محیط مجازی به آموزش 

مجازی و شبکه »شاد« دسترسی ندارند.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و 
بلوچستان »۸۵ درصد مدارس و حدود ۹۰ درصد 
دانش آموزان سیستان و بلوچستان وارد شبکه شاد 
شده اند« اما تعدادی بسیاری از آنها به دالیل مختلفی 
از جمله نداشتن گوشی هوشمند و همینطور اینترنت 

امکان استفاده از آن را ندارند.
حمید رضا رخشــانی، افزود: استفاده از سامانه 
شاد مستلزم داشتن گوشــی هوشمند و اینترنت 
است که این امکان برای همه دانش آموزان در این 
استان فراهم نیست بنابراین حضور دانش آموزان در 

کالس های درس مورد تاکید قرار دارد.
وی با  اشاره به اینکه، پروتکل های بهداشتی در 
کلیه مدارس اســتان رعایت می شود، تصریح کرد: 
دانش آموزان در فرآیند یادگیری نیازمند ارتباط با 
معلمان هستند و این ارتباط تا روزی که دستورالعمل 

حضور دانش آموزان تغییر نکند، ادامه دارد.
وی با  اشاره به شایعاتی مبنی بر ابتالی تعدادی 
از دانش آموزان سیستان و بلوچستان به کرونا گفت: 
تاکنــون هیچ موردی از ابتالء به کرونا که از طریق 
حضور در مدرسه در این استان گزارش نشده و ۱۵ 
نفری که به این ویروس مبتال شده بودند نیز قبل از 
ورود به مدرسه تست شدند و از ورود آنها به مدرسه 

جلوگیری شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
با  اشاره به اینکه تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای 
همه دانش آموزان این اســتان کار دشواری است، 
گفت: البته در این زمینــه رایزنی های مختلفی با 
نهادها و مؤسســات خیریه انجام شــده تا بتوانیم 

بخشی از مشکالت را برطرف کنیم.
وی همچنین به نبود بســتر مناسب اینترنتی 
در برخی از مناطق اســتان سیستان و بلوچستان 
 اشــاره کرد و افزود: عالوه بر این مشکالتی همچون 
نبود زیرساخت های اینترنت و همچنین آگاهی کم 
و نا آشنایی والدین و دانش آموزان با کار در محیط 
مجازی از جمله دیگر مشکالت آموزش مجازی در 

این استان است.

برخی از دانش آموزان 
سیستان و بلوچستان 

به شبکه شاد دسترسی ندارند

حدود ۵0 نفر از کارگران ســایت مدیریت 
نبودن  به مشخص  اعتراض  اهواز، در  پسماند 
تکلیف 6ماهه پرداخت حقوق و مطالبات خود، 
اسالمی  و شورای  مقابل ساختمان شهرداری 

شهر اهواز حضور یافتند.
سایت دفن زباله اهواز به نام صفیره حدود ۱۲۰ 
کارگر برای تفکیک زباله دارد که تعداد زیادی از آنها 

را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
اختلــف مالی میــان پیمانــکار و کارفرما، بروز 
بیماری کرونا و همچنین آتش ســوزی های سریالی 

در این ســایت ســبب بیکاری گاه و بیگاه آنها و در 
نتیجه مشخص نبودن پرداخت حقوق آنها شده است.

به گفته یکی از کارگران زن این سایت، کارگران 
از اسفند پارســال تا اردیبهشت امسال که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند هیچ حقوقی دریافت 
نکرده اند، حتی سنوات سال های گذشته هم به آنها 

پرداخت نشده است.
وی افــزود: در زمان شــیوع کرونا بســیاری از 
کارمندان و کارگران مدیریت پسماند با وجود دریافت 
حقوق تعطیل بودند با این وجود پیمانکار به ما هیچ 

حقوقی پرداخت نکرد. پیمانکار در روزهایی که سایت 
تفکیک زباله را تعطیل اعالم می کند حقوقی برای ما 
در نظــر نمی گیرد در حالی که ما آمادگی حضور در 

محل کار را داریم.
این کارگر افزود: در تیر امســال نیز تنها ۱۰ روز 
اجازه حضور در محل کار را به ما دادند و پس از آن 

به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد.
وی گفــت: بیشــتر کارگران این ســایت زنان 
سرپرست خانوار هستند و پرداخت نشدن به موقع و 
کامل حقوق ضربه بسیار سنگینی به آنها وارد می کند؛ 
هم اکنون حتی در تامین ســاده ترین نیازهای خود 
درمانده ایم. پیمانکار با مدیران ســایت صفیره دچار 
اختالف است و دود این اختالف در چشم ما می رود.

رییس کمیســیون تحقیق ،نظارت و بازرســی 
شــورای اسالمی شهر اهواز درخصوص وضعیت این 
کارگــران بیان کرد: ۱۲۰ کارگر که بیشــتر آنها را 
زنان سرپرســت خانوار تشکیل می دهند ماه هاست 
که برای دریافت مطالبات تالش می کنند اما تاکنون 

نتیجه ای نگرفته اند.
محمدرضا ایزدی افزود: پرداخت نشــدن حقوق 
این کارگران زندگی را برای آنها سخت تر کرده است.
وی ادامــه داد: به مدیرعامل ســایت مدیریت 
پسماند پیشنهاد شد که نسبت به برکناری پیمانکار 
فعلی و تعیین یک پیمانــکار جدید اقدام کند تا با 
پرداخت مطالبات این کارگران بخشــی از مشکالت 

آنها حل شود.

کارگران پسماند اهواز خواستار مطالبات خود شدند

پروژه آبرسانی ۲4 
روستای چرداول 

به بهره برداری رسید
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
ایالم گفت: پروژه آبرسانی به 24 روستای 
شهرستان چرداول توسط وزیر نیرو افتتاح 

شد.
نوراهلل اظهار داشــت: برای آبرسانی به ۲۴ 
روستای شهرستان چرداول استان ایالم بالغ بر 

۵۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: برای اجــرای این پروژه دو باب 
مخزن به حجم یک هزار مترمکعب، ۱۶ کیلومتر 
شبکه توزیع و ۱۸ کیلومتر خط انتقال احداث و 

اجرا شده است.
تیموری با بیان اینکه اعتبارات این پروژه ها 
از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی است، 
یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه آبرسانی 
در شهرستان چرداول یک هزار خانوار با جمعیت 
بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ نفر از نعمت آب سالم 

و بهداشتی بهره مند شدند.

جمهوری  هالل احمر  جمعیــت  دبیرکل 
اسالمی ایران گفت: اجرای طرح »نذر آب ۳« 
از نیمه دوم شهریور در استان های با تنش آبی 
و با گستره جنوب و جنوب شرق کشور آغاز 

شده است.
محمد حسن قوســیان مقدم  افزود: این طرح 
با حضور تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر سه 
استان برخوردار کشور در چهار استان کم برخوردار 

و متأثر از خشکسالی در حال اجرا می باشد.
وی گفــت: رویکــرد اجرای طرح نــذر آب در 
مناطقی است که وقوع تنش آبی ناشی از تغییرات 
اقلیمی داشــته و در نتیجه امسال با گستره جنوب 
و جنوب شــرق کشــور در مناطقی کــه به دلیل 
خشکســالی  دچار کم آبی یا بی آبی هســتند اجرا 

می شود.
وی افزود: همان طور که در سال های گذشته این 
طرح با کمک های مردمی انجام شد، امسال نیز نذر 

آب را با ظرفیت مردمی اجرا خواهیم کرد.
قوسیان مقدم با بیان اینکه برای اجرای چنین 
طرح هایی از ســوی دولت میلیاردهــا ریال اعتبار 
منظور شده و هزینه می شود، جمعیت هالل احمر 
برای اجرای چنین طرح بزرگ و گســترده ای تنها 
۴۰۰ میلیــون ریال از محل اعتبارات دولتی هزینه 

دریافت کرده است.
وی اظهار داشــت: طرح نذر آب با هدف تامین 
آب آشــامیدنی مناطق محروم با کمک مردم و به 
همت جمعیت هالل احمر اجرا  می شــود و در کنار 
آن حضور داوطلبانه پزشکان و ویزیت رایگان مردم 

و توزیع بسته های معیشتی نیز انجام می شود.
او گفت: هم اکنون در مناطق محل اجرای طرح 
نذر آب ۳ جمعیت هالل احمر ۱۰ نفر از پزشــکان 
متخصص کشور به صورت داوطلبانه حضور داشته 
و به مردم مناطق محروم ارائه خدمات پزشــکی و 

درمانی رایگان می کنند.

اجرای طرح » نذر آب ۳« 
در استان های کم آب کشور


