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 سازمان منطقه آزاد کیش  جهانی شد
کیش- خبرنگار کیهان:

سازمان منطقه آزاد کیش، به عنوان نخستین منطقه آزاد 
ایران به عضویت سازمان مناطق آزاد جهان که بیش از ۶۲۰ 

عضو دارد و یک سازمان غیرانتفاعی است در آمد. 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که ســازمان 
مناطق آزاد جهان )WFZO( متشــکل از مناطق سراســر جهان و 
نماینده منافع این اجتماع معتبر در ژنو ثبت جهانی شــده است و 
دفتر مرکزی آن در دبی فعالیت می کند افزود: سازمان مناطق آزاد 
جهان، تنها ســازمان بین المللی و چند جانبه مناطق آزاد در جهان 
اســت و نقش مهمی در رونق اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو 

این سازمان ایفا می کند.
غالمحسین مظفری ، با اشاره به اهمیت نقش حمایتی سازمان 
مناطق آزاد جهان تاکید کرد: این ســازمان در قالب انجمن جهانی 
و مدیریت یکپارچه از منافع مناطق آزاد عضو این سازمان حمایت 
می کند و با اشتراک گذاشتن دستاوردهای آنها با هدف پیشرفت و 
توسعه و ارتقای سطح کیفی خدمات و استاندارد سازی در حوزه های 
مختلف گام های موثری برداشته است. وی هدف از تشکیل سازمان 
مناطق آزاد جهان را  ایجاد انجمن واحد جهت یادگیری، یکپارچه 
شــدن تمام مناطق آزاد جهان و رشد و پیشرفت آنها، جمع آوری و 
انتشار اخبار مناطق در سطح جهانی، معرفی مناطق آزاد در جهان 
و ارائه خدمات مختلف به اعضا از طریق آموزش ها، منابع فیزیکی و 
الکترونیکی برشمرد. مظفری عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به 
عنوان یک عضو رای دهنده در سازمان مناطق آزاد جهان که می تواند 
به دسترسی کامل به خدمات، تحقیقات هدفمند، خدمات پشتیبانی 
عملیاتی و اداری، آموزش سطح باال، خدمات شبکه و رویداد و امتیاز 
شرکت در مجمع عمومی با حق رای بینجامد، اظهار داشت: با ایجاد 
دسترسی اعضای این سازمان به پورتال های آنالین، آخرین مطالعات 
در خصوص مناطق آزاد در سراسر جهان و همچنین خبرنامه های 
هر ماه و یک بولتن دائمی برای آشــنایی با فرصت ها و چالش های 

کلیدی این صنعت فراهم می شود.
وی افزود: اعضاء سازمان مناطق آزاد جهان از خدمات پشتیبانی و 
ابزارهای آموزشی مناطق آزاد و شرکت هایی که در آنها عضو شده اند، 
در قالب کارگاه های مختلف و وبینارهای آنالین بهره مند می شوند.

استاندار ایالم گفت: دو هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی برای محرومان این استان در قالب 
طرح اقدام ملی مسکن توسط ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام ساخته می شود. 
قاسم سلیمانی  دشتکی ، استاندار ایالم در دیدار 
علی اکبر مهرابیان ، رئیس هیئت مدیره مرکز عمرانی 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره( با اشــاره به 
ساخت دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان 
استان در قالب طرح اقدام ملی مسکن توسط ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امام )ره( ادامه داد: این یک 
حرکت ارزشــمند و انقالبی است و در جهت ایجاد 
تسهیالت، تهیه زمین برای ساخت مسکن، صدور 
مجوزات و همکاری دســتگاه های خدمات رسان از 

هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد. 
اســتاندار ایالم در ادامه یکی از مشکالت قشر 
ضعیف و کم درآمد را مشــکل مســکن عنوان کرد 
و گفت: در این راســتا با رایزنی های مختلف موفق 
شده ایم نظر بنیادها، نهادها و ارگان های مهم کشور را 
در امر محرومیت زدایی و ساخت مسکن  جلب کنیم.

وی در ادامه با اشــاره به این مطلب که قریب 
یک پنجم جمعیت اســتان تحت پوشش نهادهای 
حمایتی است، اظهار داشت: این مهم نیازمند توجه 
بیشــتر نهادها و بنیادهای مهم کشور چون بنیاد 
مســتضعفان، علوی، برکت و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی) ره( که خوشبختانه امروز شاهد 

چنین رویکردی در استان هستیم.
سلیمانی  دشــتکی در ادامه با اشــاره به سفر 
معاونین بنیاد مســتضعفان کشور به استان گفت: 
در این ســفر نیز تفاهم نامه ســاخت ۱۰۰۰ واحد 
مســکونی منعقد شد. وی با اشــاره به سفر اخیر 
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه به اســتان افزود: عالوه بر اختصاص اعتبار 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه های در دست اجرا در 
این ســفر تفاهم نامه ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی 
محرومین در استان ایجاد شد که از این میزان ۲۰۰۰ 
واحد در مناطق و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۰۰ 
واحد هم برای ســه شهر باالی ۲۵ هزار نفر استان 
ساخته خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین در سفر 

اخیر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بنیاد 
شهید به استان تفاهم نامه تامین زمین و ساخت ۱ 
هزار و ۱۰۰ واحد مســکونی و ساماندهی اشتغال و 
کارآفرینی ایثارگران بین اســتانداری ایالم و بنیاد 

شهید و امور ایثارگران کشور امضا شد.
اســتاندار ایالم در ادامه با عنوان این مطلب که 
براســاس این تفاهم نامه تا پایــان دولت دوازدهم 
بخش عمده ای از این واحدهای مســکونی تحویل 
متقاضیان خواهد شد، گفت: در مجموع ره آورد سفر 
بنیادها و نهادها و معاونین رئیس جمهور به استان 
منجر به تفاهم نامه ساخت چهار هزار و ۴۶۰ واحد 
مسکونی در استان شد که این یک تحول بزرگ در 

استان است.
ســلیمانی  دشتکی با اشاره به آماده شده زمین 
برای ساخت حدود ۱۷۵ واحد در استان ادامه داد: 
بهتر اســت فعال فاز اول کار ســاخت و ساز با این 
مقدار زمین انجام شــود و در ادامه دســتگاه های 
متولی موظف هستند ظرف حداکثر دو هفته زمین 
به اندازه تعهد ایجاد شده در اختیار ستاد قرار دهند.

ســلیمانی  دشتکی در ادامه خواستار مساعدت 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام در ساخت ۳۰۰ 
واحد مســکونی محرومین در شهرهای باالی ۲۵ 
هزار نفر نیز شــد و گفت: در ســفر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور به همراه رئیس کمیته امداد 
و رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی به استان 
تفاهم نامه دوهزار و ۳۰۰ واحد مســکونی امضا شد 
که ۳۰۰ واحد مســکونی از تسهیالت بنیاد مسکن 
محرومان هست و اگر ستاد این خأل را پر کند این 
منازل هم که برای محرومان در ســه شــهر ایالم 
 و ایوان و ســرابله در نظر گرفته شــده به سرانجام 

خواهد رسید.
در ادامه این دیــدار علی اکبر مهرابیان رئیس 
هیئــت مدیره مرکز عمرانی ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( با اشاره به تعهد ستاد برای ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در کشور 
افزود: ستاد این واحدهای مسکونی را در قالب اقدام 
ملی مسکن در تمام استان های کشور متعهد شده 
است و در استان ایالم نیز این مهم اجرایی می شود.

 اصناف آذربایجان غربی 
تا یک ماه تعطیل شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجان غربی گفت: تعطیلی همه مشاغل و 
اصناف به جز گروه یک، به مدت یک ماه در 

هشت شهر این استان اجرا می شود.
علی مصطفوی افزود: این هشــت شهر شامل 
ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب، ســلماس، 
پیرانشهر و نقده است که محدودیت های جدید در 

آنها به اجرا در می آید.
وی اضافــه کرد: این طرح تا ۲۰ آذر امســال 
ادامه دارد و همه روزه، اکیپ های بازرسی در سطح 
شهرســتان های هشــت گانه موارد الزم را بررسی 

می کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجــان غربــی ادامه داد: تنها مشــاغل گروه 
یک شــامل مراکــز درمانی، داروخانه هــا، امداد و 
نجات، آتش نشــانی ها، آمبوالنس ها و مراکزی که 
ســرویس های عمومی مانند آب، برق، تلفن و مواد 
غذایی را در اختیار افراد قرار می دهند و مراکز توزیع 
مواد غذایی نظیر ســوپرمارکت ها و فروشگاه های 
زنجیــره ای می توانند پس از این ســاعت فعالیت 

داشته باشند.
مصطفوی گفت: فرمانداران این شهرســتان ها، 
مســئول اجرای دقیق این طرح هستند و نظارت 

جدی در این خصوص باید صورت گیرد.
طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، 
مقررات تعطیلی مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ در همه 
مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت کشور از ۲۰ 

آبان تا ۲۰ آذر اجرایی خواهد شد.
عالوه بر آن، ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه های 
۲، ۳ و ۴ در ۹ شهرســتان  اشنویه، نقده، پیرانشهر، 
بوکان، خوی، سلماس، ماکو، تکاب و مهاباد به صورت 

هفتگی اجرا می شود.
تاکنون بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ نفر در آذربایجان 
غربــی بر اثر ابتال به بیمــاری کرونا جان خود را از 

دست داده اند.

۵00 تخت بیمارستانی به مراکز 
درمان کرونا در فارس اضافه شد

جانشین استاندار در ستاد مدیریت بیماری کرونای استان 
فارس از اضافه شدن ۵۰۰ تخت به مراکز درمان کرونا در سطح 

استان خبر داد.
عبدالرضا قاســمپور با بیان اینکه این ویروس خشن تر شده و با 
توجه به وضعیت اقتصادی و معیشــتی مردم، محدودیت ها اعمال 
می شود، اضافه کرد: تصمیمات ابتکاری بسیار خوبی در استان فارس 

به نفع سالمت مردم گرفته و اجرایی شده است.
او بیان کرد: در چند روز اخیر با همت دانشــگاه علوم پزشکی 
شیراز حدود ۵۰۰ تخت به تخت های بیمارستان های فارس اضافه 
شده است، اما هنوز بیمارانی هستند که در لیست انتظار بیمارستان ها 
قرار دارند، از یک سو قدرت سرایت بیماری باال رفته و از سویی مردم 
نسبت به گذشته، دستورات بهداشتی را کمتر رعایت می کنند و این 
افزایش تخت ها و تجهیزات و امکانات و تالش مجموعه بهداشت و 
درمان در حفظ سالمت و نجات جان بیماران بدون مشارکت مردم 
امکان پذیر نیست. او روند رو به افزایش موارد ابتالء در شهرستان ها 
را موجب اعمال محدودیت های سختگیرانه در برخی شهرستان ها 
عنوان کرد و افزود: الزم است فرمانداران با جدیت، مصوبات ملی و 

استانی را در ادارات و دستگاه های تحت پوشش اجرا کنند.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بوشهر با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و 
رفع مشکالت آنها گفت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان به ۵۳ واحد تولیدی راکد استان بوشهر 

پرداخت و فعال شد.
ســعید زرین فر با  اشــاره به راه انــدازی مرکز 
فوریت هــای رســیدگی به مشــکالت واحدهای 
تولیدی در بوشــهر اظهار داشــت: درخواست های 
واحدهــای تولیــدی در این مرکز مورد بررســی 
قــرار می گیــرد و در کوتاه ترین زمان مشــکالت 
 واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش های مختلف 

برطرف می شود.

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
بوشهر با بیان قبل از راه اندازی این مرکز، صاحبان 
صنایع برای رسیدگی به مشکالت به دستگاه های 
مختلف مراجعه می کردند گفت: برای تســریع در 
حل مشــکالت واحدهای تولیــدی و جلوگیری از 
سردرگمی، مرکز رسیدگی به مشکالت واحدهای 

تولیدی ایجاد شده است.
وی، از استقرار نمایندگان تام االختیار ادارات و 
دستگاه ها در مرکز فوریت های رسیدگی به مشکالت 
واحدهای تولیدی خبر داد و بیان کرد: مشــکالت 
واحدهای تولیدی بر اساس نوع درخواست پیگیری 
و بررسی می شود که در مدت زمان معین راهکارهای 

الزم برای حل مشکالت ارائه می شود.
وی، بــا تأکید بــر حمایت ویــژه از واحدهای 
تولیــدی اســتان بوشــهر و حل مشــکالت آنان 
خاطرنشــان کرد: سال گذشــته یک هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان به واحدهای تولیدی راکد پرداخت 
 و ۵۳ واحد تولیدی صنعتی استان بوشهر وارد مدار 

تولید شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر 
از افتتاح پروژه تولیدی و صنعتی اســتان بوشــهر 
خبر داد و افزود: امســال در سال جهش تولید ۳۲ 
 پروژه تولیدی اســتان بوشــهر تکمیل و راه اندازی 

می شود.

 ۵۷  دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
در بندرعباس کشف شد

فرمانده انتظامی هرمــزگان گفت: ماموران انتظامی۵۷ 
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال به ارزش ۲۵میلیارد و۶۵۰ 

میلیون ریال در بندرعباس کشف کردند.
ســرتیپ غالمرضا جعفری افزود: ماموران انتظامی بندر عباس 
با اشــراف اطالعاتی و درپی دریافت خبری مبنی بر وجود تعدادی 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک منزل شخصی پیگیری موضوع 

را در دستورکار خود قرار دادند.
وی بیان داشت: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل 
اکیپی به محل اعزام و در بازرسی از منزل  تعداد۵۷دستگاه استخراج 

ارز دیجیتال که همگی در حال کار بوده اند، کشف کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشــت: در این زمینه یک نفر 
متهم دســتگیر و به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

بنیاد  روستائی  و مسکن  بازسازی  معاون 
تاکنون حدود  گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن 
۵۰ درصد از منازل روستائیان سراسر کشور 

مقاوم سازی شده اند.
»عزیزاهلل مهدیان« در سفر به شهرستان زرندیه 
که با هدف بازدید از روند احداث خانه های تخریب 
شده بر اثر ســیل فروردین ۹۸ و همچنین افتتاح 
برخی از واحدهای تکمیل شده بخش خرقان انجام 
شــد، به خبرنگاران، گفت:  افزون بر پنج میلیون و 
۳۸۰ هزار واحد مسکن روستایی در سراسر کشور 
داریــم که برای بهســازی و مقاوم نمــودن آنها از 
 ســال ۱۳۸۴ طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 

آغاز شد.
به گفتــه او تاکنون افزون بر ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد مسکن روســتایی در استان های کشور 

مقاوم سازی شده است.
وی افزود: در مقایسه با ابتدای طرح ویژه بهسازی 
واحدهای مسکن روستایی در سال ۸۴ که تنها هفت 
درصد کل واحدها مقاوم سازی شدند، اکنون میزان 
منازل ساکنان روســتاهای کشور که مقاوم سازی 

شده اند به مرز ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مهدیان تأکید کرد: روند مقاوم سازی خانه های 
روستایی همچنان در دستور کار بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی قرار دارد. 

 کشف۲ تن روغن احتکار شده 
درکنگان

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان کنگان 
گفت: ۲ تن روغن خوراکی احتکار شــده در انبار یک واحد 

صنفی کشف شد.
امین نیکنام اعالم کرد: ارزش این میزان روغن احتکار شده ۲۶۰ 
میلیون ریال است که در گشت مشترک صنعت و معدن و  پلیس 

اماکن شهرستان کنگان کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: در حالی که بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت 
کنگان در انبار این واحد صنفی حضور داشت، صاحب این واحد به 
مأمور دیگر اعالم کرد که هیچ روغنی برای فروش ندارد و از عرضه 

آن خودداری می کرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کنگان اعالم کرد: 
پرونده این واحد صنفی پس از تکمیل و صورت جلسه به تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.

 دستگیری ۵ سارق مسلح 
در ایرانشهر 

دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر در جنوب سیستان و 
بلوچستان گفت: پنج سارق مسلح با تالش مأموران انتظامی 
 این شهرستان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

حجت االسالم سعید راشکی اظهار داشت: این سارقان مسلح به 
وســیله کلت کمری اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان 
در ســطح معابر شهر می کردند که در یک عملیات ضربتی توسط 

نیروی انتظامی  دستگیر شدند.
وی بیان کرد: در بازرســی از مخفیگاه سارقان یک قبضه کلت 
کمری با هشت فشنگ جنگی و هشت دستگاه گوشی تلفن همراه 

مسروقه کشف شده است.
دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر گفت: این سارقان تاکنون به 
۱۵ فقره ســرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه و وجه نقد در سطح 

معابر این شهر اعتراف کردند.

ســایت امداد هوایی غرب کشور با خرید 
میلیارد  به مبلغ چهارصد  بالگرد  فروند  یک 

تومان افتتاح شد.
 رئیس جمعیت هالل احمر کشورگفت: سایت 
بالگرد جمعیت هالل  احمر استان در زمینی بیش 
از ۱۰ هکتار فضای خوبی برای آشیانه بالگرد است. 
 همتی گفت: برای تجهیز پد و آشــیانه بالگرد 
یکصــد میلیارد ریال هزینه شــده اســت. بالگرد 
اختصاص یافته به لرســتان به صورت تمام وقت در 

ایام هفته در خدمت مردم لرستان است. 
رئیس جمعیت هالل  احمر کشورگفت: یکصد 
میلیارد ریال هم تجهیزات امدادی، انفرادی، گروهی 

و خودروی امدادی در اختیار لرستان قرار گرفت.
بالگرد اختصاص یافته از مدرن ترین بالگردهای 
دنیاســت که توان بسیار باالیی برای امداد و نجات 

در شرایط سخت دارد.
این باند امداد هوایی عالوه  بر لرستان استان های 
غرب و جنوب غرب کشور را در شرایط خاص پوشش 

می دهد و چهار بالگرد ظرفیت دارد.

رئیس جوانان جمعیت هالل  احمر کشــور هم 
گفت: بیش از ۹ پارک بازی و زمین بازی در استان 
ایجاد شد که بیشــتر در مناطق سیل زده پلدختر 

بوده است
گل فشــان افزود: همچنین درخصوص پایگاه 
جاده ای بر اســاس نیازها و استعالم کارشناسی که 
انجام می شود نسبت به وضعیت پایگاه های جاده ای 

توجه خاصی می شود.
رضایی مدیرعامل جمعیت هالل  احمر لرستان 
هم گفت: ۱۵ میلیارد تومان برای محوطه سازی، پد و 
باند و تکمیل کل این طرح در نطر گرفته شده است. 
 بهره بــرداری از زمین بازی کــودکان مناطق 
آســیب دیده از سیل لرســتان از محل کمک های 
یونیســیف با ۱۲ میلیارد ریال از دیگر برنامه های 

سفر دکتر همتی بود. 
 برای خرید این بالگرد چهارصد میلیارد تومان 
هزینه شده است. در مجموع  ۴۲۱ میلیارد تومان 
بــرای ارتقای خدمات امدادی جمعیت هالل  احمر 

لرستان سرمایه گذاری شده است.

 طرح »مسجد سنگر سالمت« 
در خراسان رضوی آغاز شد

طرح شهید سلیمانی با عنوان »مسجد سنگر سالمت« 
به منظور مقابله با کرونا طی مراســمی در استان خراسان 

رضوی آغاز شد.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی در این مراسم که در 
مشهد برگزار شد گفت: بعد از فرمان رهبر معظم انقالب و تصمیم 
فرمانده کل سپاه پاسداران، سازمان بسیج و وزارت بهداشت با هم 

تفاهم کردند و در این زمینه با جدیت وارد عمل شدند.
سرتیپ پاسدار یعقوبعلی نظری افزود: این اقدام از اسفند پارسال 
در دستور کار بسیج و سپاه بوده است اما با توجه به شرایط جدید 

تالش جدی تر، گسترده تر و کیفی تر صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکه این طرح با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی، 
مرکز رســیدگی به امور مساجد و بسیج و سپاه اجرا می شود ادامه 
داد: هدایت محوری و تخصصی این طرح با دانشگاه علوم پزشکی، 

هدایت معنوی با مساجد و مسئولیت اجرایی با بسیج است.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی گفت: ۲ هزار پایگاه 
ســالمت مسجد محور در این استان فعالیت خود را آغاز کردندکه 
مهم ترین وظیفه در این زمینه بیماریابی و در کنار آن امداد رسانی، 
خدمات بهداشتی و معیشتی است. وی افزود: همچنین ۱۵۰ مرکز 
تخصصی و پشتیبانی این پایگاه ها با حضور نمایندگان دانشگاه علوم 
پزشکی، مساجد و بسیج راه اندازی شده است. بطور میانگین هر مرکز 
۱۳ پایگاه را پشتیبانی می کند که امیدواریم با اجرای این طرح در 

مدت کوتاهی روند نزولی این ویروس آغاز شود.
شناســایی بیماران از طریق شــبکه محله ای، معرفی به مراکز 
جامع سالمت منتخب، تسهیل هدایت بیمار به درمانگاه، نقاهتگاه و 
بیمارستان مطابق فرایند تعریف شده دانشگاه و همچنین پشتیبانی 
و حمایت از بیماران در دوره قرنطینه با رفع موانع معیشتی از جمله 
اهدای بسته های کمک معیشتی به خانواده بیماران، رفع موانع شغلی 
در زمینه اخذ و ارائه گواهی مرخصی اســتعالجی معتبر و برطرف 
کردن مشکالت شخصی شامل خرید و انجام امور جاری زندگی فرد 
بیمار در صورت نیاز، با اســتفاده از ظرفیت جوانان بسیجی مومن، 
امین و معتمد محل از جمله اهداف طرح مسجد سنگر سالمت است.
در اجرای این طرح دانشگاه علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی، 
سپاه و بسیج همراه با مرکز رسیدگی به امور مساجد با هم همکاری 

می کنند.

 محکومیت مالک شرکت معدنی در دزفول 
به ۴۰ ضربه شالق 

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: 
مالک یکی از شرکت های معدنی دزفول با پیگیری های اداره 
حفاظت محیط زیست به علت برداشت غیرمجاز به ۴۰ ضربه 

شالق تعزیری محکوم شد.
مصطفی استاد چینی گر افزود: مدیریت شرکت برداشت کننده 
غیرمجاز مواد معدنی با پیگیری واحد حقوقی اداره حفاظت محیط 
زیســت دزفول، به دلیل تخریب محیط زیست و برداشت غیرمجاز 

به مرجع قضایی معرفی شد.
رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول اظهارداشت: 
باتوجه به تخلف صورت گرفته از سوی شرکت و ارائه مستندات الزم، 
مالک این واحد معدنی به تحمل ۴۰ ضربه شالق تعزیری محکوم شد.

وی افزود: برداشت های غیرمجاز از آبراهه ها و مسیل ها عالوه بر 
تغییر سیمای طبیعی می تواند منجر به مشکالت متعددی همانند 
افزایش قدرت تخریبی ســیالب ها شود لذا با واحدهای صنعتی و 
معدنی که به صورت غیرمجاز اقدام به برداشت مواد معدنی و تخریب 

محیط زیست می کنند طبق قانون و با جدیت برخورد می شود.

 ۶۹ نفر از محکومان زنجان 
مشمول عفو رهبر معظم انقالب شدند

رئیس  کل دادگســتری اســتان زنجان 
گفــت: ۶۹ نفر از محکومــان محاکم در این 
اســتان به مناســبت والدت پیامبر گرامی 
 اســالم)ص( مشمول عفو رهبر معظم انقالب 

شدند.
افزود:  نیارکی  حجت االسالم اسماعیل صادقی 
با پیشــنهاد رئیس  قوه قضائیــه و با عنایت خاص 
رهبر معظم انقالب به مناســبت میالد با سعادت 
پیامبر گرامی اســالم و امام جعفر صادق)ع( با عفو 
یا تخفیف و تبدیل مجازات ســه هزارو ۷۸۰ نفر از 
محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی 
نیروی های مســلح و سازمان تعزیرات حکومتی در 

سراسر کشور موافقت شد.
وی اظهارداشــت: از این تعــداد ۶۹ محکوم از 
محاکم عمومی و انقالب استان زنجان مشمول عفو 

یا تخفیف مجازات شده اند.
رئیس  کل دادگستری استان زنجان گفت: این 
محکومان در کمیسیون های استانی عفو و بخشودگی 

واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند.

 مشکالت ۱۲ واحد صنعتی 
در شهرستان تاکستان رفع شد

دادستان عمومی و انقالب تاکستان گفت: 
مشکالت ۱۲ واحد صنعتی در این شهرستان 
رفع و زمینه  اشــتغال ۲۷۰ نفر نیروی کار با 

اهتمام دستگاه قضایی فراهم شد.
حســین رجبی افزود: با تشکیل قرارگاه جهش 
تولیــد از ابتدای ســال جاری در راســتای اجرای 
منویات مقــام معظم رهبری، ضمن ارزیابی دالیل 
تعطیلی برخی از شــرکت های تولیدی مستقر در 
شهرستان با حضور روســای ادارات دولتی مرتبط 
از جمله گاز، مالیات، آب، تامین اجتماعی، صنعت 
و معدن، برق و... مشــکالت موجود در ۱۲ شرکت 

بررسی و مرتفع شد.
رجبــی درخصــوص نتیجه اقدامــات صورت 
گرفته در ایــن قرارگاه، بیان کرد:  اشــتغال ۲۷۰ 
نفر، جلوگیری از بیکار شــدن ۲۰۰ نفر از نیروهای 
شــرکت های مورد بررســی، پیشــگیری از ورود 
آســیب های اجتماعی به کانــون خانواده های این 
کارگران، کمک به رونق و جهش تولید، فراهم شدن 
بستر ارتباط نزدیک صنعتگران و مدیران شرکت ها 
با دســتگاه قضایی در جهت حمایت از کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران و تالش برای حل اختالفات آنان 
با دســتگاه های اجرایی و بانک ها از جمله اقداماتی 
بود که در راستای حمایت از صنعتگران و نیروهای 

شاغل در شرکت ها صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقالب تاکستان اظهار داشت: 
اخذ تسهیالت و بروز مشکالتی در پرداخت اقساط 
دریافتی از مهم ترین مسائل موجود در این شرکت ها 
بود که با حضور دستگاه های متولی برنامه ریزی های 

الزم برای رفع آنها اتخاذ گردید.
شهرستان تاکســتان در ۴۵ کیلومتری قزوین 

واقع شده است.

معلم قزوینی در بستر بیماری هم 
دست از آموزش برنداشت

مســئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین 
گفت: مریم باقری قمیکی دبیر درس دینی و عربی دبیرستان 
فاطمه الزهرا)س( ناحیه دو قزوین، با وجود بستری شدن در 
بیمارستان، همچنان با انگیزه در کالس برخط خود در شبکه 

شاد مشغول تدریس است.
روح اهلل مومنی افزود: باقری قمیکی یکی از این معلمان وظیفه 
شــناس قزوینی اســت که با وجود بستری شدن در بیمارستان، با 
همراهی و کمک همسرش از تدریس به دانش آموزان دست نکشید 

تا روند آموزش و یادگیری دانش آموزان دچار وقفه نشود.
این مسئول با بیان اینکه این دبیر دینی و عربی دارای ۳۰ سال 
سابقه  آموزشی است و در ۳۰ آذرماه امسال بازنشسته می شود، افزود: 
عشــق، محبت و احساس مسئولیت، انگیزه بخش معلمان است که 

تربیت نسل آینده را با نجابت و گذشت برعهده  دارند.
 تاکنون چندین معلم استان با وجود بستری شدن در بیمارستان 
به علت کرونا یا بیماری های دیگر دست از تدریس برنداشته و تخت 

بستری خود را به محل آموزش دانش آموزان تبدیل کرده اند.

دستگیری فردی به اتهام کالهبرداری 
فرمانده انتظامی  ساوه گفت: مأموران پلیس این شهرستان 
فردی را به اتهام اخاذی و کالهبرداری از شهروندان در پوشش 

کارت امداد خودرو جعلی شناسایی و دستگیر کرد.
سرهنگ »علی اکبر عیسی آبادی« اظهار داشت: 

این فرد پس از آنکه با شــهروندان تحت عنوان نماینده یکی از 
خودروسازان و طرح برنده شدن آنها برای دریافت کارت امداد خودرو 
تماس می گیرد متعاقب آن فردی به درب منزل شهروندان مراجعه 
و با ارائه کارتی جعلی و بدون اعتبار به آنها مبلغ سه میلیون و ۸۹۰ 

هزار ریال وجه را دریافت می کند.  
 این مقام انتظامــی  ادامه داد: بالفاصله کارآگاهان اداره مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی شهرســتان ضمن به دســت 
آوردن هویــت متهــم، موفق شــدند او را در حال تــردد در یکی 
 از خیابان های شــهر ســاوه شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه 

دستگیر کنند.  
 فرمانده انتظامی  شهرســتان ســاوه تصریح کرد: در بازرسی از 
خــودروی این فرد تعداد ۷۵ عدد کارت جعلی امداد خودرو و یک 

دستگاه کارتخوان کشف شد.  
 سرهنگ عیسی آبادی بیان داشت: تا کنون ۲ نفر از افرادی که 
در ســطح شهرستان به این روش مورد کالهبرداری قرار گرفته اند 
شناســایی شده و تحقیقات تکمیلی پلیس در این پرونده همچنان 

ادامه دارد.  

۴۳۷ کالس اولی خراسان شمالی 
از تحصیل بازماندند 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان شمالی گفت: ۴۳۷ کالس اولی 
۶ سال تمام این استان در سال تحصیلی جاری 
از تحصیل بازمانده و در کالس درس حضور 
نیافته اند که تالش می کنیم تا آنان جذب شوند.
عصمت بدخشــان اظهار داشت: بر اساس آمار، 
۶۴۴ دانش آموز ۶ سال تمام استان در سامانه ثبت نام 
نکرده بودند که با پیگیری های انجام شده، تاکنون 
۱۰۲ نفر از این افراد جذب کالس های درس شده اند، 
۳۵ نفر به آمــوزش و پرورش اســتثنایی معرفی 
شده اند، پنج نفر به علت بیماری از آموزش بازمانده 

و ۶۲ نفر مهاجرت کرده اند.
بدخشــان افزود: علت بازماندن چهــار نفر از 
کودکان ۶ ســال تمام اســتان از مدرسه، داشتن 
سرپرست بد است و ۱۱۲ نفر هم به علت ممانعت 

والدین از حضور در کالس درس بازمانده اند.
معــاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان شمالی گفت: هفت نفر از کودکان 

۶ سال تمام استان هم فوت کرده اند. 
وی گفت: بر اســاس آخرین آمار، اکنون ۴۳۷ 
نفر کودک ۶ ســال تمام استان در مدرسه حضور 
نیافتــه و از آموزش بازمانده اند که تالش داریم تا با 
کمک و همکاری نهادهای مختلف برای جذب آنان 

در کالس درس اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۳۱۶ نفر از کودکان هنوز 
شناسایی نشده اند افزود: با پیگیری های انجام شده، 
هنوز هیچ نشــانی از  ۳۱۶ نفر از کودکان ۶ ســال 
تمام استان یافت نشده است تا بتوانیم برای جذب 

آنان در کالس درس، اقدام کنیم.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش و دبیر ســتاد آموزش های مجازی 
استان آذربایجان شرقی از برگزاری حضوری 
کالس های درس مدارس روســتایی محروم 
نفر  از ۱۰   با جمعیــت دانش آموزی کمتــر 

خبر داد.
عاشور اکرمی اعالم کرد: این تصمیم بر اساس 

مصوبه ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا اجرایی 
می شود.

وی اظهار کرد: بنا به درخواست این اداره کل و 
مصوبه ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا مقرر شد 
کالس های آموزشی مناطق محروم روستایی کمتر 
از ۱۰ نفر با رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی و 
تهویه مناســب و با حضور دائمی معلم مربوطه در 

محل روستا به شکل حضوری برگزار شود.
معاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش 
آذربایجان شــرقی پیش از این اعالم کرده اســت: 
بر اســاس آخرین بررسی های دقیق و میدانی این 
مجموعه، در حال حاضر ۲۲ درصد از دانش آموزان 
مقاطــع مختلف تحصیلی اســتان به آموزش های 

مجازی دسترسی ندارند.

کشف ۲ انبار احتکاری
همدان - خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی شهرســتان اسدآباد از کشف دو انبار 
کاالهای احتکاری و دستگیری سه محتکر روغن خوراکی 
و نهاده های دامی به ارزش بیش از سه میلیارد ریال در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ افشین یاری گفت: شناسایی محل احتکار مقدار زیادی 
روغن خوراکی و نهاده های دامی در این شهرستان با هماهنگی های 

قضایی انجام گرفت.
وی با اشــاره به اینکه در منزل شــخصی یکــی از محتکران 
۶۰ تــن روغن خوراکی با مارک های مختلف کشــف شــد، افزود: 
 ایــن فرد به صــورت غیرمجاز اقــدام به فروش آنهــا می کرد که 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان اسدآباد عنوان کرد: همچنین در 
بازرســی از انبار علوفه ای در خارج از شــهر، دو نفــر اقدام به انبار 
نهاده هــای دامی به صورت غیرمجاز کرده بودند به طوری که ۱۲۶ 
 تــن یونجه، کنجاله ســویا، خوراک مرغی، جــو و کاه در این انبار 

کشف شد.

ساخت 2۵۰۰ واحد مسکونی محرومان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره( در ایالم

 افتتاح سایت امداد هوایی غرب کشور 
در خرم آباد

۵۰ درصد از خانه های روستایی در سراسر کشور مقاوم سازی شد

۱200میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان بوشهر  پرداخت شد 

معاون بازســازی و مســکن روســتائی بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی اظهار داشت :  حدود ۵۰۰ 
هزار واحد روســتایی نیز در قالب طرح بازســازی 
منــازل ســانحه دیده، بهســازی و ســایر واحدها 
 نیــز در قالب طرح مســکن روســتایی نوســازی 

شده اند.
وی با  اشــاره به وقوع حوادث طبیعی گسترده 

از جمله ســیل فروردین ۹۸ در ۲۲ استان کشور،   
گفت: بازسازی منازل روستایی سیل زده کشور در 
مراحل پایانی اســت و در استان مرکزی هم روند 
ساخت دوباره منازل تخریب شده از سیل مطلوب 
است و امیدواریم تا پایان امسال افزون بر ۶۶ خانه 
تخریب شده و ۱۰۰ هزار منزل آسیب دیده از سیل 

بازسازی و تحویل مالکان شود.

کالس های مدارس روستاهای محروم آذربایجان شرقی حضوری برگزار می شود


