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۷ هزار بسته بهداشتی و دارویی 
در قم توزیع شد

قم- خبرنگار کیهان: 
در سومین مرحله از پویش ملی احسان سالمت طی 
مراسمی توزیع هفت هزار بسته بهداشتی و دارویی به همت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تهیه و توسط گروه های 
 جهادی بسیج در محله های کم برخوردار  استان قم آغاز 

شد.
مدیرستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( در استان 
قم با اعالم این خبر گفت: این بسته ها شامل ماسک، ژل بهداشتی 
و برخی از اقالم دارویی است که ارزش هر بسته 50 هزار تومان 

می باشد.
 حســن عندلیب افزود: ســهم قم در این پویش چهار هزار 
بسته بود اما با تالش و پیگیری و همت خیران هفت هزار بسته 

تهیه و توزیع می شود.

خودرو حامل یک هزار ُقرص 
نان در سقز متوقف شد

رئیس  اداره صنعت، معدن و تجارت ســقز گفت: در 
راستای اجرای مصوبات استانی مبنی بر ممنوعیت خروج 
نان از کردستان، خودرو حامل یک هزار ُقرص نان که قصد 
انتقال از شهرستان بانه به شهرهای همجوار را داشت در 

سقز متوقف شد. 
بهنام میرزایی اظهار داشت: به دلیل اینکه چند روزی است 
در شهرهای همجوار استان کردستان کمبود نان وجود دارد، 
تعدادی از سواستفاده کنندگان این عرصه اقدام به فروش غیر 

مجاز نان و آرد می کنند.  
وی با بیان اینکه این نان های بسته بندی شده از خودرویی با 
شماره پالک استان های همجوار کشف و ضبط شد، اضافه کرد: 
این خودرو نان ها را از نانوایی های بانه، خرید و جمع آوری کرده و 
قصد داشت در شهر همسایه )بوکان( به فروش برساند که به دلیل 
شرایط پیش آمده و اعالم ممنوعیت خروج نان و آرد، محموله 
 در این شهرستان توقیف و نان در مناطق پرجمعیت سقز، توزیع 
شد. وی با  اشاره به اینکه آرامش نسبی در بحث تامین نان در 
شــهر برقرار شده است، افزود: تعداد ۲0 نانوایی  ملزم به پخت 
نان در شب شدند و هم اکنون این تعداد به ۲5 نانوایی افزایش 
یافته اســت تا شهروندان به راحتی این ماده غذایی پر مصرف 

را تهیه کنند.
میرزایی گفت: بر اساس آخرین تصمیمات استانی، کارگروه 
آرد و نان، اعالم کرده است که به هیچ عنوان قیمت نان و آرد 

افزایش نخواهد یافت.
وی اعالم کرد: ســهمیه آرد شهرســتان ها به ویژه سقز، 
کاهش نداشــته و از آن کاســته نمی شــود و میزان مصرف 
 واقعــی نانوایی ها و میزان ســهمیه آنها بایــد مجددا پایش 
شــود. رئیس  اداره صنعــت، معدن و تجارت ســقز گفت: با 
نانوایی های متخلف و کســانی که خودسرانه اقدام به تعطیلی 
واحــد خود می کنند به شــدت برخورد می شــود، نظارت بر 
کیفیــت و کمیت نان تشــدید می شــود، همچنین از عرضه 
خارج شــبکه آرد جلوگیری می شــود و خــروج آرد و نان از 
کردســتان به اســتان های همجوار تحت هر شرایطی ممنوع 
 اســت. وی گفت: کمبود آرد به هیچ عنوان در ســقز صحت 

ندارد.

حوادث شهرستانها

برق جان سارق کابل را گرفت
زاهدان- خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر از برق گرفتگی سارق 
کابل های برق روستائی هنگام سرقت خبر داد.

سرهنگ »حمید نوری« گفت: فردی ۲3 ساله که قصد سرقت 
کابل های برق روستائی را داشته هنگام بریدن سیم های برق دچار 

برق گرفتگی شده و فوت کرد. 
این مقام انتظامی با اشــاره به ادامه تحقیقات در این خصوص، 
 بیان داشــت: جسد برای بررسی بیشــتر به پزشکی قانونی انتقال 

داده شد.
کشف 80 کیلوگرم حشیش 

در »اندیمشک«
اهواز - خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف 80 کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع حشیش در شهرستان »اندیمشک« خبر 

داد.
سرتیپ »ســید محمد صالحی« اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان با تالش  اطالعاتی و تجدید اقدامات 

پلیسی از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شدند.
وی با بیــان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرســتان 
»اندیمشــک« یک دســتگاه تریلی کشــنده حامل مواد افیونی را 
شناسایی و طی عملیاتی متوقف کردند، تصریح کرد: در بازرسی از 
خودروی توقیفی 80 کیلوگرم مواد مخدر بدون لفافه از نوع حشیش 

که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطرنشان کرد: در این رابطه 
یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضایی داده شد.
دستگیری قاچاقچی 111 تن برنج قاچاق 

در شاهین دژ
فرمانده انتظامي استان آذربایجان غربی از کشف بیش از 
111 تن برنج قاچاق به ارزش 25 میلیارد ریال در »شاهین دژ«، 

خبر داد.
 سرتیپ »مســعود خرم نیا« اظهار داشت: در پی کسب خبری 
مبنــی بر نگهداری مقادیر زیادی برنج خارجی در یکی از انبارهای 
واقع در شهرک صنعتی »شاهین دژ« مراتب در دستور کار  ماموران 

پلیس آگاهی، قرار گرفت.
وی افزود: پلیس ضمن هماهنگی با مقام قضائی با همکاری اداره 
صنعت و معدن به محل اعزام و در بازرسی از انبار مذکور 111 هزار 
و40 کیلوگرم برنج قاچاق کشف کردندکه برابر اعالم نظر کارشناسان 
مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه ۲5 میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامي اســتان آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان 
ساخت: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

صفحه 7
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
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سه هزار بسته معیشتی کمک مومنانه در 
آستانه رحلت رسول اکرم)ص( و شهادت کریم 
اهل بیت امام حســن مجتبی)ع( در نوشهر 

توزیع شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه نوشهر در 
مراســم آغاز توزیع این بسته ها گفت که هر بسته 

شــامل اقالم ضروری غذایی بــه ارزش 400 هزار 
تومان است.

سرهنگ حسین جناسمی افزود که تاکنون طی 
ســه مرحله 18 هزار بسته معیشتی به ارزش پنج 
میلیارد تومان در شهرستان نوشهر میان نیازمندان 

و آسیب دیدگان کرونا توزیع شده است.

مرحله دوم بســته های حمایتی 
کانــون پرورش فکــری کودکان و 
شــامل  گیالن  اســتان  نوجوانان 
پوشــاک، خوراک و نوشت افزار، در 
بین دانش آموزان روستاهای سیل زده 

تالش توزیع شد.
مســئول حراســت کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان گیالن 
در حیــن اهدای بســته های حمایتی به 
دانش آمــوزان در روســتای خرجگیــل 
تالــش اظهار کرد: ارزش بســته ها 500 
میلیون ریال اســت و از ســوی کانون، 
فروشــگاه زنجیره ای هلدینگ هپی لند و 
 پایگاه ســردار شهید سلیمانی تهیه شده 

است.
ســیدجلیل میرعظیمی افــزود: این 
بسته ها در روستاهای کیشون بن و پوشک 
نیز توزیع شد و کودکان و نوجوانان مناطق 
ســیل زده را تنها نخواهیم گذاشت و در 
 هر فرصتی برای تامین نیاز آنها خواهیم 

شتافت.
مرحله نخســت بســته های حمایتی 
فروشگاه هلدینگ هپی لند و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان گیالن در 
1۶ مهر ماه در روستای سیل زده کیشون 

بن تالش توزیع شده بود.
ســیالب روزهای پایانی شهریور ماه 
در تالش به تاسیســات زیربنایی شهری 
و روستایی این شهرستان خسارت هایی 
وارد کرد و ســبب تخریب چندین منزل 
مســکونی و مــرگ دو هموطن شــد و 
بازسازی نقاط خســارت دیده آغاز شده 

است.

فرماندار شهرستان خداآفرین گفت: خسارات 
ناشی از اصابت راکت های طرف های درگیر در 
مناقشه قره باغ به نقاط مرزی این شهرستان باید 

پس از اتمام مناقشه جمع بندی شود. 

فرماندار خداآفرین:

خسارات اصابت راکت  به نقاط مرزی با اتمام مناقشه قره باغ 
بررسی می شود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: برای ســال تحصیلی جاری حدود 2۶ 
هزار دانش آموز هنوز فرآیند ثبت نام را انجام 

نداده اند.
قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه همکاران ما به 
دنبال شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در 
سطح استان هستند تا به فرایند آموزش برگردند، 
اظهار کرد: به دلیل نگرانی خانواده ها مبنی بر حضور 
دانش آموزان در کالس های درس و امکان ابتال به 
کرونا، اولیاء مخیر شــدند که یکی از شــیوه های 
آموزشــی حضوری، مجازی، تلویزیونی و درسنامه 

را در شرایط فعلی انتخاب کنند.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر، کالس بدون 
معلم در سطح استان نداریم، افزود: با کمبود حدود 
1٩ هزار معلم در استان مواجهیم که برای رفع این 
مشکل، بخشی از معلمان از طریق خرید خدمات 
آموزشی، بخشــی از طریق نیروهای حق التدریس 
آزاد و بخشی هم با اختصاص ساعات حق التدریس 
به نیروهای شــاغل و بازنشسته تامین شده است. 
خدابنده با اشاره به مشکالت بودجه ای در رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مدارس، واریز ســرانه ۲0 
میلیارد تومانی بهداشت به حساب مدارس استان 

را در شرایط فعلی کافی ندانست.

بازماندگی ۲۶ هزار دانش آموز 
خراسان رضوی از تحصیل 

دستگاه طیف سنج و آشکارساز حسگرهای 
زیستی LSPR در دانشــگاه تبریز طراحی و 

ساخته شد.
کاربــردی  فیزیــک  پژوهشــکده  رئیــس  
و ستاره شناســی دانشــگاه تبریــز و رئیس  گروه 
ساخت دســتگاه حسگر زیســتی اظهار کرد: این 
دســتگاه طیف سنج و آشکار ســاز حسگر زیستی 

بــه صورت کامال بومی با همکاری دانشــگاه علوم 
 پزشــکی و فیزیک کاربردی تبریز ســاخته شده 

است. 
ســهراب احمدی گفت: این دستگاه با حمایت 
ستاد توســعه زیســت فن آوری ریاست جمهوری 
طراحی و ســاخته شــده و پیــش از این نیز ثبت 

اختراع شده است. 

دستگاه طیف سنج زیستی در تبریز ساخته شد

توزیع3 هزار بسته کمک مؤمنانه در نوشهر 

وی درخصوص کاربرد و مزایای این دســتگاه اظهار 
کرد: بــرای درمان بیماری ها و تشــخیص آلودگی های 
موجود در هوا کاربرد دارد، مزایای دستگاه LSPR توانایی 
اندازه گیری سریع و آشکارسازی نمونه های زیستی مثل 

آنزیم ها و پروتئین ها توسط بیوسنسورها است. 
این دســتگاه قابلیت تشــخیص تــک ملکول های 
زیســتی را داشته، حساســیت ضریب شکست مناسبی 
در مــواردی کــه غلظــت ملکولی خیلی پایین باشــد 
را دارا می باشــد البتــه مقرون به صرفه بودن ســاخت 
 )LSPR( از دیگــر مزایــای دســتگاه طیف ســنج  آن 

است. 

نماینده مردم آســتارا در مجلس شورای 
برای  رایگان  قیر  اختصاص  اســالمی گفت: 
آسفالت معابر و خیابان های شهرهای زیر 50 
هزار نفر جمعیت، در مجلس پیگیری می شود 

و منبع تامین مالی آن مشخص شده است.
غالمرضا مرحبا اظهار کرد: طرح تخصیص قیر 
رایگان در مجلس یازدهم تصویب شــد اما شورای 
نگهبان مالحظاتی بر آن وارد کرد و پس از اصالح 
 در مجلس، دوباره به شــورای نگهبان ارجاع شده 

است.
وی اظهار امیدواری کرد این طرح پس از تایید 
در شــورای نگهبان و بررسی در کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات، جهت نهایی شدن دوباره به 

صحن علنی مجلس بازمی گردد.
وی ادامه داد: منبع تأمین اعتبار و موارد استفاده 
قیر رایگان، از سوی نمایندگان مجلس مشخص شده 
و درخصوص رانت  خواری و اســتفاده از آن در بازار 

آزاد نیز، جای نگرانی وجود ندارد.
مرحبا اظهار کــرد: برخی راه های روســتایی 
بخش های مرکزی و لوندویل آســتارا نیز وضعیت 
مناسبی ندارند و با توزیع قیر رایگان، به آسفالت و 

نماینده آستارا:

تأمین قیر آسفالت معابر شهرها در مجلس پیگیری می شود

بهسازی آنها اقدام خواهد شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی 
گفت: سودآوری راه  آهن قزوین-رشت در گرو اتصال 
به خط ریلی آستارا-آستاراست و قرارگاه خاتم  االنبیا 
با هدف زیرســازی و آزادسازی مسیر آن در آستارا 

مستقر شده اما سرعت اجرا کند است.
وی بیان کرد:  استقرار نیافتن کامل گمرک و نبود 

فنــس و تجهیزات حفاظتی از نواقص بارانداز ریلی 
آستارا-آستاراســت و از دولت جمهوری آذربایجان 
انتظار داریم هرچه ســریع  تر بــه تعهدات خود در 

تکمیل بارانداز عمل کند.
شهرستان مرزی بندر آستارا در منتهی الیه غرب 
استان گیالن واقع شده و با سه مرز زمینی، دریایی و 

ریلی با جمهوری آذربایجان در ارتباط است.

علــی امیری راد افزود: فرمانــداری خداآفرین به 
عنوان نهاد مســئول امنیت منطقه از همان روزهای 
اول درگیری جمهوری های آذربایجان و ارمنســتان 
شــرایط منطقه و نحوه اصابــت راکت ها را رصد و با 

دقت بررسی کرده است.
وی اظهار داشــت: بر همین اساس گزارش های 
اولیه توســط عوامل فرمانــداری تهیه و تدوین و در 
آن کلیات موضوع اصابت راکت ها درج شــده است، 
امــا به دلیل تداوم درگیری هــا و احتمال ادامه فرود 
راکت های دیگر، برآورد خسارات و میزان ریالی آن باید 

توسط کارشناسان مربوطه با تمام جزئیات ارائه شود. 
امیری راد ادامــه داد: تاکنون بر اثر اصابت راکت های 
طرف های درگیر در جنگ قره باغ، یک باب  ساختمان 
در شهرستان خداآفرین به طور کامل تخریب شده و 
30 باب از اماکن مسکونی و دامی نیز در مقیاس های 
مختلف از قبیل ترکیدگی دیوارها و شکستن شیشه ها 

دچار آسیب شده است.
بــه گفتــه وی تاکنــون اصابــت راکت هــا به 
 شهرســتان خداآفریــن تلفــات جانــی نداشــته 

است.

اعتراض به جذب معلمان غیربومی در استان همدان رهایی گروگان 13 ساله 
در »نیکشهر«

و  انتظامی  اســتان سیستان  فرمانده  جانشــین 
بلوچســتان گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان »نیکشهر« نوجوان 13 ساله پس از پنج روز 

اسارت از چنگال آدم ربا آزاد شد. 
ســرتیپ»احمد طاهری« افزود: مهر ماه ســال جاری در 
پی گزارش یک فقره آدم ربایی نوجوانی 13 ســاله در شــهر 
»بندرعبــاس« و انتقال پرونده نیابت قضایی به شهرســتان 
»نیکشــهر« بالفاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهي 

شهرستان وارد عمل شدند.
وی اضافه کرد: آدم ربا این نوجوان را پس از ربایش از شهر 
»بندرعباس« با یک دســتگاه خودروی پژو 405 به ســمت 

شهرستان »نیکشهر« متواری شده است.
این مقام ارشــد انتظامی  تصریح کرد: آدم ربا به دلیل یک 

سری اختالفات مالی این نوجوان 13 ساله را ربوده است.
ســردار طاهری عنوان کرد: سرانجام پس از 5 روز تالش 
شــبانه روزی پلیس، محل اســارت این نوجــوان در یکی از 
روستاهای شهرستان »نیکشهر« شناسایی و تیم عملیات ویژه 
پلیس آگاهی شهرستان با هماهنگی قضایی با حضور در محل، 
پــس از محاصره مخفیگاه، زمانی که آدم ربا عرصه را بر خود 
تنگ دید، گروگان را رها و به سمت ارتفاعات روستا متواری شد.
جانشین فرمانده انتظامی  استان با بیان اینکه نوجوان ربوده 
شــده به آغوش خانواده خود برگشت، خاطرنشان کرد: تالش 

برای دستگیری متهم متواری پرونده ادامه دارد.

دادستان جیرفت:
کشف یک تن مرفین

 از خودروی حامل کود حیوانی
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از 
کشــف یک هزار کیلوگرم مرفین از تریلر حامل کود 

حیوانی در این شهرستان خبر داد. 
حسین سالمی، افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان جیرفت در عملیاتی موفق به کشف یک تن مرفین 

و دستگیری یک متهم شدند.
وی با اشاره به جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد 
با پدیده قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: متهم این پرونده با 
صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای 

جیرفت وارد زندان شده است.
دادســتان جیرفت یادآور شد: تریلر حامل موادمخدر نیز 

توقیف شده است .

قاتل نامرئی دو نفر را 
در آذربایجان شرقی به کام مرگ برد

انتشار گاز مونوکسید کربن جان دو نفر را در آذربایجان 
شرقی گرفت. 

در یــک حادثه در روســتای گلســتان علیــای مراغه پدر 
۶5 ســاله ای بــر اثر انتشــار گاز مونوکســیدکربن موتور برق 
در دم جان باخت و پســر 3۲ ســاله وی نیز بعــد از اقدامات 
 درمانی کادر اورژانس 115 این شهرستان به بیمارستان منتقل 

شد.
این حادثه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده 
از موتور برق بنزینی که برای تامین برق چادر مورد استفاده قرار 

گرفته بود، روی داد.
در حادثه دیگری نیز در یکی از روستاهای سراب، انتشار گاز 
مونوکسید کربن در حمام خانگی یک دختر بچه 11 ساله را به 

کام مرگ فرستاد.
پزشــکی قانونی علت مرگ را خفگی ناشی از استنشاق گاز 

مونواکسید کربن اعالم کرده است.

بهره برداری از 33 مرکز نیکوکاری 
در آموزش و پرورش مازندران

ساری- خبرنگار کیهان
33 مرکز نیکوکاری در اداره های آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق مازندران 

به بهره برداری رسید.
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: براساس تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش و کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان به منظور کمک به دانش آموزان نیازمند و هدفمند کردن کمک ها و 
فعالیت های خیرخواهانه 33 مرکز نیکوکاری در اداره های آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 

مازندران راه اندازی شده است.
علیرضا ســعدی پور در حاشیه بهره برداری یکی از این مراکز در شهرستان میاندورود افزود: با 
اشــاره به تصویب 14 هزار وام قرض الحســنه دو میلیون تومانی و پرداخت 3 هزار و 500 وام به 
خانواده های شناســایی شده در حال پرداخت گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر 
عدالت آموزشی و گسترش فرصت های برابر آموزشی میان همه دانش آموزان تأکید شده و همچنین 
تهیه ابزارهای هوشمند توسط کمیته امداد امام)ره( استان  برای 8 هزار و ۲00 دانش آموز تحت 

پوشش این نهاد در دستور کار قرار دارد.

محیط زیست بوشهر
 از ۶ شهرداری این استان شکایت کرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
گفت: این اداره کل از ۶ شهرداری این استان به 
دلیل آلودگی محل های دفن پسماندها شکایت 
کرده و به شماری از آنها نیز برای تعیین وضعیت 

محل دفن پسماند خود مهلت داده است.
فرهاد قلی نژاد اعالم کرد: محل های دفن پسماندها 
به عنــوان یکی از مکان های مهم و مرحله نهایی در 
مدیریت پسماندهای خانگی و عادی نیازمند مدیریت 

اصولی است.
وی بیان کرد: مدیریت اصولی انواع پسماندها وفق 
قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی باید از سوی 

متولیان که در قانون مشخص شده انجام شود.
وی افزود: در ۲ سال گذشته با تشکیل کارگروه 
مدیریت پسماند موضوع پسماندهای استان به ویژه 
پسماندهای عفونی و خانگی مورد پیگیری قرار گرفته 
و برخی از سایت های دفن پسماندهای خانگی در حال 

ساماندهی هستند.
قلی نژاد اظهار داشت: برخی از شهرداران در این 
خصوص اقدام نکردند که بر علیه آنها پرونده قضایی 

تشکیل شده و در حال پیگیری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر 
گفت: طبق ماده هفت قانون مدیریت پسماند، مدیریت 
و دفع بهداشتی و اصولی پسماندهای شهری از وظایف 

شهرداری ها و در روستا از وظایف دهیاران است.

امام جمعه خلخال بر اجرای تونل
 در جاده اسالم-  خلخال تأکید کرد

امام جمعه خلخال بر ضرورت احداث تونل در گردنه الماس 
در جاده اردبیل-  اسالم تأکید کرد و گفت: وعده های مسئوالن 

در این زمینه باید عملی شود.
حجت االسالم کریم اسدی افزود: تامین ۲00 میلیارد ریال اعتبار 
برای آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث تونل در گردنه الماس واقع 
در جاده خلخال به اسالم وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده 

و تاکنون هیچ گونه اقدامی برای عملی شدن آن نشده است.
وی گفت: با تالش های صورت گرفته از سوی نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه اردبیل و همچنین استاندار استان مشکل 
حذف نام این پروژه از لیســت پروژه های سفر رئیس  جمهوری به 
استان برطرف شده و بیش از این تاخیر در اجرای این پروژه مورد 

جایز نیست.
وی اظهار داشت: اجرای پروژه حذف گردنه الماس و احداث تونل 
در مسیر کوهستانی و مه گیر خلخال به اسالم برای سهولت در تردد 
مسافران ضروری بوده و مسئوالن استان و شهرستان باید از فرصت 
سفر رئیس جمهوری به استان برای اجرای این طرح استفاده کنند.
حجت االسالم اسدی گفت: با توجه به وقوع حوادث مختلف ناشی 
از بارش های سنگین برف،کوالک شدید در گردنه الماس احداث تونل 

برای حذف این گردنه خطرناک ضروری است.

معاون وزیر نیرو:
۱۵۰ روستای کشور  امسال برق دار شدند

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: 150روستا در 
2۴ استان کشور از ابتدای سالجاری تاکنون از طریق احداث 
300 کیلومتر شــبکه و نصب 1۷0دستگاه  ترانسفورماتور 

برق دار شدند.
همایون حائری در مراســم بهره برداری از ۲ طرح برق رسانی 
به روســتاهای حاجی آباد هرمزگان افزود: 105 روســتای برق دار 
شــده در کشور جمعیت باالی 10 خانوار و 45 روستا نیز کمتر از 

10خانوار جمعیت دارند.
وی با بیان اینکه 5۷ هزار و 5۷0 روســتا در کشور هم اکنون 
برق دار هستند، گفت: تا پایان دولت تدبیر و امید نیز ۶۲5 روستا 
شــامل 435 روســتای باالی 10 خانوار و 1٩0 روستای زیر 10 

خانوار برق دار می شوند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه اظهار داشــت: 
عملیات اجرایی احداث نیروگاه ســیریک هرمزگان نیز به  زودی 

شروع خواهد شد.
حائری در مورد رفع نوســانات برق در روســتاها از مدیرعامل 
شرکت توزیع برق هرمزگان خواست که این موضوع را به دقت مورد 
بررســی قرار داده و گزارشی در این زمینه تهیه کنند تا اقدام های 

الزم جهت رفع آن انجام گیرد.
طرح برق رســانی به روستای ســربند و دهانه گیرا حاجی آباد 
هرمــزگان همزمان با 148 روســتای سراســر کشــور از طریق 
ویدئوکنفرانســی با حضور رئیس جمهوری و معاون وزیر نیرو در 

امور برق و انرژی انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در حاشیه برق رسانی به 
این روستاها گفت: این روستاها با هزینه 14 میلیارد ریال در مدت 
۲ ماه تامین برق شده، برق این روستاها از پنل های خورشیدی با 
ظرفیت ۲ هزار و 500 وات استفاده شده که در نوع خود در کشور 

منحصر به فرد است.
هاجر عبدی افزود: برای تامین برق مناطق روستایی در کشور 
از سیستم های یک هزار وات استفاده می شود که برای نخستین بار 
در کشور از پنل های ۲ هزارو 500 وات برای روستاهای هرمزگان 

استفاده شده است.
روستاهای سربند و دهانه  گیرا در شهرستان حاجی آباد دارای 

۲0 خانوار هستند.

استاندار:

مدیران چهارمحال و بختیاری 
از رسانه ها شکایت نکنند

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
اســتاندار چهارمحال و بختیاری از مدیران 
دستگاه های اجرایی خواست که علیه رسانه های 

جمعی شکایت نکنند.
اقبال عباســی که در جلسه شورای اداری سخن 
می گفت، افزود: مدیران استان نباید به هر بهانه ای از 
رســانه ها و از جمله رسانه های مجازی به جز مواردی 

که حاوی توهین و اتهام است، شکایت کنند.
وی ادامه داد: ممکن  اســت رســانه ای از ســر 
بی آگاهــی، خبری از اداره ای منتشــر کند که خالف 
واقعیت باشد اما مدیر این اداره باید به جای شکایت، 
جوابیه ای تدوین و آن را برای انتشار ارسال کند تا از 

بروز شایعات و مشکالت بعدی جلوگیری شود.
عباســی در ســخنان خود بر پرداخت مطالبات 
دستگاه های خدمات رسان استان تاکید و تصریح کرد 
به جز دانشــگاه علوم پزشــکی که در شرایط خاص 
کرونا قرار دارد و نباید به این دانشگاه فشار مالی وارد 
کرد، سایر دستگاه های اجرایی در حد توان و بضاعت 
نســبت به پرداخت بدهی های خود به دســتگاه های 

خدمات رسان اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری 
در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارد، اظهار داشت: 
به جز موج اول، در سایر موج های شیوع کرونا تکلیف 
و وظیفه ای برای دورکاری کارمندان ادارات از ســوی 
ستاد ملی کرونا مشخص نشد اما با این وجود اداراتی 
که می توانند با نیروی کمتر امور خود را انجام دهند، 

اجازه دورکاری به کارمندان داده شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه روح اهلل 
استان مرکزی گفت: 25 کارگاه با مدیریت 
این نهاد انقالبی در استان ماسک تولید 
می کنند و با وجود مشکالت تامین پارچه 
به صورت شبانه روزی در سه شیفت فعالیت 

دارند.
»امید محترمــی« افزود: کمبــود پارچه 
برای تولید ماسک مشــکل اصلی کارگاه های 
زیرپوشش است اما، با پیگیری  و همکاری برخی 
تولیدکنندگان تاکنون وقفه ای در خط تولید این 

کارگاه ها ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا 
تاکنــون بیش از چهار میلیــون و 500 هزار 
ماســک در این کارگاه های استان تولید و در 
مناطق محروم و حاشیه نشــین استان مرکزی 

توزیع شده است.
رئیس بسیج سازندگی سپاه روح اهلل استان 
مرکزی اظهار دشــت: در صورت حل مشکل 
تامین پارچه شمار کارگاه های تولید ماسک این 
نهاد انقالبی شمار کارگاه ها به ۶0 واحد می رسد. 
محترمی بیان کرد: کارگاه های تولید ماسک، 
دســتکش، لباس و تجهیزات پزشــکی بسیج 

۲۵ کارگاه بسیج در استان مرکزی ماسک تولید می کنند

سازندگی سپاه روح اهلل استان مرکزی همچنان 
فعال است و تا شکست ویروس کرونا با خدمات 
 متفاوت در کنار مردم و کادر پزشــکی خواهد 
بود. مسئول ســازمان بسیج سازندگی استان 
مرکــزی بیــان کرد: بیــش از ۲۲ هــزار نفر 
در ســطح اســتان در عرصه هــای مختلــف 

عمرانــی ، بهداشــتی، پزشــکی، خدماتــی، 
کشــاورزی، درمانی، صنعتی، تولیدی و سایر 
 فعالیت هــا خدمات تخصصی به مــردم ارائه 

می کنند.
800 گــروه جهــادی در اســتان مرکزی 

سازماندهی شده است.

همدان - خبرنگار کیهان:
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی جذب نیروهای 
فرهنگی غیربومی در استان همدان را اقدامی 
نادرست عنوان کرد و گفت: در جلسه مجمع 
نمایندگان استان با حضور استاندار قرار شد 
این معلمان در اســتان خودشان مشغول به 

کار شوند.
امسال همزمان با بازگشایی مدارس خبرهایی 

مبنی بــر بکارگیری 4۲ معلم غیربومی )اســتان 
لرســتان( در آموزش و پرورش اســتان همدان به 
گوش رســید که عالوه بر اعتــراض مردم، موجب 
واکنش  های شــدیدی از سوی مجمع نمایندگان و 
نماینده ولی فقیه در استان شد اما مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان همچنان از ادامــه کار نیروهای 
غیربومــی خبر می دهــد و این اقــدام را تصمیم 
وزارتخانه می داند. ســخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی در این باره، 

تاکید کرد: در جلسه مجمع نمایندگان و استاندار 
مقرر شــد به جای این تعداد نیــروی غیربومی از 
نیروهای بومی استان جایگزین شوند زیرا به اندازه 
کافی نیروی حق التدریسی و آموزشیاران نهضت در 

استان همدان وجود دارد.
حجت االســالم احمد حســین فالحی با اشاره 
به اینکه مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
نباید در اظهارات و تصمیماتش تک روی کند گفت: 
تصمیم نهایی در این رابطه گرفته شده و آن چیزی 
که به مصلحت اســتان باشد لحاظ می شود. وی در 
خصوص اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش مبنی 
بر تصمیم وزارتخانه بر جذب معلمان غیربومی در 
استان، گفت: این وزارتخانه هیچ دستورالعملی در 
خصوص لزوم بکارگیری نیروی غیربومی برای استان 

همدان ارائه نکرده است.
نماینده ولی فقیه در استان در خصوص استخدام 
4۲ معلم حق التدریسی غیربومی در همدان اظهار 
داشت: هرچند این افراد هم وطن ما هستند، اما در 
همــدان افراد تحصیل کرده بیکار بســیاری وجود 
دارد بنابرایــن چه نیازی به جذب نیرو از اســتان 

همسایه است؟
آیــت ا... حبیب ا... شــعبانی گفت: نه  تنها حق 
تحصیل کردگان همدان در این اســتخدام نادیده 
گرفته شــده اســت بلکه پس از یکی دو ســال با 
درخواست معلمان غیربومی برای انتقال به استان 

خودشان با مشکل روبرو می شویم.

اهدای بسته های حمایتی 
به دانش آموزان مناطق 

سیل زده تالش
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