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حوادث شهرستانها

 ۲۰شرور مسلح در زاهدان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرســتان زاهدان از دستگیری ۲۰
شرور مســلح و مجرم تحت تعقیب مراجع قضایی در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمود سعادتی اظهار داشت :ماموران انتظامی زاهدان
با تالش شــبانهروزی و بهرهگیری از اشراف اطالعاتی و شگردهای
خاص پلیســی مخفیگاه تعدادی شــرور مســلح و مجرم فراری و
تحت تعقیب را که در ســطح سیستان و بلوچستان مرتکب جرایم
خشنی چون قتل ،آدمربایی ،شــرارت ،قاچاق مواد مخدر ،سرقت
و زورگیری شــده بودند ،شناســایی و به منظور دستگیری آنها
بــا هماهنگی مقام قضایی در قالب چند تیــم عملیاتی وارد عمل
شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان تصریح کرد :تیمهای عملیات
ویژه پلیس این شهرستان در اجرای این طرح موفق شدند در چند
عملیات ضربتی یک قاتل مسلح فراری ،سه نفر آدمربا ۲ ،قاچاقچی
حرفهای مواد مخدر و  ۱۴شــرور و سارق مسلح را در نقاط مختلف
منطقه دستگیر کنند.
وی بیان کرد :در این طرح ضربتی ضمن کشف  ۱۲۸کیلوگرم
انواع مواد مخدر و توقیف  ۲دســتگاه خودروی مسروقه در بازرسی
از مخفیگاه متهمان بیش از  ۲میلیارد ریال اموال مسروقه ۲ ،قبضه
کلت کمری و  ۳۳قبضه انواع سالح سرد کشف شد.

انبار احتکار الستیک خارجی در بوکان
کشف شد

فرمانده انتظامی بوکان گفت :انبار الستیکهای احتکار
شــده خارجی به ارزش  ۱۶میلیارد ریال در این شهرستان
کشف و مکان آن پلمب شد.
سرهنگ سلمان حیدری اظهار داشت :در پی اشراف اطالعاتی
پلیــس مبنی بر احتکار مقادیری الســتیک در یک انبار در بوکان
ماموران انتظامی این شهرســتان موفق شــدند یک هزار و ۴۳۰
حلقــه الســتیک احتکار شــده در ایــن انبار را کشــف و ضبط
کنند.
فرمانده انتظامی بوکان اضافه کرد :در ارتباط با این پرونده یک نفر
دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ حیدری افزود :برخی افراد سودجو در ماههای اخیر اقدام
بــه احتکار کاال کردهاند که تاکنون دهها مورد از آنها در آذربایجان
غربی کشف شده است.
ن غربی است که به
بوکان از جمله شــهرهای جنوبی آذربایجا 
دلیل نزدیکی به مرز ،ســاالنه کاالهای قاچاق فراوانی در آن کشف
و ضبط میشود.

مرگ کودک  ۴ساله
با قرص ترک اعتیاد

فرمانده انتظامی مانه و سملقان گفت :پسربچه  ۴سالهای
در این شهرستان بر اثر خوردن قرص ترک اعتیاد پدرش،
جان خود را از دست داد.
سرهنگ مهدی مهرانفر اظهار داشت :به دنبال فوت مشکوک
این پســربچه در یکی از روستاهای بخش مانه ،بررسیهایی انجام
شــد که مشخص شد این کودک با خوردن قرصهای ترک اعتیاد
پدرش دچار مسمومیت شده است.
وی افزود :والدین این کودک ،فرزند خود را به بیمارستان منتقل
کردند اما علیرغم اقدامات انجام شــده ،معلوم شد که این پسربچه
چهار ســاله عالئم حیاتی خود را قبل از رســیدن به بیمارستان از
دست داده و فوت کرده است.

ضرب و شتم جنگلبانان
از سوی قاچاقچیان چوب در تالش

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش از ضرب
و شتم  ۲جنگلبان و مصدومیت یکی از آنها بر اثر حمله پنج
قاچاقچی چوبآالت جنگلی خبر داد.
آرش شــادپور اظهــار کرد :جنگلبانان در پی گشــت و بازدید
در مناطــق جنگلــی جوکندان تالش ،پنــج قاچاقچی چوبآالت
جنگلی را در حین حمل غیرمجاز چوب با اســب و قاطر مشاهده
کرده و برحســب وظیفه قانونی ،چوبآالت و چهارپایان را توقیف
کردند.
وی افزود :در حین انتقال کشفیات به مقر جنگلبانی جوکندان،
قاچاقچیان با چند تن از همدستان خود ،راه را بر جنگلبانان بسته
و آنها را به شــدت مورد ضرب و شــتم قرار داده و از محل متواری
شدند.
شادپور افزود :جنگلبانان با دشواری خود را به کالنتری رسانده و
از آنجا با آمبوالنس اورژانس به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل
شدند و روز پنجشنبه یکی از آنها به علت شدت جراحات وارده به
بیمارستان پورسینا رشت منتقل و بستری شد.
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری تالش ادامه داد:
قاچاقچیان فراری بومی منطقه هســتند و شناســایی شــدهاند و
موضوع ،از زمان وقوع به دادســرای عمومی و انقالب تالش گزارش
شــده و پرونده با دستور ویژه دادستان در شعبه چهار دادیاری در
حال رسیدگی است.

کالهبرداری پنج میلیارد ریالی
در پارسآباد

فرمانده انتظامی اســتان اردبیل از دستگیری  ۲نفر در
عملیات پلیس پارسآباد مغان خبــر داد و گفت :متهمان
به کالهبرداری پنــج میلیارد ریالــی از  ۲۵۰نفر اعتراف
کردند.
ســردار هوشنگ حســینی اظهارکرد :بدنبال مراجعه تعدادی
از شــهروندان پارسآباد به پلیس آگاهی و طرح شــکایت مبنی بر
کالهبــرداری از آنان به روش سوءاســتفاده از کارت بانکی و جعل
گواهینامه ،بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
قرار گرفت.
وی افزود :با انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی شده ردپای
 ۲کالهبردار که یکی از آنها زن است ،در رابطه با پروندههای شکایت
شناسایی که پس از هماهنگی قضایی کالهبرداران در عملیاتی ویژه
و غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت :متهمان به ازای پرداخت
 ۱۰میلیون ریال به طعمههای خود اطالعات کارت بانکی آنها را در
اختیار گرفته و تمام مبالغ کالهبرداری را در آن واریز و برداشــت
میکردند.
سردار حسینی با اشاره به اعتراف کالهبرداران به جرم ارتکابی
تشــریح کرد :کالهبرداران با ایجاد و بارگذاری پیجهایی با موضوع
فروش البســه و ابزارآالت برقی و صنعتی در بســتر شــبکههای
اجتماعی اینســتاگرام و معرفی خود به عنوان مغــازهدار و با ارائه
تلفن همراه و شماره کارت بانکی و صدور فاکتور فروش و ترخیص
کاال ،بارنامــه جعلی و صــوری بنام مالباختــه طراحی و از طریق
گوشــی همراه برای آنان ارســال و اعتماد مــردم را به خود جلب
میکردند.

امام جمعه تبریز بر بازگشایی مسیر ریلی جلفا  -نخجوان تأکید کرد

امام جمعه تبریز با اشاره به نقش بیبدیل
حمــل و نقل ریلی در حمل بار و جابجایی
مسافر ،بر استفاده از موقعیت ایجاد شده
و بازگشایی مسیر ریلی جلفا  -نخجوان به
منظور افزایش همکاریها تاکید کرد.
حجتاالسالم سیدمحمدعلی آل هاشم ،در
دیدار مدیرکل راهآهن منطقه آذربایجان و جمعی
از کارکنان این اداره کل با وی ،افزود :توسعه هر

وقف منزل به نیت
ترویج مکتب شهید سلیمانی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن گفت:
خیری از الهیجان یک باب منزل مسکونی خود
را به ارزش  ۱۰میلیارد ریال وقف تبیین و ترویج
مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کرد.
حجتاالسالم ســتار علیزاده گفت :این شهید
واالمقام دارای شخصیتی اثرگذار و ماندگار بوده و
مردم ایران اسالمی سعی دارند تا به انحاء مختلف
یاد و مکتب این شخصیت ارزشمند را که جزو مفاخر
کشور است ،زنده نگه داشته و پاس دارند.
وی به اجرای طرح اداره کل اوقاف و امور خیریه
گیالن با نام شهید سلیمانیاشاره کرد و گفت :در
ایــن طرح و از محل موقوفــات و کمک خیرین ۶
هزار بسته معیشتی برای توزیع میان اقشار نیازمند
تهیه شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با بیان اینکه
مجموع ارزش این بستههای معیشتی  ۲۰میلیارد
ریال است ،افزود :با همکاری دستگاههای مختلف
اجرایی این بستهها در بین اقشار آسیبپذیر استان
گیالن توزیع میشود.

مهلت ارسال آثار به
جشنواره فصلی مطبوعات ایالم
تمدید شد

رئیس خانه مطبوعات ایالم گفت :مهلت
ارســال آثار به سومین جشــنواره فصلی
مطبوعــات محلــی ،پایگاههــای خبری و
اطالعرسانی ،نمایندگی رسانههای سراسری
و خبرگزاریها در اســتان ایالم تا  ۲۰دیماه
جاری تمدید شد.
سامی شهبازی افزود :مهلت ارسال آثار به این
جشــنواره تا پایان آذرماه بود که به منظور حضور
هرچه بیشــتر خبرنــگاران تــا  ۲۰دیماه تمدید
شد.
وی ادامه داد :این تاریخ آخرین تمدید در حوزه
این جشــنواره اســت و خبرنگاران در این فرصت
اعالمی آثار خود را به دبیرخانه و یا ارکان جشنواره
ارسال کنند.
وی بیــان کرد :این جشــنواره برای ســومین
دوره ویژه مطبوعات محلــی ،پایگاههای خبری و
اطالعرســانی و نمایندگی رســانههای سراسری و
خبرگزاریهای در استان ایالم ویژه دو فصل تابستان
و پاییز است.
شــهبازی گفت :این جشنواره با هدف افزایش
رقابت موثر و ســازنده در تعالی و توسعه محتوایی
آثار و تولیدات رســانهای اســتان برای مشارکت و
شرکت خبرنگاران و روزنامهنگاران استان ،حمایت
از تولیدکنندگان آثار رسانهای ،ارتقای کمی و کیفی
آثار در بخشهای مختلف ،تالش برای ارتقای کیفی
و محتوای تولیدی رسانههای مکتوب و دیجیتال،
کمک به توســعه فضای رســانهای و ایجاد رقابت
مثبت و افزایش انگیزه و خالقیت رســانهها برگزار
خواهد شد.
وی زمینههای جشنواره را خبر ،تیتر ،سرمقاله و
توگو ،عکس
یادداشت ،مقاله ،گزارش ،مصاحبه و گف 
و کاریکاتور ،اینفوگرافی ،گرافیک و صفحهآرایی ،طنز
و نقد عنوان کرد.
شهبازی همچنین محورهای جشنواره را توسعه
اســتان و فرصتهای سرمایهگذاری با نگاه ویژه به
مزیتهای نفت ،گاز و پتروشیمی ،گام دوم و انقالب
اسالمی ،روند توسعه استان با نگاه به زیرساختهای
ارتباطی و مواصالتی و ســرمایهگذاری ،طبیعت و
محیط زیست ،آسیبهای اجتماعی و نقش رسانه
در پیشــگیری و کنترل آن ،دفــاع مقدس ،ایثار و
شهادت ،عفاف و حجاب ،اربعین حسینی ،ظرفیتها
و فرصتها برای استان ایالم و معرفی ظرفیتهای
استان در حوزه گردشگری و همچنین بخش ویژه
این جشــنواره را اطالعرســانی و آگاهیبخشی در
زمینه کرونا برشمرد.
وی گفت :آثار ارســالی بایــد از اول تیرماه ۹۹
تــا  ۳۰آذرماه  ۹۹در یکــی از مطبوعات محلی و
سراســری ،خبرگزاریهــا و پایگاههــای خبری و
اطالعرســانی دارای پروانه انتشــار ،منتشر شده
باشند.
رئیــس خانه مطبوعــات ایالم با بیــان اینکه
شرکتکنندگان میتوانند بدون محدودیت در بخش
آزاد و نیز حداکثر سه اثر در سه زمینه در بخش ویژه
در بخشهای اعالمی به دبیرخانه جشنواره ارسال
کنند افزود :شــیوه داوری آثار ،ساختاری و مبنای
بررسی رعایت اصول و شاخصهای روزنامهنگاری
خواهد بود.
بیش از  ۲۰۰خبرنگار در اســتان ایالم فعالیت
دارند.

افتتاح مرکز دیالیز نور

ساری -خبرنگار کیهان:
مرکز مدرن دیالیز شهرســتان نور با 400
مترمربع زیربنا در مــدت حدود چهار ماه با
اعتبار نزدیک به  5میلیارد تومان و با مشارکت
خیرین با حضور مسئوالن استان و شهرستان
نور به بهرهبرداری رسید.
مرکز دیالیز بیمارستان امام خمینی نور دارای
 20تخت مجهز و مدرن میباشــد که برای ساخت
و تجهیز این بخش پنج میلیارد تومان هزینه شده
اســت که از این میزان سه میلیارد و  500میلیون
تومان توســط خیرین و مابقی از اعتبارات دولتی
تامین و پرداخت شده است.
شایان ذکر است شهرستان نور با جمعیتی بالغ
بر  121هزار نفر دارای  87بیمار دیالیزی است.

کشــوری وابسته به حمل و نقل آن کشور بوده
و در این زمینه حمل و نقل ریلی نیز از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
وی اظهار داشت :در دوران کنونی در حمل و
نقل با وجود پیشرفت های حاصل شده در زمینه
تکنولوژیهای حمــل و نقل و راههای حمل و
نقلی ،هیچ چیز جای قطار را نمیگیرد.
وی بر پیگیری اتصال راهآهن بستانآباد به

تبریز و اتصال ایستگاه راهآهن خاوران به ایستگاه
فعلی راهآهن و لزوم ارائه خدمات هر چه بیشتر
به مردم به ویژه در فصل برودت هوا تاکید کرد.
مدیرکل راهآهن منطقــه آذربایجان نیز در
این دیدار گفت :راهآهن این منطقه از نظر طول
خط با  ۸۱۴کیلومتر خط آهن و از نظر کیلومتر
خط معادل با  ۲هزار و  ۵۰۰کیلومتر خط آهن
به عنوان بزرگترین ناحیه در کشــور محسوب

 1700میلیارد تومان به بودجه
قطعه دوم آزادراه تهران -شمال اضافه شد

میشود.
محمدرضا قربانی ،افزود :توجه کیفی به ارایه
خدمات هر چه بهتر در زمینه جابجایی مسافر و
حمل و نقل کاال ،تالش برای توسعه و گسترش
همکاریهای بینالمللی با کشورهای همجوار و
تســهیل زمینه صادرات ،واردات و ترانزیت کاال
از کشــور از جمله راهبردهــای کالن این اداره
کل است.

کتاب صوتی
بچههای حاج قاسم
در کرمان رونمایی شد

ساری -خبرنگار کیهان:
بودجه دو هزار میلیارد تومان قطعه دوم
آزادراه تهران -شــمال به  3هزار و هفتصد
میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و
بودجه در بازدید از قطعه  2آزادراه تهران -شــمال
گفت :روند احداث قطعه دوم آزادراه تهران -شمال
 38درصد پیشرفت دارد و تا پایان دولت دوازدهم
به بهرهبرداری میرسد.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه ساخت این طرح
در مقایسه با بازدید تیرماه از سرعت خوبی برخوردار
اســت افزود :تاکنون برای تکمیل این طرح حدود
 1200میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی افــزود :تونل البرز که بیــش از  6کیلومتر
طول دارد بزرگترین تونل منطقــه آزاد راه تهران

شمال است که  5کیلومتر راه شمال را کوتاه میکند.
معاون رئیــس جمهور افزود :قطعــه اول 60
کیلومتر مسیر تهران -شمال را کاهش داده است و
مردم استقبال خوبی از این طرح داشتند.
نوبخت با بیان اینکه بزرگترین تونل مســیر در
حال اتمام است گفت :شرایط همکاری دولت و بنیاد
مستضعفان تاکنون بسیار خوب بوده است.
وی گفت 3400 :میلیارد تومان تا پایان امسال
برای تکمیل قطعه دوم ســرمایهگذاری میشود تا
بتوانیــم پایان دولت دوازدهم شــاهد بهرهبرداری
آن باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه فقط
 47کیلومتر از قطعه دوم آزاد راه تهران شمال باقی
مانده است گفت :که با همکاری دولت و بنیاد پروژه
متوقف نمیشود و فعالیت ادامه دارد.

کتاب صوتــی بچههای حاج قاســم و
یادداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با
حضور جمعی از مسئوالن در کرمان رونمایی
شد.
مدیر روابط عمومی ســپاه ثاراهلل استان کرمان
در حاشــیه آیین رونمایی از کتاب صوتی بچههای
حاج قاسم گفت :این کتاب مروری بر بخش کوچکی
از خاطرات رزمندگان غیور لشــکر پیروز  ۴۱ثاراهلل
کرمان در طول دوران دفاع مقدس است که از زبان
یادگار دفاع مقدس آزاده ســرافراز ســردار حسین
معروفی نگاشته شده است.
سرهنگ رضا موحد افزود :کتاب بچههای حاج
قاســم توسط انتشارات فاتحان در  ۶بخش و ۵۲۸
صفحه به قلم افسر فاضلی شهربابکی به رشته تحریر
در آمده است.
وی بیان کرد :کتاب صوتی بچههای حاج قاسم
نیز با نقشآفرینی بیش از  ۳۰نفر از هنرمندان در
 ۷۲قسمت در  ۱۲ساعت آماده شده که در اختیار
مخاطبین قرار میگیرد.
مدیر روابط عمومی ســپاه ثاراهلل استان کرمان
تصریح کرد :کتاب صوتی بچههای حاج قاســم با
همکاری معاونت روابط عمومی تبلیغات سپاه ثاراهلل
استان کرمان و معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی
ولی فقیه در سپاه رونمایی شد.
وی اظهار داشت :سردار حسین معروفی فردی
است که بنا به گفته سردار شهید سلیمانی کم سن
و سالترین فرمانده گردان لشکر  ۴۱ثارهلل در طول
دوران دفاع مقدس بود.

مرحله نخســت مجتمع فوالد آذر حدید
بناب بــا حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و جمعی از مقامهای استانی و شهرستانی به
بهرهبرداری رسید.
برای ســاخت فاز اول این مجتمع فوالد ۳۵۰

میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
ظرفیت تولید مرحله اول این کارخانه  ۲۰۰هزار
تن شــمش فوالدی در سال است و با بهرهبرداری
از آن برای  ۴۰۰نفر به طور مستقیم فرصت شغلی
ایجاد شده است.

کل سرمایهگذاری مجتمع تولید فوالد آذر حدید
 ۵۰۰میلیارد تومان است .شهرستان  ۱۴۰هزار نفری
بناب در  ۱۰۵کیلومتری جنوب تبریز واقع شده و
یکی از شهرســتانهای صنعتی آذربایجان شرقی
محسوب میشود.

طرح فوالد بناب به بهرهبرداری رسید

استاندار:

امکان ایجاد استخرهای آبزیپروری در  ۸هزار حلقه چاه هرمزگان وجود دارد

استاندار هرمزگان گفت :هشت هزار چاه
کشاورزی در این استان وجود دارد که میتوان
قبل از انتقــال آب از آنها به باغها و مزارع،
استخرهایی برای پرورش آبزیان ایجاد کرد.
فریدون همتی افزود :تاکنون  ۶۳نمونه از این
کار انجام شــده که طبق برآورد صورت گرفته هر
کدام از این استخرها میتواند ساالنه به ارزش یک
میلیارد ریال تولید ماهی داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تشــویق روستاییان برای
مشــارکت در بهرهبــرداری از این ظرفیت آبزی ،
بیان داشت :سازمان جهادکشاورزی وشیالت باید
آموزش الزم جهت ترویج این کار را در روســتاها
داشته باشند تا مردم و کشاورزان مشارکت کنند.
اســتاندار هرمزگان اظهارداشــت :با استفاده
از عوامل مختلف تولیــد ،میتوان ضمن افزایش

بهرهوری و درآمدزایی برای مردم ،ایجاداشــتغال
جدید برای جوانان را محقق کرد.
اســتاندار هرمزگان ادامه داد :در شهرســتان
جاســک  ۲۰هزار هکتــار زمین مســتعد برای
کشــاورزی و ایجاد گلخانه شناســایی شــده که
میتــوان با تخصیص آب از ســد جگین آن را به
مرحله تولید رساند.
وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشی در راهاندازی
و بهرهبرداری از مجموعه عظیم  ۲۰هزار هکتاری
کشاورزی در جاســک ،گفت :عالوهبر شهرستان
جاســک در شهرستانهای بشاگرد و سیریک نیز
استعداد و ظرفیت برای کشاورزی وجود دارد که
باید برای آن سرمایهگذاری صورت گیرد.
همتی تصریح کرد :در شهرســتان حاجی آباد
نیــز در کنار خط انتقال آب از آب شــیرین کن

کرونا در  ۱۱شهرستان اصفهان به صفر رسید

بندرعباس ،زمینهای مستعد برای کشاورزی وجود
دارد که در گام نخســت ۲ ،هزار هکتار شناسایی
شده و مطالعات برای پهنه بندی باید بر روی آنها
صورت گیرد.
استاندار هرمزگان تاکید کرد :زیرساختهای
مناسب در این منطقه از جمله تخصیص آب از خط
انتقال آب شیرین کن وجود دارد و طبق برآوردها
در این منطقه از شهرستان حاجی آباد امکان ایجاد
 ۲۰هزار فرصت شغلی با تبدیل آن به منطقه بزرگ
گلخانهای و ایجاد صنایع تبدیلی وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد :شــرکت آب منطقهای
هرمزگان و سازمانهای جهادکشاورزی و مدیریت
و برنامهریزی استان باید به سرعت مطالعات بر روی
این طرح را آغاز کنند و مرحله نخست آن با جذب
سرمایهگذاران اجرایی شود.

 30هزار بسته معیشتی
در خراسان رضوی
توزیع شد

مسئول بســیج جامعه پزشکی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
از به صفر رســیدن آمار مرگ و میر ناشی از
کرونا در  ۱۱شهرستان این استان در هفته دوم
دی خبر داد و گفت :اصفهان نیز در مقایسه
با سایر شهرســتانها کمترین آمار فوتی را
داشت.
آرش نجیمــی افزود :بررســی آمار همهگیری
کوویــد  ۱۹گویای بهبود وضعیت اســتان اســت
بطوریکه در هفتــه دوم دی ماه جاری از چهارم تا
دهم در  ۱۱شهرســتان آمار مرگ و میر ناشــی از
کرونا به صفر رســید و در میان سایر شهرستان ها
(بجز کاشــان و آران و بیدگل) اصفهان با وجودی
که بیشترین جمعیت را دارد اما کمترین آمار مرگ
و میر را داشت.
وی بــا بیان اینکه در این مدت کمترین میزان
بستری در هر  ۱۰۰هزار نفر مربوط به شهرستانهای

خــور و بیابانک (صفر) ،تیــران و کرون و نجفآباد
بود ،اظهار داشــت :بیشترین میزان بستری مربوط
به دهاقان ،نطنز و بویین میاندشت بود.
نجیمی خاطرنشــان کرد :میزان بســتری در
شهرســتان اصفهان در مدت مذکــور از میانگین
استانی که هشت در هر یکصد هزار نفر بود ،کمتر
و معادل هفت نفر بود.
نجیمی بیشــترین میزان فوت مثبت کرونا را
نیز در هشتم تا چهاردهم آبان امسال اعالم کرد و
اظهار داشت :در آن تاریخ  ۲۳۲نفر جان خود را از
دســت دادند که اکنون روزانه به کمتر از  ۱۵نفر
رسیده است.
استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت ۲۴
شهرستان دارد؛ در زمان حاضر همه شهرستانهای
این اســتان در وضعیت زرد همهگیری کووید ۱۹
قرار دارد.

خراسان رضوی از توزیع  ۳۰هزار بسته
معیشتی در قالب اجرای طرح شهید
سلیمانی در استان خبر داد.
محسن ذاکریان اظهار داشت :در قالب
طرح شــهید ســلیمانی «مســجد سنگر
ســامت» تاکنون  30هزار بسته معیشتی
و  33هــزار بســته غذایی گــرم در میان
خانوادههای آسیب دیده از کرونا در استان
توزیع شده است.
ذاکریــان بــا بیان اینکه طرح شــهید
سلیمانی «مسجد سنگر سالمت» از  20آبان
در استان خراسان رضوی آغاز شده است و
تاکنون دو هزار و  550مسجد وارد این طرح
شدهاند خاطرنشــان کرد :اجرای این طرح
نقش موثری در کاهش آمار ابتال به بیماری
کووید 19-در سطح استان داشته است.
مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان
رضوی تاکید کرد :در حال حاضر  150پایگاه
تخصصی با حضور پزشک و پرستار در سطح
استان تشکیل شده است و در صورت نیاز به
بیماران خدماترسانی میکنند.
ذاکریــان تصریح کرد :به منظور اجرای
طرح مقابله محلهمحور بــا بیماری کرونا،
 ٣0هزار نفر نیروی انسانی مردمی در طرح
مسجد سنگر سالمت ساماندهی شدند.

به نیت شهید سلیمانی در همدان انجام گرفت

توزیع  3هزار بسته کمک معیشتی در بین نیازمندان
همدان -خبرنگار کیهان:
مسئول قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در
همدان از توزیع  3هزار بسته کمک مومنانه در
بین آسیبدیدگان از کرونا خبر داد و گفت :طی
 10ماه گذشته  30هزار بسته کمک معیشتی در
بین نیازمندان توزیع شده است.

کریم مطهری تهیــه و توزیع  133هزار پرس
غذا ،ذبح  225گوسفند و توزیع  7هزار و  600بسته
گوشت ،تهیه  21هزار بسته بهداشتی و تحویل 70
سری جهیزیه را از جمله اقدامات قرارگاه امام حسن
مجتبی(ع) برشمرد.
مســئول قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) اظهار

داشــت :تمامــی کمکها توســط ســپاه ،ادارات
دولتی ،ستاد فرمان اجرایی امام خمینی(ره) ،دفتر
نمایندگی آســتان قدس رضــوی ،اداره کل اوقاف
و امور خیریه ،شــهرداری ،خیریــن و کمکهای
مردمی جمعآوری و در بین محرومان توزیع شــده
است.

یادداشت خبرنگار

ارتباط زمینخواران
با جریانهای انحرافی

یک عده افراد ســودجو همچون اختاپوس برجایجای این شهر دست
درازی میکنند و هرجا زمین و ملکی مرغوب میبینند در طمع دست یافتن
به آن سر از پا نمیشناسند و متاسفانه ایادی فاسد هم در بدنه دستگاههای
مختلف ذیربط اعم از شهرداری و راه و شهرسازی و ثبت اسناد آنان را در
رسیدن به مقاصد شومشان یاری میکنند.
تاســفبارتر اینکه تنها به این مقدار بسنده نکرده و در راه رسیدن به
آنچه مدنظر دارند از هر اهرمی حتی جریانات انحرافی و فرق ضاله نیز بهره
میبرنــد و با برهم زدن امنیــت روانی و جانی افراد جامعه و ایجاد رعب و
وحشت سعی در برآورده کردن خواستههای ناحق خود دارند.
ماجرا این بار مربوط به زمینی است که اهالی منطقه محروم آخرآسفالت
در اهواز وقتی دیدند سالها به حال خود رها شده درصدد بهرهبرداری بهینه
از آن برآمدند و پس از پیگیری بسیار توانستند مجوز احداث مسجدی برای
اهالی محل و استفاده جوانان و نوجوانان و ارتقا سطح فرهنگی و دینی اهالی
را بگیرند .اما گرفتن این مجوز همان و پیدا شــدن سر و کله پدرخواندهها
همــان! به یکباره زمین بایر و مخروبهای که محل تجمع اراذل و اوباش و
معتــادان بود صاحب پیدا کرد .در حالی که پیشتر گفته بودند این زمین
در طرح شهری قرار است جاده شود و بعد هم گفتند فضای سبز است که
در نهایت مقرر شد اوقاف مسجدی در آن احداث کند.
به نظر میرســد موقعیت زمین خیابان روشندل به سبب قرار گرفتن
در برجاده ســاحلی حسابی دهان سودجویان را آب انداخته است که برای
به چنگ آوردنش از هیچ تالشی فروگذار نیستند.
در طول قریب به  8ســالی که اهالی پیگیر پرونده احداث مســجد در
این زمین هستند بارها افراد مختلف با وکالتنامههای صوری ادعای تملک
این زمین را کردهاند .در حالی که همه این افراد در واقع گماردههای فردی
هســتند که به ســابقه زمینخواری در منطقه شهره است .به گفته اهالی
و معتمدین محلی فرد مذکور وقتی علیرغم تالشهای بســیار به نتیجه
دلخواهش نرسید دســت به دامان جریانهای انحرافی وابسته به وهابیت
مستقر در منطقه شد.
نکات جالب بســیاری در این ماجرا به چشم میخورد اول اینکه اهالی
از شهرداری مجوز میگیرند تا برای جلوگیری از تصرف زمین توسط غیر،
دیوارکشی دور زمین را انجام بدهند و با هزینهای قریب به  40میلیون تومان
زمین را دیوارکشــی میکنند .اما مدتی بعد شهرداری حکم تخریب همان
دیواری را که مجوزش را داده بود به بهانه پیدا شــدن مالک صادر میکند
در حالی که فردی که ادعا میشــود مالک است مثل موارد قبل تنها یک
وکالتنامه به نامش است و اصال در ایران زندگی نمیکند.
دوم اینکه پرونده احداث مسجد در این زمین در روند پیگیری در ادارات
مختلف قریب به  15بار مفقود میشود و اهالی هر بار مجدد تشکیل پرونده
میدهند .مانع تراشی و بهانهجویی و پاسکاریهای متعدد در دستگاههای
ذیربط را هم به آن بیفزایید.
ســوال اساسی اینجاست چرا دســتگاههای نظارتی و اطالعاتی اجازه
میدهند این افراد که به صورت شــبکهای و عنکبــوت گونه در اطراف و
اکناف این شــهر دام تنیدهاند؛ تا این حد جوالن بدهند و مانع احداث یک
مرکز فرهنگی مذهبی در منطقه محروم و کم برخوردار آخرآسفالت که به
شدت نیازمند وجود این امکانات است بشوند؟
اهواز -فاطمه زورمند

استاندار کردستان:

دولت عراق با رسمیشدن مرز سیرانبند
موافقت کرد

استاندار کردستان گفت :با پیگیریهای صورت گرفته،
دولت مرکزی عراق با رسمیشدن مرز سیرانبند موافقت
کرد.
بهمن مرادنیا اظهار داشــت :موافقت دولــت مرکزی عراق و
رسمیت یافتن مرز سیرانبند بانه به توسعه تجارت این شهر و استان
و رشد ارتباطات تجاری با اقلیم کردستان عراق منجر خواهد شد.
وی از بازگشایی بازارچههای مرزی مله خورد سروآباد و خانم
شــیخان مریوان از هفته آینده خبر داد و اضافه کرد :از سرگیری
فعالیت این بازارچهها ،ب ه اشتغال مرزنشینان و افزایش درآمد آنان
کمک میکند.
اســتاندار کردستان با اشاره به اینکه فعال بودن این بازارچهها
به توســعه بازار شــهرهای بانه و مریوان منجر خواهد شد ،یادآور
شد :مرزنشینان این شهرها میتوانند به وارد کردن تعدادی اقالم
و لوازم خانگی اقدام کرده و از این طریق منبع درآمدی برای خود
فراهم کنند.

دبیر شورای سالمت اهواز:

شبکه بهداشت علیه شهرداری اهواز
اعالم جرم خواهد کرد

اهواز -خبرنگار کیهان:
دبیر شورای سالمت اهواز گفت :بهرغم تذکرات مکرر
مرکز بهداشت به شهرداری اهواز در خصوص تجمع سگهای
ولگرد که باعث به خطر افتادن جان شهروندان شده است.
شهرداری اقدام موثری برای حل این معضل انجام نداده و
چنانچه تا پایان دیماه به این مهم رسیدگی نکند ،موضوع
را با عنوان تهدید علیه سالمت عمومی به مراجع قضایی
ارجاع خواهیم داد.
«مهران احمدی بلوطکی» افزود :به نظر میرسد شهرداری اهواز
نسبت به افزایش بیرویه سگهای بالصاحب و پرسهزنی آنها در
خیابانهای سطح شهر بیتوجهی میکند.
وی با تاکید بر این که ســازمان پسماند شهرداری اهواز باید
رســیدگی به این معضل را در اولویت برنامههای خود قرار دهد،
تصریح کرد :زنگ خطر تهدید برای سالمتی مردم به صدا درآمده
و مرکز بهداشت به عنوان یک نهاد نظارتی که وظیفه آن حفاظت
از سالمت مردم است از متولیان رسیدگی به این معضل میخواهد
که هرچه سریعتر راهکار عملیاتی و برنامه مدونی برای برونرفت
از این وضعیت خطرناک ارائه نمایند.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با ابزار نگرانی نسبت به شیوع
بیماریهای ویروســی مشترک انســان و حیوان ،در صورت عدم
ساماندهی سگهای ولگرد در اهواز تصریح کرد:با افزایش بیرویه
و روزافزون جمعیت ســگهای ولگرد ،احتمــال افزایش گردش
ویــروس هاری در بین این حیوانات و انتقال به انســان باال رفته
است و متاســفانه شاهد افزایش موارد بیماری در بین حیوانات و
افزایش موارد حیوانگزیدگی انسانها و نیز موارد تلفات انسانی در
اثر بیماری مشترک یا حیوانات در سطح شهر هستیم.
به گفته این مقام مســئول یکی از علل این افزایش ،مخالفت
دوستداران محیطزیست و حامیان حیوانات با کشتار حیوانات ناقل
بیماری اســت و همین باعث شده که برای کنترل آنها از روش
عقیمسازی استفاده میشود.
احمــدی بلوطکی در ادامه با انتقاد از روند کند عقیمســازی
سگهای ولگرد در کلینیک عقیمسازی سایت زباله صفیره ،گفت
مدتی است که زندهگیری و عقیمسازی سگهای ولگرد با سرعت
بســیار پایینی در حال پیشروی اســت و همین باعث شده که
سگهای بالصاحب معابر و خیابانهای شهر را در قلمرو خود بگیرند
و ما با این وضعیت دیگر توان پاسخگویی به شکایات مردم را نداریم.

