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حادثه آتش ســوزی کانکــس معلمان در 
سردشــت دزفــول، بــار دیگر ضــرورت رفع 
محرومیت هــای ایــن منطقــه از جمله نبود 
فضاهای آموزشی مناسب، جاده های دسترسی، 
امکانــات درمانــی و رفاهی را یــادآوری کرد.
به گزارش مهر، ماجرا از آنجا شــروع شــد که 
شامگاه ۳۰ دی ماه ســال جاری در حالی که 
شهروندان از بارش رحمت الهی شاد و سرمست 
بودند، اصابت صاعقه به یک کانکس در روستای 
کنگرستان واقع در بخش کوهستانی و صعب 
العبور سردشــت دزفول موجب منفجر شدن 
پیــک نیک و آتش گرفتن کانکس و در نهایت 
سوختگی سه معلم و سه نفر از اهالی آن منطقه 
شــد، خبری که کام همه را تلخ کرد.حادثه ای 
که از همان ابتدا با آمار ضد و نقیض همراه بود 
و مســئوالن و رسانه ها تعداد مصدومان را بین 
چهار تــا ۶ نفر اعالم کردند که در آخرین آمار 
مشخص شد در این حادثه سه معلم و سه نفر 
از اهالی منطقه دچار ســوختگی با درجه های 

مختلف شده اند.
شواهد نشــان می دهد که حسین رضایی 
معلم روســتای کنگرســتان بــه دلیل دوری 
مســافت بین محل زندگی و محل کار برخی 
شب ها در این کانکس مي مانده است و در شب 
حادثه دو نفر از معلمان روســتاهای اطراف و 
چنــد نفر از اهالی منطقه نیــز در کنار وی در 
کانکس حضور داشــته اند.تا ۲۴ ساعت پس از 
بروز حادثه صرفاً همــان خبر اولیه یعنی بروز 
صاعقــه و ســوختگی چند نفر، در رســانه ها 
مشاهده می شد و هیچ گونه اطالعی از آخرین 
وضعیت مصدومان حادثه منعکس نشــده بود.
مظلومیت حادثه دیدگان و ســکوت مسئوالن 
موجب شــد تا رسانه ها دســت به کار شوند و 
آخریــن وضعیت را جویا شــوند، در این میان 
تقریباً همه مردم و رسانه ها متفق القول به این 
نتیجه رسیده بودند که چرا باید در شهرستانی 
همچــون دزفول همچنان مدارس کانکســی 
وجود داشته باشد و دانش آموزان مناطق صعب 
العبور آن از کمترین حق خود که برخورداری از 

مدرسه است، محروم باشند؟
گویی این حادثه رخ داده بود تا شاید وجدان 
خفته متولیان را که از قضا از تمام ســختی ها 
و مطالبــات مردم این مناطق خبر دارند، بیدار 
کند تا بلکه به فکر راه چاره و جلوگیری از بروز 
حوادث ناگوار بعدی باشند اما باز هم تا رسانه ها 
دست به کار نشدند هیچ مسئولی حاضر نبود 
با اخبار امیدوار کننده به دنبال تســکین دل 
خانواده های مصدومان، اهالی منطقه و قشــر 
معلمان به ویژه معلمان عشــایری و روستایی 

شود.
در این میان صرفاً نماینده دزفول در مجلس 
شــورای اســالمی، یکم بهمن ماه به چند تن 
از نیروهای دفتر خــود از جمله رئیس دفتر و 
اعضای روابط عمومی مأموریت داد تا با حضور 
در روســتای کنگرستان از محل حادثه بازدید 
کنند.معاون عمرانی فرمانداری، رئیس جمعیت 
هالل احمر دزفول، بخشدار و ریاست آموزش 
پرورش بخش سردشت به همراه کالنتری این 
منطقه، مســئول دفتر نماینده شهرستان در 
مجلس را هنگام بازدیــد از محل وقوع حادثه 
همراهی کردنــد.در این بازدید، ســید احمد 
آوایی طی تمــاس تلفنی با اهالی این منطقه، 
ضمن دلجویــی و تاکید بر انجام پیگیری های 

الزم برای درمــان هرچه بهتر حادثه دیدگان، 
اظهار کــرد: پس از اطالع از این حادثه دردآور 
بالفاصلــه پیگیری و گزارش لحظه به لحظه را 
دریافت کردم تا در روند جزئیات امر قرار بگیرم 
ضمن اینکه به خانــواده مصدومان این قول را 
می دهم که لحظــه ای از پیگیری وضعیت این 
معلمان و همچنین دیگر حادثه دیدگان غافل 
نخواهم بود.وی گفت: بدون شــک در اســرع 
وقت جلساتی را در راســتای ساخت مدارس 
در مناطق روستایی شهرستان برگزار خواهیم 
کرد اما قبل از این مهم ضروری است اقدامات 
ایمنی الزم به منظور جلوگیری از تکرار حوادث 
این چنینی در کانکس هایی که مدارس در آنها 

مستقر است، صورت بگیرد.
بخشدار سردشت دزفول نیز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار کــرد: پس از وقوع حادثه 
بالفاصله به اورژانس ۱۱۵ اطالع داده شده است 
و اورژانس نیز در کمترین زمان ممکن خود را 
به نزدیکی محل حادثــه یعنی به جاده اصلی 
رسانده است.علی عبدالهی افزود: یک مسافت 
۱۲ کیلومتری از جاده اصلی تا محل اســتقرار 
کانکس بسیار صعب العبور است به همین دلیل 
اورژانس قــادر به حضور در محل حادثه نبوده 
است که خوشبختانه اهالی منطقه توانسته اند 
مصدومــان را به خودروی اورژانس برســانند.
بخشدار سردشت فاصله شهر دزفول تا روستای 
محل حادثه را حدود ۸۰ کیلومتر برشــمرد و 
گفت: ۱۲ مدرسه کانکسی در بخش سردشت 
وجود دارد که در حال پیگیری برای نوســازی 
این ۱۲ مدرســه کانکسی هســتیم.عبدالهی 
همچنین گفت: ۱۵۰ کیلومتر مسیر روستایی 
در بخش سردشت نیازمند اصالح فوری هستند 
چرا که در این مناطق امکانات مورد نیاز برای 
ســاخت مدرســه از جمله برق وجود دارد و 
اگر مســیر اصالح شود بســیاری از مشکالت 
دیگر مرتفع می شــوند.وی با بیان اینکه بیشتر 
مدارس سردشت در مســیرهای ناهموار قرار 
دارند خواستار پیگیری امور عشایر در راستای 
تخصیص اعتبار برای رفع مشکل نامسطح بودن 

مسیر بسیاری از روستاهای این بخش شد.
فرمانــدار ویژه دزفول نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، اظهار کرد: مدیرکل نوســازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خوزستان روز شنبه در 
محل وقوع حادثه حضور یافت و مقرر شد یک 

مدرسه یک کالسه در این روستا احداث شود. 
علی فرهمندپور افزود: به دستور وزیر آموزش و 
پرورش، آمار تمام مدارس کانکسی شهرستان 
دزفول نیز جمــع آوری و برای این وزارت خانه 
ارسال شــد.وی گفت: با پیگیری فرمانداری و 
نماینده دزفول در مجلس، مبالغی جهت کمک 
هزینه درمان به مصدومان این حادثه اختصاص 
یافت.فرماندار ویژه دزفول در ادامه با بیان اینکه 
جزئیات دقیق حادثه و نظرات کارشناســی در 
خصــوص چگونگی بروز ایــن حادثه در حال 
بررسی است گفت: یکی از معلمان مصدوم به 
درخواست خانواده اش برای درمان به اصفهان 
منتقل شــده اســت و مابقی در اهواز در حال 
درمان هستند.فرهمندپور در پایان اضافه کرد: 
برخالف آنچه در برخی رســانه ها آمده است، 
هیچیک از مصدومان ایــن حادثه دانش آموز 

نیستند، بلکه سه تن از اهالی منطقه هستند.
رئیس بیمارســتان ســوانح و ســوختگی 
آیت اهلل طالقانی اهــواز نیز در خصوص وضع 
جسمانی مصدومان حادثه گفت: آسیب دیدگان 
این ســانحه ســه معلم و ســه نفــر از اهالی 
منطقه هســتند که خانواده یکی از معلمان با 
خواست شــخصی، وی را به بیمارستان سوانح 
و سوختگی اصفهان منتقل کردند.پیمان نجاتی 
افزود: سه نفر از اهالی و دو معلم دیگر بالفاصله 
پس از ســانحه به بیمارستان آیت اهلل طالقانی 
اهواز منتقل شدند. یکی از اهالی منطقه با ۸۵ 
درصد ســوختگی و یکی از معلمان نیز با ۵۴ 
درصد سوختگی در بخش آی سی یو بستری 

هستند. 
وی عنوان کرد: درصد ســوختگی سومین 
معلم و آن دو نفر دیگر نیز زیر ۵۰ درصد است.
در این میان آموزش و پرورش خوزستان نیز که 
گویی در چند روز گذشته در خواب زمستانی 
به ســر می برد پس از چند روز ســرانجام در 
ســوم بهمن با صدور اطالعیه ای اقدام به ارائه 
توضیحاتی در این باره کرد.در اطالعیه آموزش 
و پرورش خوزســتان آمده اســت: این حادثه 
حوالــی ســاعت ۲۱ روز ۳۰ دی ماه  رخ داد و 
متأسفانه در اثر برخورد صاعقه به کانکس محل 
اســکان همکاران فرهنگی؛ سه نفر از معلمان 
در منطقه چشمه شیرین و کنگرستان بخش 
سردشــت دزفول دچار ســوختگی شدند.در 
ادامه این اطالعیه افزوده شده است: یک تن از 

فرهنگیان آسیب دیده در این حادثه از معلمین 
عزیز عشایری و دو تن دیگر نیز از معلمان عزیز 
روستایی بودند که شِب حادثه برای اقامت در 
این کانکس مستقر شــده بودند.در ادامه این 
اطالعیه همچنین آمده اســت: وزیر آموزش و 
پرورش دقایقی پس اطالع از این حادثه ناگوار، 
به کورش مودت؛ مدیــرکل آموزش و پرورش 
خوزستان مأموریت داد که این موضوع را مورد 
پیگیری جدی قرار دهد که بالفاصله مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان خوزستان به همراه 
هیأتی در بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی 
اهواز حضور یافتند و در جریان مراحل درمان و 
اقدامات پزشکی صورت گرفته برای این عزیزان 
قــرار گرفتند و ضمن تماس بــا دکتر نجاتی؛ 
مدیریت بیمارســتان طالقانی اهواز خواســتار 
تسریع و رسیدگی هر چه بیشتر به فرهنگیان 
حادثه دیده و ۳ نفر از جوانانی که برای کمک 

به آنان آمده بودند؛ شدند.
در عیــن حال مدیرکل آمــوزش و پرورش 
خوزســتان به نیابت از وزیر آموزش و پرورش 
مأموریت یافت که نســبت بــه انتقال یکی از 
فرهنگیان آسیب دیده در این حادثه؛ با رضایت 
خانواده وی به بیمارســتان ســوانح سوختگی 
اصفهان اقــدام کند.در بخش دیگــری از این 
اطالعیه آمده اســت: وزیر آمــوزش و پرورش 
همچنین در نشســت شــورای معاونین اداره 
کل آمــوزش و پرورش خوزســتان با حضور 
استاندار، که به عنوان آخرین برنامه سفر وزیر 
در استان خوزستان برگزار شد، دستور داد که 
این موضوع با قید فوریت مورد بررسی دقیق و 
کارشناسی قرار بگیرد؛ در عین حال مراقب های 
درمانی از این عزیزان همدالنه انجام شــود.در 
این میان مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خوزســتان نیز روز شــنبه طی گفت 
و گویی بیان کرد: مدرســه کانکسی که بر اثر 
اصابت صاعقه در بخش سردشت دزفول دچار 
آتش سوزی و خسارت شــد با احداث کالس 

درس بازسازی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، روستای کنگرستان 
تنها روســتایی نیســت که دانــش آموزانش 
از مدرســه کانکسی اســتفاده می کنند بلکه 
دانش آموزان بســیاری از روستاهای دو بخش 
کوهســتانی سردشــت و شــهیون دزفول در 
کانکس و یا چادر مشــغول به تحصیل هستند 

که این موضوع نمونــه کوچکی از بی تدبیری 
متولیان و بی توجهی به حقوق دانش آموزانی 
اســت که می توانند آینده سازان کشور باشند.

کمبود امکانات آموزشی و رفاهی موجب شده 
است تا برخی از اهالی بخش سردشت دزفول 
برخالف میل باطنی از روستا به شهر مهاجرت 
کنند که این امر با توجه به اینکه ساکنان این 
منطقه به دلیل کشــاورزی و دامپروری نقش 
عمده ای در تولیدات شهرستان دارند می تواند 
به یک چالش برای آینده دزفول تبدیل شــود.

از ســویی بخشدار سردشــت در صحبت های 
خود می گوید، ماشین اورژانس به دلیل صعب 
العبــور بــودن ۱۲ کیلومتر از مســیر منتهی 
بــه کانکس قادر نبوده اســت در محل حادثه 
حضور یابد که این امــر عالوه بر ایجاد اخالل 
در روند امداد رسانی به مصدومان، زنگ خطر 
را برای حوادث بزرگ تر به صدا درآورده است.

سالهاست ساکنان منطقه سردشت، ایجاد راه 
و جاده های دسترســی را یکــی از مهمترین 
مطالبــات خود اعالم می کنند و با وجود اینکه 
مسئوالن زیادی همواره با حضور در سردشت 
از رفع مشــکالت این منطقه خبر می دهند اما 
باز هم اقدام عاجلی برای رفع این مشــکالت 
صورت نمی گیرد و وعده های مســئوالن صرفاً 
در حد شعار و یا طرح های تکمیل نشده باقی 
می ماند.به طور کلی باید گفت حادثه سردشت 
بار دیگر ضرورت رفع محرومیت های بی شمار 
این منطقه از جمله برخوردار نبودن از فضاهای 
آموزشی مناسب، جاده های دسترسی، امکانات 
درمانی و رفاهی را یادآوری کرد، امکاناتی که در 
این برهه از زمان از طبیعی ترین و بدیهی ترین 

حقوق یک انسان به شمار می روند.
حال امیدوار هستیم جنب و جوشی که برای 
برچیده شدن مدارس کانکسی شهرستان و رفع 
مشکالت بخش سردشت در بین مسئوالن به 
وجود آمده است صرفاً به همین چند روز ختم 
نشود و شاهد اقدامات امیدوار کننده در راستای 
محرومیت زدایی از این بخش کوهســتانی و 
صعب العبور باشیم.همچنین رئیس بیمارستان 
ســوانح و ســوختگی آیت اهلل طالقانی اهواز با 
بیان اینکه در حادثه مدرسه کانکسی سردشت 
دزفول شش نفر دچار سوختگی شدند، گفت: 
از این تعداد سه نفر معلم و سه نفر دانش آموز 
هستند که یکی از دانش آموزان دچار سوختگی 
۸۵ درصدی و دیگری ۵۷ درصدی است و یک 
معلم نیز دچار ســوختگی ۳۷ درصدی است.

دکتر پیمان نجاتی در گفت وگو با ایســنا، در 
خصــوص وضعیت عمومــی مصدومان حادثه 
مدرسه کانکسی سردشــت دزفول، بااشاره به 
اینکه در این حادثه  شــش نفر دچار سوختگی 
شــدند که از این تعداد سه نفر معلم و سه نفر 
دانش آموز هستند، اظهار کرد: در روزهای اول 
یکی از معلمان با رضایت شــخصی به یکی از 
بیمارســتان های اصفهان اعزام شد و در حال 
حاضــر پنج نفر در بیمارســتان طالقانی اهواز 

بستری هستند.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضر ســه 
دانش آموز و دو معلم در بیمارســتان طالقانی 
اهواز بستری هســتند، افزود: از این تعداد دو 
دانش آموز و یــک معلم در بخش مراقبت های 
ویژه هستند و یک معلم و یک دانش آموز دیگر 
نیز در بخش ســوختگی مردان هستند و حال 

عمومی خوبی دارند.

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 
پس از ۱۰ سال انتظار در دبیرخانه شورای عالی 
مناطــق ویژه اقتصادی و آزاد کشــور تصویب 
شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از 
مشهد، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یکی از 
مهم ترین معبر ها در مســیر های ترانزیتی مهم 
جهان از جمله کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-
آسیا، کریدور ۱۶ هزار کیلومتری جاده ابریشم، 
کریدور ریلی تار و بزرگراه آســیایی به حساب 
می آید.ایجاد منطقه ویــژه اقتصادی دوغارون 
به عنــوان بزرگ ترین منطقــه ویژه اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران در نقطه صفر مرزی 
با افغانســتان در سال ۱۳۸۷ در هیئت وزیران 
و سال ۱۳۸۹ در مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رســید. این منطقه با هدف تســهیل 
ســرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف یعنی 
کشــور افغانســتان فعالیت خود را آغاز کرد و 
امروزه مرز دوغــارون، مهم ترین مرز صادراتی 
جمهوری اسالمی ایران و مهم ترین مرز زمینی 
کشور افغانستان برای ارتباط با اروپا و کشور های 
حوزه خلیج فارس است.در مجموع مناطق ویژه 
اقتصــادی و آزاد تجاری با هــدف بهبود رفاه 
اجتماعی همــه جانبه و رقابــت در بازار های 
جهانی تاسیس شــده اند و برای تاثیرگذاری 
بهینه نیازمند همگرایی و یکپارچگی هستند. 
موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، وجود 

قوانین تسهیل کننده بازرگانی مانند ترخیص 
سریع و کم هزینه کاال های وارداتی و صادراتی 
و همچنین رسیدگی سریع به درخواست های 
مربوط به ســرمایه گذاری، ایــن مناطق را به 
مناطق اســتراتژیکی برای تســریع تعامالت 
تجــاری بین المللــی و رونق اقتصــادی بدل 
کرده اســت.محمد رستمی مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصــادی دوغارون می گوید: طرح جامع 
این منطقــه ویژه اقتصادی پس از ۱۰ ســال 
انتظار در ۲۹ دی ماه ۹۹ به وســیله دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق ویژه اقتصــادی و آزاد 
کشور به تصویب رســید که یکی از دغدغه ها 
و خواســته های به حق و مهم مردم مرزنشین 
تایباد را تحقق بخشید.او می افزاید: طرح جامع 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون از کاربری های 
مختلف همچون گردشگری، درمانی، صنعتی، 
کشــاورزی و تجــاری برخوردار اســت.مدیر 
عامل منطقــه ویژه اقتصادی دوغــارون ادامه 
می دهد: دوغارون یکی از مرز های مهم کشــور 
با افغانستان و کشور های آسیایی میانه است که 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با قرار گرفتن در 
نقطه صفر مــرزی و همجواری با والیت هرات 
افغانستان، سرمایه گذاران زیادی به خاطر بازار 
خوب آن عالقه مند به ســرمایه گذاری در این 
بیان می کند: تصویب  منطقه هستند.رستمی 
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یک 

گام مهم در رشد و توسعه اقتصاد شرق کشور 
است و شهرستان مرزی تایباد را به یک قطب 
اشتغالزایی در شرق کشور تبدیل خواهد کرد.

او تصریح می کند: حجم کل ســرمایه گذاری 
در هشــت هزار و ۷۰۰ هکتار طرح جامع این 
منطقه ویــژه اقتصادی، دوهزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان می باشــد کــه میزان اشــتغال در کل 
طــرح ۴۱ هزار نفر اســت.مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصــادی دوغارون تاکید می کند: تالش 
می کنیم تا قدرت سرمایه گذاران بومی منطقه 
را افزایش بدهیم که آن ها هم بتوانند در منطقه 
ویژه سرمایه گذاری کنند؛ چرا که هرچه تعداد 
سرمایه گذاران افزایش یابد دغدغه اشتغال در 
منطقه کمترخواهد شــد. رستمی در خصوص 
تاخیر چندین ســاله این طرح اظهار می کند: 
به علت دفاع غیرموثر مشاور، مطالعات ناکافی، 
ممنوعیت بهره برداری از آب دشــت تایباد و 
عــدم ثبات مدیریت، این طرح جامع به نتیجه 

نرسیده بود.
رضا تنهایــی مقدم کارشــناس اقتصادی 
در گفت وگــو با خبرنــگار ما می گویــد: اگر 
ســرمایه گذاری در مناطق مرزی افزایش یابد، 
امنیــت هم به تبع آن افزایــش پیدا می کند؛ 
چرا که بیکاری خود ســبب ناامنی می شــود 
و اشتغالزایی برای مرزنشــینان سطح امنیت 
را باال می بــرد.او همچنیــن می افزاید: هرچه 

ســرمایه گذاری در مناطق مرزی بیشتر شود، 
باعث توســعه متوازن در کشــور خواهد شد؛ 
توســعه ای که حاصل آن عدالت و یکپارچگی 
توزیع امکانات در سراســر کشــور خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به سرمایه 
گذاری صادرات محور ادامه می دهد: تمرکز بر 
ظرفیت های صادراتی مناطق مرزنشین و توجه 
به اشتراکات فرهنگی دوسوی مرزها سیاست 
همســایگی را که در اقتصــاد مقاومتی مورد 
تاکید است توسعه می بخشد و نیز در دور زدن 
تحریم ها کمک خواهد کرد.تنهایی مقدم بیان 
می کند: سرمایه گذاری بر روی صنایع تبدیلی 
و بسته بندی آن هم در شهرستان های مرزی 
و صادرات محصوالت به کشــور های همسایه 
عالوه بــر اینکه ارزش افزوده بیشــتری برای 
کاال ها و محصوالت درپی دارد، ارزآوری بسزایی 

برای کشــور رقم خواهد زد.او تصریح می کند: 
فراهم کردن زیرســاخت های گردشگری و به 
خصوص گردشگری سالمت در مرز ها با احداث 
بیمارســتان ها و درمانگاه ها هم می تواند باعث 
توسعه مناطق مرزنشین شود که الزمه آن لغو 
روادید و بررســی های بیشتر در این خصوص 
خواهــد بود.وجود ۲۲ هــزار و ۵۰۰ متر مربع 
انبار مسقف، هشت مخزن یک میلیون لیتری 
سوخت، یک مخزن ۲۵۰ هزار لیتری بلندینگ، 
۳۰ هکتار زمین آســفالت بــرای بارانداز کاال، 
ترانشیپ منت کاال های ورودی، عرضه سوخت 
با نرخ صادراتی، چهار دستگاه باسکول و سالن 
نوبت دهی از جمله امکانات موجود در منطقه 
ویژه اقتصادی دوغارون هستند.هم اکنون نیز 
۵۳ منطقه ویژه اقتصــادی و ۱۲ منطقه آزاد 

تجاری در ۲۰ استان کشور وجود دارد.

گروه شهرستانها: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه »بخشی از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهرهای 
جدید با ســاخت مجتمع های مســکونی در سال ۱۴۰۰ 
افتتاح می شود« گفت: توســعه زیرساخت ها و روبناها در 
شــهرهای جدید، در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.به 
گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان 
بوشهر،حبیب اهلل طاهرخانی صبح دیروز در مراسم افتتاح 
پروژه های زیر و روبنایی در شــهرجدید عالیشــهر بوشهر، 
از ســاخت واحد مسکونی در راســتای اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن در شــهرهای جدید خبر داد و اظهار داشت: 
در راســتای طرح اقدام ملی مســکن در شهرهای جدید 
ساخت مجتمع های مســکونی آغاز شده است.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این طرح ها در سال 
۱۴۰۰ افتتاح می شود گفت: توسعه زیرساخت ها و روبناها 

در شــهرهای جدید در اولویت برنامه ها قرار گرفته اســت 
و امروز شــاهد افتتاح پروژه های عمرانی با سرمایه گذاری 
۲۰۰ میلیارد ریال در شهر جدید عالیشهر بوشهر هستیم 
که از حمایت های استاندار و مسئوالن اجرایی در تخصیص 
اعتبار قدردانی می شــود.مدیر شــرکت مــادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید کشور توسعه زیرساخت ها در شهر 
جدید عالیشــهر بوشهر را مورد اشــاره قرار داد و تصریح 
کرد: اجرای طرح های روبنایی، زیرســاختی در بخش های 
مختلف آموزشــی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، خدماتی و 
دیگــر طرح های مورد نیاز و مطالبه مردم در شــهر جدید 

عالیشهر مورد توجه ویژه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید عالیشهربوشهر 
هــم در این برنامه با اشــاره به افتتاح ۵ پــروژه با اعتبار 
۲۰۰ میلیارد ریال در عالیشــهر بوشــهر اظهار داشت: در 

این برنامه، زمین ورزشــی چند منظوره، دبیرستان سردار 
حاج قاسم سلیمانی، هنرستان شــهید خسرو دروازه بان، 
تکمیل و آماده سازی معابر و کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان افتتاح شد.
علــی مقاتلی با اشــاره به افتتاح زمیــن چند منظوره 
عالیشــهر با زیربنای ۲۷۰۰ متر مربع و ۱۳ میلیارد ریال 
اعتبار خاطر نشــان کرد: در این زمین رشته های ورزشی، 
فوتبال، بســکتبال و والیبال راه اندازی شــده اســت.وی، 
از افتتاح دبیرســتان ۱۲ کالسه ســردار قاسم سلیمانی و 
هنرســتان ۱۲ کالسه شهید خســرو دروازه بان خبر داد و 
بیــان کرد: ایــن ۲ پروژه با اعتبــار ۱۲۵ میلیارد ریال در 
زمینی به مســاحت ۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع ساخته شده 

است.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید عالیشهر بوشهر 

افتتاح و تکمیل معابر شــهری با ۱۷ میلیارد ریال اعتبار از 
دیگر پروژه ها دانســت و گفت: در این راستا کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان با ۴۴.۵ میلیارد ریال شــامل 
ســالن آمفی تئاتر، کتابخانه، فضای آموزشی و سرایداری 

راه اندازی شد.
مقاتلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه در شهر 
جدید عالیشهر بوشــهر افزود: عملیات اجرایی ۳ بوستان، 
مسیر دوچرخه سواری، دی کلینیک با اعتبار ۴۰۰ میلیارد 
ریال در شــهر جدید عالیشهر بوشــهر آغاز شد.وی، شهر 
جدید عالیشــهر بوشهر را با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت 
برای اسکان جمعیت سرریز شهر بوشهر دانست و تصریح 
کرد: تاکنون طرح های مهم زیربنایی در این شهر ساخته و 
افتتاح شده و اکنون عملیات ساخت مجتمع های مسکونی 

در اجرای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است.

صاعقه ای که قلب محرومیت را شکافت

معلمان سوختند تا روستایی صاحب مدرسه شود

دوغارون منطقه ویژه اقتصادی شد

 تایباد، قطب اشتغالزایی شرق کشور

معاون وزیر راه  و شهرسازی در مراسم افتتاح پروژه های زیر و روبنایی در شهرجدید عالیشهر بوشهر:

بخشی از پروژه های اقدام ملی مسکن در سال۱۴۰۰ افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
مصرف بهینه برق وگاز، در روزهای 

سرد و یخبندان فعلی بسیار ضروری است
گروه شهرســتانها: علی رغم قطع بارش بــرف، اکیپ های عملیاتی به 
صورت شبانه روزی اوضاع را پایش مي کنند و پای کار هستند. بهمن داراب 
زاده مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در شــرایط یخبندانی 
که روزهای آتی با آن مواجه ایم، مدیریت مصرف برق و گاز کمک شایانی به 
امر خدمات رســانی در حوزه حامل های انرژی خواهد کرد. داراب زاده گفت: 
با اعالم پیش بینی هواشناســی مبنی بر وجود یخبندان در روزهای آتی، به 
منظور بهره مندی تمامی هموطنان از انواع انرژی، انتظار مي رود مشــترکین 
عزیز و محترم در استفاده بهینه از حامل های انرژی، هوشمندانه عمل کنند 
تا مشــکلی در خدمات دهی به هموطنان گرامی ایجاد نشود. وی افزود: در 
بارش برف که از شب گذشته در استان آغاز و در برخی نقاط استان از شدت 
بیشــتری نیز برخوردار بود با تالش کارکنان شــرکت، گروه های عملیاتی و 
اجرایی و پیمانکاران پســت ها و خطوط ، هیچگونه مشکلی برای مشترکین 

محترم ایجاد نکرد.
داراب زاده افزود: در برخی از نواحی کوچصفهان ، آســتانه و الهیجان به 
دلیــل ریزش یکباره برف از روی هادی ها و در هــم تنیدگی آنها در مناطق 
بادخیــز چند مــورد قطعی کوتاه مدت به وجود آمد کــه با حضور به موقع 
عوامل اجرایی در ســریع ترین زمان ممکن مشکل برطرف شد . داراب زاده 
گفت: همچنین پســت میرزا کوچک در شــهرک صنعتی رشت یک مرحله 
بی برق شــد که در کمتر از ۱۵ دقیقه مجدداً برق دار شــد و در حال حاضر 
هیچ مشــکلی در بخش فوق توزیع و انتقال نداریم.مدیر عامل شــرکت برق 
منطقــه ای گیالن گفت: علی رغم قطع بــارش برف، اکیپ های عملیاتی به 
صورت شــبانه روزی اوضاع را پایش مي کنند و پای کار هستند تا در صورت 
بروز هر گونه اتفاقی، در اســرع وقت آن را برطرف کرده تا مشکلی برای هم 

استانی های شریف و فهیم ایجاد نشود.

مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد
بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا

 در دستور کار
گروه شهرســتانها: مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان بازدید از روند 
اجرای تعمیرات ســاالنۀ مدول  F  واحد احیا مســتقیم، بهینه سازی تمامی 
ایــن مدول ها را مورد تأکید قرار داد.عظیمیــان ضمن قدردانی از اقدامات و 
زحمات کارکنان بخش های مختلف در این زمینه، اجرای این پروژه در زمان 
معین با رعایت نکات ایمنی را ارزشمند دانست و بر ثبت دقیق دستاوردهای 
فنی و نتایج این طرح و همچنین پیاده ســازی دســتاوردها بر سایر مدول ها 

تأکید کرد.
در همین خصوص، داریوش رشیدی، مدیر ناحیۀ آهن سازی، در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد در تشــریح دالیل اجرای این طرح گفت: یکی از روش های 
افزایش ظرفیت در مدول های واحد احیا مســتقیم افزایش ظرفیت ریفورمر 
و حجم کاتالیست هاســت. زمان تعویض لوله های ۸ اینچ این مدول نیز بعد 
از ۱۴ ســال کارکرد فرارســیده بود و این امر هم در نــوع خود یک رکورد 
محســوب می شــود.وی ادامه داد: با برنامه ریزی قبلی در خصوص افزایش 
ظرفیت تولید، ســاخت لوله های ســوپر آلیاژ ۹ اینچ توسط سازندۀ داخلی 
توانمند برنامه ریزی شد. ســاخت این لوله ها با تکنولوژی بسیار پیشرفته، با 
تکیه بر دانش و تکنولوژی داخلی صورت گرفت. با این اقدام تعداد ۴۶۸ عدد 
از این لوله ها نصب و اولین ریفورمر کامل با لوله های ساخت داخل در کشور 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
رشــیدی ادامه داد: با این تغییر قطر لوله، حجم کاتالیست بارگذاری شده 
حــدود ۲۰ درصد افزایش می یابد. در این مرحلــه از طرح افزایش ظرفیت، 
بدون تغییر در ســایر تجهیزات، افزایش تولید آهن اســفنجی به میزان۵ تا 
۸ درصــد در این مدول را انتظار داریم.مدیر ناحیه آهن ســازی تصریح کرد: 
در این توقف، ســایر اقدامات مربوط به قســمت های مدول ازجمله تعویض 
کامل نســوز ریفورمر، تعویض منطقۀ خنک کنندۀ کوره، ســرویس مخازن 
شست وشوی گاز و سیســتم آب، تعمیر و سرویس کلیۀ تجهیزات مکانیک، 

برق و اتوماسیون مدول نیز صورت می گیرد.

متقاضیان دریافت کارت پیله وری در استان 
آذربایجان غربی آموزش های  الزم مالیاتی مي بینند

گروه شهرســتانها: مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به 
امکان سوء اســتفاده افراد سودجو از مزایای کارت های پیله وری در مناطق 
مرزی اســتان، از برگزاری کالس های آموزشی ویژه مالیاتی برای داوطلبان 
دریافت کارت پیله وری در اســتان خبر داد. حســن کوماسی با بیان اینکه 
کالس های آموزشــی مالیاتی ویژه متقاضیان کارت های پیله وری در استان 
از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ همزمان با شروع دوره جدید صدور کارت های پیله 
وری آغاز شــده اســت گفت: در این مدت بیش از ۳۰۰۰ نفر از کالس های 

مذکور استفاده کرده اند. 
وی بــا بیان اینکــه آموزش داوطلبــان کارت های پیله وری در ســطح 
اســتان در چارچوب سه دوره آموزش های مالیاتی، گمرکی و تجاری صورت 
مي گیــرد، هدف از برگزاری این کالس ها را آشــنایی بــا قوانین و مقررات 
همچنین آشنایی با وظایف پیله وران برای استفاده بهتر از مزایای فعالیت با 
کارت پیله وری عنوان کرد و افزود: جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی 
افراد سود جو از مزایای کارت های پیله وری از جمله خرید این کارت ها برای 
واردات بــدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، از جمله دیگر  اهداف مهم 

برگزاری کالس های مذکور است. 
مدیرکل دســتگاه مالیاتی آذربایجان غربی  با اشاره به اینکه خوشبختانه 
یکی از شرایط الزم برای صدور کارت های پیله وری، دارا بودن گواهی شرکت 
در این کالس ها وموفقیت در آن اســت، افزود: بر این اساس کلیه داوطلبان 
به هنگام ثبت نام در این کالس ها ســاماندهی مي شوند و مکلف به شرکت 

در آن هستند.
کوماسی در ادامه گفت: چگونگی تشکیل پرونده در ادارات مالیاتی، دریافت 
مفاصا حســاب ، تهیه و تنظیم دفاتر قانونی حسابداری، ارسال فهرست های 
موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله فهرست موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، 
دریافت کد اقتصادی، چگونگی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی )ارزش فزوده و 
عملکرد ( و آشنایی با مواد قانونی جهت جلوگیری از واگذاری کارت به افراد 
غیر، از جمله آموزش های مالیاتی است که در دوره های مذکور ارائه مي شود.

شهردار اصفهان: 
مدیریت شهری ظرفیت های خود را
 در حوزه سالمت به کار گرفته است

شــهردار اصفهان در افتتاح مرکز نمونه گیری آزمایشگاهی خودروگذر در 
آزمایشگاه بزرگ ملل شهرک ســالمت اصفهان گفت: این مرکز در راستای 
تامین ســالمت مردم و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی به مردم گام های 

موثر و بی نظیری برداشته است.
قدرت اله نوروزی اظهار داشت: قرار بوده در شهرک سالمت مجموعه هایی 
افتتاح شود تا بتواند خیال مردم را از دغدغه های مربوط به برخی از بیماری ها 
یا مراکز درمانی راحت کند، شــهرداری اصفهان به عنوان یکی از شــرکای 
شهرک سالمت تمام کاری را که باید انجام مي داد، انجام داده است و شریک 
ایــن مرکز نیز با تمام همت جایگاهــی را ایجاد کرده که به طور حتم باعث 

خوشحالی همگان خواهد شد. 
شهردار اصفهان ادامه داد: اگرچه امروز حوزه سالمت متولیان خاص خود 
را دارد با این وجود شــهرداری اصفهان بــا ماموریت های متنوع و متعدد در 
حوزه ســالمت نیز وظایفی را بر عهده گرفته و مدیریت شهری ظرفیت های 
خود را به کار بســته اســت، شــهرداری در برخی از وظایف جانشین سایر 
دستگاه ها شده و در حوزه سالمت نیز نقش موثر خود را به خوبی ایفا کرده 

است. 
وی اضافه کرد: گرفتن تســت کرونا در خودرو شاید در نگاه اول کار ساده 
ای باشــد اما زمانی که مردم در شرایط وحشت و ترس از مسری بودن یک 
بیماری، نگران پیاده شــدن از خودرو و رفتن به آزمایشگاه باشند ارزش این 
کار مشخص مي شود.نوروزی گفت: نمونه گیری به این نحو آرامش و آسایش 
را به خانواده ها باز مي گرداند. همه ما ماموریت داریم این کارها را برای مردم 
انجام دهیم. شهرداری از تمام کسانی که در بهبود سالمت روانی و جسمانی 

مردم تالش مي کنند، حمایت مي کند. 

اخبار کوتاه


