
15 یکشنبه 5 تیر 1401
 شماره  8529

ت
 اس

جه
موا

د 
شدی

ب 
د آ

مبو
 و ک

لی
سا

شک
ا خ

ته ب
ذش

ی گ
ل ها

 سا
ن از

ریا
زمو

 جا
قه

نط
م

عدد خبر حادثه

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
گلســتان بــا تأکیــد بــر تــاش دولــت بــرای 
خانــه دار شــدن اقشــار جامعــه به ویــژه 
محرومان گفت: سهم استان برای ساخت 
مســکن محرومــان در مناطــق روســتایی و 
شهرهای زیر ۲۵هزار نفر از محل تفاهمنامه 
بــا بنیــاد مســتضعفان حــدود 1400واحــد 
است. به گزارش ایرنا، سیدمحمد حسینی 
افــزود: در مرحلــه نخســت ۵۷۸واحــد 
مســکونی از مجموع ۲0هــزار واحد توزیعی 
بــرای ســاخت مســکن محرومان کشــور در 

گلستان ساخته می شود.

1400
خانه 

گلستان

شــهردار بجنــورد گفت: در ســفر یــک روزه 
رئیس جمهــوری بــه اســتان، 1۲مصوبــه از 
وزیر کشــور بــرای رفــع چالش های شــهری 
 بجنــورد اخــذ شــد. بــه گــزارش فــارس، 
جــواد حمیــدی اظهــار کــرد: وزیــر کشــور 
دســتور ویژه برای 1۲معظل و مشکل شهر 
بجنورد مصوب کرد که بــا اجرای آن بخش 
اعظمــی از مشــکات شــهری مــردم رفــع 
خواهد شــد و شــهرداری بجنورد بــه درآمد 

پایدار شهری خواهد رسید.

12
مصوبه 

خراسان شمالی

فارسعکس خبر

بافت بزرگ ترین گلیم جهان 
بزرگ ترین گلیم جهان در اندازه 10۵مترمربع با ۷بافنده 

ثابت و 3کمک بافنده در 40روز در روستای هورز شهرستان 
قیر و کارزین استان فارس و با طراحی و سرپرستی یکی از 

بانوان کارآفرین نمونه کشوری بافته شد.
منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

تکرار لرزه ها در کیش و چارک
زلزله 5.6ریشتری یک کشته و 30مصدوم بر جای گذاشت 

در روزهای پایانی خرداد جزیــره کیش و منطقه چارک در 
سرزمین اصلی طی 3روز بیش از 50بار لرزیدند که بیشترین 
قدرت این لرزه ها 5.2ریشــتر و بقیه بین 3تا 5ریشتر بود. 
حاال یک هفته بعد از این لرزه ها، صبح دیروز )شــنبه  4تیر( 
زلزله ای به بزرگی 5.6ریشــتر بندرچارک از توابع بندرلنگه 
در هرمزگان را لرزاند که در جزیره کیش هم احســاس شد؛ 
3۱نفر حین فرار از زلزله مصدوم شدند که یک نفر از آنها  جان 

خود را از دست داد. 

زلزله خسارت شدید نداشت
 به گزارش همشــهری،  این زلزلــه در طــول جغرافیایی
 54.3 و عرض جغرافیایــی 26.52 در عمق 22کیلومتری 
زمین رخ داد و مرکز وقوع آن در 23کیلومتری بندر چارک، 
25کیلومتری جزیره کیش و 55کیلومتری جناج بستک بود. 
نزدیک ترین مراکز استان به زلزله 2۱6کیلومتری بندرعباس 

و 3۸2کیلومتری شیراز فارس بود. 
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با بیــان اینکه تیم های 
ارزیاب بعد از وقوع زلزله به منطقه اعزام شدند، می گوید:  در 
هفته های اخیر شاهد وقوع زلزله های مهیب در مناطق غربی 
استان هرمزگان بودیم و چند زلزله با قدرت باالی 4 و 5ریشتر 

این مناطق را به لرزه درآورد.
مهرداد حســن زاده می افزاید: به محــض دریافت آخرین 
وضعیت، اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت، اما تاکنون 

گزارشی از خسارت شدید نداشته ایم.
به گفته وی، استاندار هرمزگان دستور داده است به منظور 
آرامش بیشتر شهروندان محترم بندرچارک تعداد چادرهای 
اسکان موقت در این منطقه که از هفته گذشته برپا شده بود، 
افزایش یابد. همچنین همه مراکز کیش روز گذشته تعطیل 

اعالم شد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمــر هرمزگان هم با بیان اینکه 
کمپ اســکان اضطراری در بندرچارک که از 24خرداد برپا 
شده تقویت می شــود، گفت:  با توجه به پایین بودن شدت 
پس لرزه های پس از زمین لرزه 24خرداد این کمپ اسکان 
اضطراری چندان استفاده ای نداشــت، اما با توجه به زمین 
لرزه 5.6ریشــتری دیروز احتمال افزایش اســتفاده از آن 

وجود دارد.
مختار سلحشــور با بیان اینکه از 24خرداد تا کنون بیش از 
۱00زمین لرزه در منطقه چــارک هرمزگان رخ داده که در 
هیچ یک مصدوم و خسارت جانی گزارش نشده است، افزود: 
به دلیل وســعت منطقه متاثر از این زمین لرزه ها بررسی ها 
هنوز خاتمه نیافته و تیم های ارزیاب در حال تهیه گزارش و 

انجام بررسی ها هستند.

یک کشته در کیش 
با وقوع زلزله هرچند در ســاعت های اولیه اعالم شد که این 
حادثه خسارت جانی نداشته اســت، اما 3۱نفر در کیش به 
دلیل ترس از زلزله و در حین فرار مصدوم شدند که درنهایت 

یکی از این مصدومان فوت کرد.
روابط عمومی بیمارستان کیش در این باره اعالم کرد: جوان 
2۱ساله ای که هنگام وقوع زلزله ۸صبح دیروز به دلیل ترس 
ناشی از وقوع زلزله از طبقات باالی یک ساختمان در کیش 
به پایین پرتاب شــده و دچار خونریزی مغــزی، خونریزی 
داخلی شــکم، شکستگی لگن و دســت بود علیرغم تالش 

پزشکان فوت کرد.
مصطفی نادعلی نژاد، رئیس بیمارســتان کیش در این باره 
گفت: بر اثر زمین لرزه 3۱مصدوم در بیمارســتان پذیرش 
شــدند که ۹ نفر از آن ها مرد و ۱2نفر زن بودند. 4نفر از این 
افراد از ارتفاع و یک نفر از آنها از طبقه سوم سقوط کرد که نفر 

سوم به دلیل ضربه مغزی همان فرد فوت شده است. 

خسارت زلزله به میراث فرهنگی
زلزله روز گذشــته بندرچارک عالوه بر ترک خوردگی دیوار 
خانه ها موجب آسیب به قلعه آل علی در این منطقه هم شد. 
معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان در این باره گفت: بر اثر زلزله اخیر 

در چارک، قلعه آل علی دچار خسارت شد.
عباس نوروزی با بیان اینکه این قلعه با توجه به نزدیکی کانون 
زلزله، 30درصد تخریب شده است، افزود: قلعه آل علی متعلق 
به دوره قاجاریه است که توسط شیخ صالح بن شیخ محمد آل 
علی یکی از حاکمان چارک ساخته شده. به گفته وی، قلعه آل 
علی به دلیل داشتن مالکیت شخصی هنوز در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت نرسیده است. 
فواد مــرادزاده، فرماندار بندرلنگه هم بــا بیان اینکه کانون 
زمین لــرزه در دریا بوده اســت و خســارت جانــی بر اثر 
زلزله در این شهرســتان نداشــته ایم، گفت: برخی منازل 
ترک خوردگی های جزئی داشته اند و خوشبختانه آب، برق و 

تلفن منطقه وصل است.

    
مهدی زارع، اســتاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله پیش از این درباره تکرار زلزله ها و پس لرزه ها 
در هرمزگان گفته بود که  میزان تغییر شکل در جنوب زاگرس 
زیاد است و به دلیل وجود گنبدهای نمکی وقتی شکستگی 
در پوســته اتفاق می افتــد معموال به صورت یک ســری از 
زمین لرزه های کوچک تا بزرگ خود را نشان می دهد.  به گفته 
وی، جزیره کیش و سواحل خلیج فارس سامانه هشدار و پایش 
تفصیلی زلزله را ندارند و اتفاقات یک هفته گذشته ضرورت 
نصب این ســامانه و همچنین ســامانه پایش سونامی را در 

منطقه بار دیگر یادآوری کرد.

بازگشایی مرزشلمچه برای عبور زائران

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر گفت: پس از وقفه ای 2۸ماهه به دلیل شیوع کرونا مرز شلمچه 
برای عبور کاروان های زیارتی عتبات عالیات از دیروز، شنبه بازگشایی شد. به گزارش ایرنا، نادر عمیدزاده، 
اظهار کرد: دیروز 4کاروان از حج و زیارت شامل 2کاروان از استان  فارس و 2کاروان از استان هرمزگان از 
مرز بین المللی شلمچه عازم کشور عراق شدند. وی با بیان اینکه تردد انفرادی از مرز شلمچه ممنوع است، 
گفت: زائران از مراجعه انفرادی به مرز شــلمچه خودداری کنند، زیرا کشور عراق سفر انفرادی زائران به 
عتبات عالیات را نمی پذیرد. عمیدزاده از مشــتاقان زیارت عتبات عالیات خواست برای ثبت نام به مراکز 

مجاز حج و زیارت مراجعه کنند.

ایجاد 53هزار شغل جدید در مازندران 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه امسال 53هزار شغل جدید در استان ایجاد 
می شود، رصد و حفظ اشتغال موجود را ضروری دانســت. به گزارش مهر، فرج اهلل فتح اهلل پور گفت: طی 
برنامه رشد اقتصادی باید تمام بر محور رشد اقتصادی متمرکز باشد و از ظرفیت های مختلف برای رسیدن 
به این هدف بهره گیری کرد. وی با عنوان اینکه باید به هدف گذاری صورت گرفته در راستای برنامه رشد 
اقتصادی دست یابیم، افزود: برنامه عملیاتی ابالغی به دستگاه های اجرایی باید رصد و نظارت شود، بنابراین 

رصد اشتغال و راستی آزمایی یکی از موضوعات و طرح مهم به شمار می رود.

قلع و قمع ۸۰باغ ویالی غیرقانونی در مشهد 
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی گفت: طی هفته گذشته در محدوده آرامگاه فردوسی بیش 
از 26هکتار از اراضی کشاورزی که توسط سودجویان تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته بود و این اراضی 
در حال تبدیل شدن به ۸0قطعه باغ ویالی غیرقانونی بود با تدابیر الزم پیشگیرانه توسط دستگاه های متولی 
امر قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد. به گزارش ایسنا، محمدحسین درودی از برخورد قاطع با پدیده 
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها خبر داد.

اجرای ۶5۰۰طرح دامپروری در اردبیل 
مدیرکل کمیته امداد اردبیل گفت: 6500طرح دامپروری با هدف اســتقالل اقتصادی خانوارهای تحت 
حمایت کمیته امداد در اردبیل اجرا می شود. به گزارش  مهر، حسین دشتی اظهار کرد: این طرح توسط 
مجریان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در اســتان اردبیل اجرا و حین اجرای طرح های اشتغالزایی، 
مشاوره های شغلی به مددجویان ارائه می شود تا بتوانند به خوبی در مسیر خودکفایی قرار گیرند. به گفته 
وی، توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد 

باثبات و پایدار یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد در سال جاری است.

خبرهای کوتاه 

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

طی چند روز گذشــته موضوع راه انــدازی منطقه ویژه 
اقتصادی در جازموریان اســتان کرمان بار دیگر رسانه ای 
شد؛ خبری که از سال۸3 و بعد از تصویب طرح این منطقه 
به یکی از وعده های مسئوالن و نمایندگان استان کرمان 
بدل شــده بود. حاال و در هجدهمین سال پس از تصویب 
این طرح و دست به دست شدن آن در میان سازمان عمران 
کرمان، شــرکت ســهام عدالت و کرمان خودرو، نماینده 
5شهرستان جنوبی کرمان با اشاره به پیگیری های ملی و 
استانی برای راه اندازی منطقه از برگزاری نخستین جلسه 
رفع موانع اداری و سرمایه گذاری با حضور استاندار کرمان و 
فرمانداران 5 شهرستان جنوبی خبر می دهد؛ جلسه ای که 

هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده است.

انتخاب مشاور منطقه ویژه اقتصادی
منطقه ویــژه اقتصــادی جازموریــان در نقطــه تالقی 
7شهرســتان و 3اســتان کرمان، هرمزگان و سیستان  و 
بلوچســتان قرار دارد. هدف اساســی ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی جازموریان رونق و توســعه اقتصاد کشــاورزی 
منطقه جنوب کرمان اســت. هفته گذشته جلسه بررسی 
مشکالت سرمایه گذاری این طرح بزرگ با حضور مدیرعامل 
بانک سپه، مدیران عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و 
چند شرکت سرمایه گذاری در محل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار شــد. در این جلسه پس از بررسی آخرین 
اقدامات و پیگیری های انجام شــده دربــاره منطقه ویژه 
اقتصادی جازموریان ســرمایه گذاران و مســئوالن برای 
هم افزایی و تسریع در آغاز عملیات اجرایی این پروژه با هم 
به بحث و گفت وگو پرداختند. معاون اقتصادی استانداری 
کرمان با بیان اینکه اقدامات اساسی برای جذب سرمایه گذار 
به این منطقه در جریان است به همشهری می گوید: هنوز 
جزئیات بیشــتری از منطقه ویژه اقتصــادی که در چه 
مساحتی ایجاد شود، مشخص نیست، اما یک مشاور برای 
طرح انتخاب شده اســت. به گفته حسین مهرابی، مشاور 
انتخاب شده برای منطقه ویژه اقتصادی جازموریان قرار 
است طرح پیشنهادی خود را به ویژه با توجه به محدودیت 
تامین آب در این منطقــه آماده و ارائه کنــد و بعد از آن 

تصمیم گیری شود.

سردرگمی 1۸ساله 
همانطور که گفته شد، ۱۸ســال از تصویب طرح منطقه 

ویژه اقتصادی از سوی هیأت وزیران می گذرد، اما در همه 
سال های گذشته مســئوالن و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی کرمان با وجود وعده های فراوان نتوانستند مشکل 
تامین زمین، جذب سرمایه گذار، مجری طرح و تامین آب 
را رفع کنند. ولی اهلل افخمی راد، مدیرعامل سازمان عمران 
کرمان به عنوان یکی از ســازمان های متولی منطقه پیش 
از این تأکید کرده بود که چالش ها درباره سازمان متولی 

منطقه ویژه جازموریان زیاد بوده است.
بعد از تصویب طرح، ســازمان عمران کرمان مسئول این 
منطقه، اما چند سال بعد این کار به شرکت سهام عدالت 
کرمان واگذار شــد و بعد از آن دوباره و چند سال بعد این 
مسئولیت به ســازمان عمران بازمی گردد، اما در همه این 
ســال ها و با وجود انتخاب متولیان مختلــف هیچ یک از 
شرکت ها نتوانســتند چالش زمین یا آب را برای منطقه 
ویژه حل کنند یا حداقل جزئیاتی از اهداف یا نوع فعالیت 

احتمالی در این منطقه به سرمایه گذاران بدهند.
یکی از فعاالن رســانه ای کرمان در این باره به همشهری 
می گوید: موضوع راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی از ابتدای 
دهه۸0 مطرح شــده اســت تا بتواند تحول اقتصادی در 
جنوب کرمان که 5شهرستان محروم را در خود جای داده، 
ایجاد کند. نمایندگان مجلس یا دولت ها هم در دوره های 
مختلف همواره این وعده را داده اند که با راه اندازی منطقه 

ویژه، تحولی در اقتصاد جنوب کرمــان به ویژه با توجه به 
خشکسالی ایجاد خواهد شد، اما مرور اخبار بعد از تصویب 
به خوبی نشان می دهد هیچ طرح کارشناسی و علمی برای 
این منطقه وجود ندارد. رو ح اهلل خدیشی با بیان اینکه طرح 
منطقه ویژه اقتصادی هر بار بین شرکت های مختلف دست 
به دست شده است، می افزاید:  هیچ یک از شرکت ها به عنوان 
متولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. حاال هم که دوباره 
این موضوع مطرح شده نام شرکت هایی در میان است که 
اغلب بورسی هستند و سرمایه گذاری شان تابع سهامداران 
خواهد بود. مسئوالن قطعا قصد خیر دارند، اما کدام طرح 
اقتصادی بدون زیربنای علمی و بررسی منطقه ای و اقلیمی 
به ثمر می نشیند؟ کدام سرمایه گذار سرمایه خود را بدون 

پشتوانه علمی به این منطقه می آورد؟
این روزنامه نگار معتقد اســت طرح  منطقه ویژه اقتصادی 
به صورت دستوری و بدون طرح مطالعاتی و پشتوانه علمی 

به سرانجام نخواهد رسید.

تعیین تکلیف تا پایان تیر
گرچه آب، مهم تریــن چالش منطقه ویــژه جازموریان 
در همه ۱۸سال گذشته اســت، اما نماینده 5شهرستان 
جنوبی کرمان به عنوان مهم ترین فــرد پیگیر در این باره 
معتقد است: یافتن زمین مناسب و سرمایه گذار هم موانع 

دیگری در مســیر این منطقه بوده اند. منصور شکراللهی 
با تأکید بر اینکه با راه اندازی این منطقه، شــاهد اشتغال 
پایدار و افزایش ســرمایه گذاری در منطقه خواهیم بود، 
به همشــهری می گوید:  با توجه به نامه دبیر شورای  عالی 
مناطق آزاد اقتصادی کشــور مبنی بر تعیین تکلیف طرح 
تا پایان تیرماه امسال حتما موضوع منطقه ویژه به زودی 

تعیین تکلیف می شود.
وی با بیان اینکه زمین برای راه اندازی منطقه ویژه از سوی 
استانداری مشخص شده اســت، می افزاید:  قرار است یک 
دبیرخانه واحد بین شــرکت های متولی تشکیل شود تا 
طرح مطالعاتی این منطقه را تدوین کنند، هرچند مطالعات 
شروع شده است. به گفته شــکراللهی، زمین به زودی به 
شرکت ها تحویل می شــود و فعال برای تامین آب منطقه 
گزینه هایی مانند فاضالب بیمارســتان کهنوج، چاه های 
مجاور اراضی و همچنین یک حلقه چاه تخصیص یافته از 

سوی آب منطقه ای مطرح شده است.

     
در شرایطی که نداشتن زمین، کمبود آب و مشخص نشدن 
زمینه فعالیت چنین منطقه ای در همه سال های گذشته 
به یک چالش عمده در مسیر آن تبدیل شده بود، مسئوالن 

هنوز پاسخ روشن و دقیقی برای این موارد ندارند. 

سراب منطقه ویژه اقتصادی در جازموریان
 منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تا پایان تیر تعیین تکلیف  می شود،  اما هنوز سرنوشت زمین، آب یا سرمایه گذار این طرح مشخص نیست

محمد کاموس؛ دبیر گروه استان ها


