
ضدعفوني كردن مستمر حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع(  
جانشـــين     فارس
نـــت  و معا
اماكن آستان مقدس احمدي و محمدي)ع( 
با اشاره به شيوع ويروس كرونا، از ضدعفوني 
كردن مستمر نقاط مختلف اين حرم مطهر 
خصوصـًا ضريـح و درب هـا خبـر داد. 
احسان خازن، جانش��ين معاونت اماكن آستان 
مقدس احمدي و محمدي)ع( در جلسه شوراي 
معاونان آس��تان مقدس احمدي و محمدي)ع( 

با اشاره به شيوع ويروس كرونا در كشور، آخرين دستورالعمل ها و فعاليت هاي حرم مطهر در زمينه مسائل 
بهداشتي به جهت سالمت زائران و مجاوران و پيشگيري از بيماري هاي واگيردار گفت: با هدف حفظ سالمت 
زائران سومين حرم اهل بيت)ع( تمامي اماكن، درب ها و ضريحين آستان مقدس به صورت متناوب با مواد 
ضدعفوني كننده شست وشو شده و ژل ضدعفوني و دستكش نيز در اختيار خدام قرار داده مي شود.  وي افزود: 
عالوه بر اين ها توجيه زائران و مجاوران سومين حرم اهل بيت)ع( در ايران اسالمي توسط اساتيد دانشگاه علوم 

پزشكي در مقاطع مختلف مانند بين الصالتين انجام مي شود. 

11 |  1441 رج��ب   3  |  1398 اس��فند   8 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5878پنج ش��نبه 

88498441سرويس  شهرستان

محمد رضا هاديلو

از ابتداي سـال     خراسان رضوي
زراعـي جـاري 
)مهر ماه( تاكنون خراسان رضوي در بخش دام 
با پوشـش بيمه اي ۵4 هـزار رأس دام، مقام 
نخسـت كشـور در اين زمينه را كسب كرد. 
محمود رضا فرزان��ه مدير گ��روه خدمات بيمه 
محصوالت بانك كش��اورزي خراسان رضوي با 
اشاره به اينكه اين استان رتبه نخست بيمه دام 
در كشور را با پوشش بيمه اي ۵4 هزار رأس دام 
به خود اختصاص داده اس��ت گف��ت: در بخش 
طيور نيز خراسان رضوي با پوشش ۳۳ ميليون و 
۳۰۰ هزار قطعه رتبه پنجم را بعد از استان هاي 
مازندان، گلستان، اصفهان و گيالن را دارد.  وي 
افزود: در بخش باغ ها، خراسان رضوي با ۳۰ هزار 
هكتار بيمه باغ ها رتبه پنجم بعد از اس��تان هاي 
كرمان، فارس، يزد و چهارمح��ال و بختياري را 

داراس��ت و در زمينه بيمه تنه درختان نيز رتبه 
س��وم را بعد از قزوين و اصفهان ب��ا بيمه ۳ هزار 
هكتار تنه درخت در كشور در اختيار دارد.  مدير 

گروه خدمات بيمه محصوالت بانك كش��اورزي 
خراس��ان رضوي تصري��ح كرد: اين اس��تان در 
بخش زراعت نيز با پوش��ش بيمه اي ۱۲۲ هزار 

هكتار رتبه ششم را بعد از استان هاي خوزستان، 
گلس��تان، اردبي��ل، چهارمح��ال و بختياري و 
كردستان كسب كرده اس��ت.  فرزانه با اشاره به 
اينكه امسال ۵۳ هزار و ۳۳۸ فقره بيمه نامه براي 
كشاورزان و دامداران خراسان رضوي صادر شده 
است، افزود: اين تعداد بيمه نامه صادره مربوط به 
سال زراعي ۹۹- ۹۸ است كه تا تاريخ ۲۷ بهمن 
ماه امسال ثبت ش��ده اس��ت.  وي ادامه داد: در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال كه بيش از ۵۲ هزار 
بيمه نامه در خراسان رضوي صادر شده بود امسال 
شاهد رشدي يك درصدي در اين زمينه هستيم.  
حدود ۱۰ درصد جمعيت دامي كشور به ظرفيت 
۱۵ ميليون رأس در خراسان رضوي وجود دارد 
و س��االنه ۷۶ هزار تن گوش��ت قرمز، ۱۵۳ هزار 
تن گوشت س��فيد و ۱4۰ هزار تن تخم مرغ در 

خراسان رضوي توليد مي شود. 

خراسان رضوي با پوشش بيمه اي ۵4 هزار رأس دام، رتبه نخست كشور

تحويل 270 واحد مسكوني روستايي به مددجويان كردستاني  
در يك سـال     كردستان
گذشته،  270 
واحد مسكوني روسـتايي به مددجويان 
تحـت پوشـش كميته امداد  كردسـتان 
اسـت.  شـده  داده  تحويـل 
محمدرس��ول ش��يخي زاده مديركل كميته 
امداد كردس��تان در جلس��ه با فرمانده سپاه 
بيت المقدس اس��تان كردس��تان ب��ا موضوع 
ساخت مس��كن مددجويان با اعالم اينكه در 

يكسال گذشته ۲۷۰ واحد مسكوني روستايي به مددجويان كردستاني تحويل داده شده است، گفت: 
براساس تفاهمنامه اين نهاد و قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران از سال گذشته ساخت ۵۰۰ 
واحد مسكن براي مددجويان تحت حمايت كميته امداد كردستان آغاز شده است.  وي افزود: از اين 
تعداد تاكنون ۲۷۰ واحد تحويل خانواده هاي تحت حمايت  شده و بقيه واحدها نيز در حال ساخت و 
تكميل شدن است.  مديركل كميته امداد كردستان با بيان اينكه كار اجراي ساخت اين واحدها نيز 
توسط قرارگاه محروميت زدايي سپاه انجام مي شود، ادامه داد: براي هريك از اين واحدها ۵۰ ميليون 
تومان هزينه مي شود.  شيخي زاده يادآور شد: ۳۳ ميليون تومان از اين مبلغ از محل كمك بالعوض 
كميته امداد، ۵ ميليون تومان سپاه، ۳ ميليون تومان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، ۵ ميليون 

تومان تسهيالت كميته امداد و 4 ميليون تومان نيز از محل آورده مددجويان تأمين مي شود. 

جانباختگان مراسم تشييع سردار سليماني شهيد شناخته شدند
رئيــــس كل     كرمان
دگســتري  دا
استان كرمان از شهيد شناخته شدن جانباختگان 
مراسـم تشـييع سـردار سـليماني خبـر داد. 
يداهلل موحد رئيس كل دادگس��تري اس��تان 
كرم��ان با ارس��ال پيام��ك ب��ه خانواده هاي 
جانباختگان اعالم كرد: با وس��اطت، پيگيري 
و انعكاس خواست به حق شما توسط رياست 
قوه قضاييه آيت اهلل رئيسي، مقام معظم رهبري 

با شهيد شناختن جانباختگان مراسم تشييع پيكر مطهر سردار س��پهبد شهيد سليماني موافقت 
فرمودند.  گفتني است رئيس قوه قضاييه ۲۷ بهمن ماه سال جاري در جريان سفر به استان كرمان به 
منظور سخنراني در مراسم اربعين سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني و شهداي مقاومت، به 
اتفاق خانواده سردار سليماني با خانواده جمعي از جانباختگان حادثه تشييع پيكرسردار سليماني در 
محل بيت الزهرا)س( ديدار و گفت وگو كرد.  ۶۱ نفر در حادثه تشييع پيكر سردار سپهبد شهيد حاج 

قاسم سليماني در كرمان به دليل ازدحام جمعيت جان باختند. 

ناوگان حمل و نقل برون شهري گلستان ضدعفوني مي شود
براي جلوگيري     گلستان
از شيوع بيماري 
ويروسي كرونا تمامي ناوگان حمل و نقل برون 
شهري استان گلستان ضدعفوني مي شود. 
مهدي ميقاني مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گلس��تان گفت: ن��اوگان حمل و نقل 
عمومي برون شهري استان براي پيشگيري از 
شيوع بيماري كرونا روزانه ضدعفوني مي شود. 
وي افزود: روزانه بيش از ۱۷۰ دستگاه اتوبوس 
از گلستان خارج و به همين تعداد نيز وارد استان مي شود. براي اينكه بتوانيم شرايط استان را كنترل 
كنيم اين شركت ها مكلف شده اند پيش از حركت اقدام به ضدعفوني درب، دستگيره ها، صندلي ها و 
غيره كنند. در عين حال مسافران هم بايد مراقبت هاي بهداشتي را در دستور كار قرار دهند.  عبدالرضا 
دادبود، شهردار گرگان نيز گفت: روزانه بيش از ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در اين شهر از ناوگان حمل و نقل 
عمومي استفاده مي كنند كه بايد به فكر سالمتي آنان باش��يم.  وي افزود: با هماهنگي هاي صورت 
گرفته رانندگان آژانس ها، تاكس��ي ها و س��رويس هاي مدارس نيز مي توانند با مراجعه به سازمان 
اتوبوسراني نسبت به ضدعفوني كردن خودروهاي خود اقدام كنند. مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گلستان ادامه داد: تمامی خدماتی كه در اين زمينه انجام می گيرد رايگان بوده و صاحبان 

خودروهای مورد نظر می توانند هر تعداد بار كه نياز باشد به اين مراكز مراجعه كنند.

 ايجاد بيمارستان صحرايي 
از سوي سپاه پاسداران در گيالن 

با دستور فرمانده كل سپاه، نيروي      گيالن
دريايـي سـپاه پاسـداران انقالب 
اسالمي امروز بيمارستان صحرايي خود را در گيالن راه اندازي مي كند. 
سرهنگ پاسدار اسماعيل اس��ماعيلي معاون اجرايي سپاه قدس 
گيالن با اشاره به اينكه فرمانده سپاه قدس گيالن وضعيت استان 
در زمينه شيوع ويروس كرونا را به اطالع فرمانده سپاه رسانده است، 
گفت: با دستور سردار سالمي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي مؤظف شد تا روز پنج شنبه بيمارستان صحرايي خود را در 
گيالن راه اندازي كند.  وي با بيان اينكه بيمارستان صحرايي سپاه 
با درخواست وزارت بهداشت و به منظور همكاري با دانشگاه علوم 
پزشكي گيالن داير مي شود، افزود: اقدامات الزم براي جانمايي و 
برپايي اين بيمارستان صحرايي در حال انجام است.  معاون اجرايي 
سپاه قدس گيالن با تأكيد بر اينكه سپاه از تمام ظرفيت خود براي 
خدمت رساني به مردم استفاده مي كند، ادامه داد: با دستور فرمانده 
سپاه قدس گيالن، بخش اورژانس درمانگاه امام سجاد )ع( سپاه در 
رشت به صورت شبانه روزي به عموم مردم خدمت رساني مي كند. 

 ايجاد بخش كرونا در بيمارستان 
حضرت وليعصر)عج( مشگين شهر  

در راستاي پيشگيري از شيوع      اردبيل
بيماري هـاي ناشـي از ويروس 
كرونا بخـش كرونـا در بيمارسـتان حضـرت وليعصر)عج( 

شهرستان مشگين شهر اردبيل ايجاد شد. 
اكبر صمدي فرماندار شهرستان مشگين شهر در آيين افتتاح بخش 
ويژه كرونا اين شهرس��تان گفت: در راس��تاي پيشگيري از شيوع 
بيماري هاي ناشي از ويروس كرونا بخش كرونا در بيمارستان حضرت 
وليعصر)عج( شهرستان مشگين شهر ايجاد شد و با توجه به امكاناتي 
كه فراهم شده به شدت در اين زمينه فعال است.  فرماندار شهرستان 
مشگين شهر تصريح كرد: بخش ويژه كرونا در شهرستان مشگين 
شهر به طور كامل تجهيز شده است و با راه اندازي اين بخش احتمال 
سرايت بيماري به ساير بيماران و مردم به كمترين ميزان مي رسد.  
صمدي بيان كرد: هم اكنون سه بيمار مشكوك به ويروس كرونا در 
شهرستان مشگين شهر در قرنطينه هستند و از مردم می خواهيم با 
توجه به نكات بهداشتي توصيه شده از سوي كارشناسان و مسئوالن 

بهداشت فردي خود را نيز رعايت كنند.

 تهيه 70 مصوبه براي مقابله با كرونا
 در مازندران 

تاكنون 70 مصوبه براي پيشگيري      مازندران
و مقابلـه با ويـروس كرونا براي 
حفظ سـالمت مـردم اسـتان مازندران تهيه شـده اسـت. 
احمد حسين زادگان استاندار مازندران با اشاره به تشكيل ستاد 
مقابله با ويروس كرونا در اين استان گفت: تاكنون چهار جلسه 
قرارگاه زيستي و مقابله با كرونا در مازندران تشكيل شده است كه 

۷۰ مصوبه داشته است.  
وي بررس��ي و پايش وضعيت بيماران و آمادگي دستگاه ها براي 
پيشگيري از انتشار ويروس كرونا از جمله اهداف ستاد مقابله اين 
بيماري در استان اعالم كرد و افزود: بايد از ظرفيت همه رسانه ها 
براي ارتقاي آگاهي بخشي به افكار عمومي بهره برد زيرا تدابير 
پيشگيرانه اولويت اساسي است.  وي با اشاره به استقرار گيت هايي 
در مبادي ورودي استان شامل فرودگاه ها، راه آهن و راه ها براي 
بيماريابي و تست اين بيماري از مسافران گفت: مازندران درگير 
ويروس كروناست و از مسافران تقاضا داريم از سفرهاي غيرضرور 

به استان پرهيز كنند. 

 افزايش 50 هزار تني تخليه و بارگيري 
از بندر دير بوشهر

 استان ايالم به عنوان ميزبان
 اجالس آينده نماز انتخاب شد

حجـم تخليه و      بوشهر
بارگيري در بندر 
دير استان بوشهر در مقايسه با سال گذشته 
بيش از ۵0 هزارتن افزايش پيدا كرده اسـت. 
فرهادكاظمي مدي��ر اداره بن��در و دريانوردي 
شهرستان دير استان بوشهر گفت: در ۱۰ ماهه 
امس��ال حجم تخليه و بارگي��ري در بندر دير 
۳۵۰ هزار تن گزارش ش��ده كه در مقايس��ه با 
سال گذش��ته بيش از ۵۰ هزار تن افزايش پيدا 
كرده اس��ت.  وي افزود: بندر دير يكي از بنادر 
مهم در امر صادرات به كشورهاي حوزه خليج 
فارس اس��ت كه در س��ال جاري براي سهولت 
در كار تخليه و بارگيري آن ۲۰۰ متر توس��عه 
اسكله بصورت رمپ اجرايي ش��ده و مطالعات 
ساخت رمپ با استانداردهاي بين المللي نيز در 
دست انجام است.  مدير اداره بندر و دريانوردي 
شهرستان ديراستان بوشهر ادامه داد: در بندر 
دير با توجه به ايجاد زيرساخت مناسب توسط 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر قابليت 

پهلودهي ش��ناور تا آبخور پنج متر فراهم شده 
است.  كاظمي گفت: تمامي تجهيزات مورد نياز 
برای تخليه بار در بندردير براي تخليه شناورها 
فراهم ش��ده اس��ت.  وي تصريح ك��رد: عمده 
صادرات اين بندر نيز به ترتيب به كش��ورهاي 
قطر، كويت و چين صورت گرفته اس��ت.  مدير 
اداره بندر و دريانوردي شهرس��تان دير استان 
بوشهر با اشاره به موقعيت مناسب اين بندر براي 
تبادالت اقتصادي گفت: از آنجايي كه اين بند را 
نقش مهمي را در زمينه مبادالت اقتصادي دارد، 
لذا در چند سال اخير سعي بر آن شده تا با توسعه 
و تجهيز زير س��اخت هاي مورد ني��از گام هاي 
خوبي در اين زمينه برداش��ته شود.  كاظمي با 
اشاره به پهلو گرفتن نخستين كشتي ۲ هزار و 
  TEU  ۲۰۰ ۷۰۰ تني حامل كانتينر با بيش از
و ۸۵ لنگه بار سبك و سنگين در اسكله تجاري 
بندردير افزود: اين موفقيت موجب شد تا توسعه 
اين بندر و افزوده شدن امكانات به روز به شدت از 

سوي مسئوالن مورد توجه قرار بگيرد. 

نماينده ولي فقيه      ايالم
ايـالم از انتخاب 
اين اسـتان به عنوان ميزبان اجالس آينده 

نماز كشور خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمين »اله نور كريمي تبار« 
نماينده ولي فقيه در  اي��الم با اعالم انتخاب اين 
استان به عنوان ميزبان اجالس آينده نماز گفت: 
با توجه به پيش��نهاد و انتخاب اي��الم به عنوان 
ميزبان اجالس سراس��ري نماز در كشور الزم 
است براي اين مهم تمامي امكانات به نحواحسن 
انتخاب و اجرايي ش��ود.  وي ب��ا تأكيد بر اينكه 
مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي در اقامه 
نماز جماعت اهتمام ويژه داشته باشند، افزود: 
نماز و نماز جماعت نقش اساسي در تربيت نسل 
جوان و اقشار مختلف مردم ايفا مي كند.  نماينده 
ولي فقيه در اس��تان ايالم تصريح كرد: مساجد 
بايد به گونه اي مديريت شوند كه خودكفا بوده 
و بتوانند هزينه هاي جاري خود را تأمين كنند.  
كريمي تبار تصريح كرد: بعد از جنگ تحميلي، 

با رشد شهري در اس��تان مواجه شديم اما اين 
رشد شهري با رشد مساجد چه به لحاظ كيفي 
و كمي متناسب نبوده و فضاي كافي فرهنگي 
براي مس��اجد در نظر گرفته نش��ده است.  وي 
بر ضرورت توجه به كارك��رد فرهنگي و هنري 
و ورزشي در ساخت و ساز مساجد تاكيد كرد و 
گفت: مساجد  امروز چند منظوره شده كه بايد 
به اين مهم توجه داشته باشيم.  امام جمعه ايالم 
بر ساخت زائرسرا با مركزيت مسجد در منطقه 
ش��باب و زنجيره س��فلي در ورودي و خروجي 
استان تأكيد كرد و افزود: براي اين امر الزم است 
كه يك قطعه زمين در اين منطقه شناس��ايي 
شود و پس از س��اخت و س��از زائران اربعين از 
آن بهره مند شوند.  كريمي تبار در ادامه با بيان 
اينكه خوش��بختانه تا االن موردي از كرونا در 
استان ثبت نشده است اما بايد دستورات و نكات 
بهداشتي در اس��تان به ويژه در مساجد رعايت 
ش��ود، گفت: لغو اقامه نماز جماع��ت و جمعه 

نيازمند ابالغ و تدبير كشوري است.

  يزد: در راستاي اقدامات پيشگيرانه و آمادگي بيشتر بيمارستان شهيد 
صدوقي براي رسيدگي به مراجع كنندگان از روز چهارشنبه هفتم اسفند 
ماه تا اطالع ثانوي مالقات بيماران در اين بيمارس��تان ممنوع شد.  اين 
اطالعيه توسط كارگروه اطالع رساني پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا 

در استان يزد منتشر شده است. 
  همدان: مدي��ر امور آب و فاضالب روس��تايي نهاوند از آبرس��اني به 
روس��تاي كوهاني خبر داد و گفت: اين پروژه در ح��ال حاضر ۹۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد و تاكنون ۵۰۰ ميليون تومان براي آن هزينه شده 
است.  ابراهيم طاهري با اشاره به اينكه در طول سال جاري با وجود تمامي 
محدوديت هاي اعتباري، خدمت رساني به مشتركان روستايي متوقف نشد؛ 
عنوان كرد: در بازه زماني مذكور، در س��ه روستاي باباي رستم، سياه دره 

ملوسان و گرديان تعويض و توسعه شبكه آبرساني عملياتي شد. 
   مركزي: مسئول بسيج سازندگي اس��تان مركزي گفت: با توجه به 
خطرات احتمالي سيالب ناشي از تداوم بارش ها، 4۵ گروه ويژه و واكنش 
سريع جهادي در سطح استان براي ارائه خدمات در آماده باش كامل قرار 
دارند.  حسن  اميد افزود: در سطح استان 4۷۰ گروه جهادي شناسنامه دار 
جغرافيا محور وجود دارد كه در قش��رهاي مختلف بس��يج كشاورزي، 

كارگري، پزشكي و… سازماندهي شده اند. 
  قزوين: مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين گفت: در 
حال حاضر ۱۲۸ واحد گلخانه در استان فعال و محصوالت گلخانه اي توليد 
مي كنند.  علي اكبري افزود: اين تعداد واحد گلخانه اي در مساحت بيش از 
۶۵ هكتار انواع محصوالت گلخانه اي را توليد مي كنند.  وي ادامه داد: ۹۲ 
واحد گلخانه سبزي و صيفي و توت فرنگي در استان فعال است كه سطح 
زير كشت اين تعداد گلخانه ها 4۸ هكتار است.  به گفته وي در حال حاضر 
ساالنه ۹ هزار و 4۳۹ تن انواع محصوالت گلخانه سبزي و صيفي و توت 

فرنگي در اين واحدها توليد مي شود. 
  فارس: معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي فارس گفت: 4۵ 
هكتار از اراضي استان براي مقابله با ملخ صحرايي از طريق پهپاد سم پاشي 
ش��د.  احمد پژمان افزود: بيش از 4۰۰ هكتار از اراضي اس��تان فارس مورد 
سمپاشي قرار گرفته كه از اين ميزان 4۵ هكتار توسط پهپاد صورت گرفته 
است وي ادامه داد: سال گذشته بعد از ۵۰ سال در كشور شاهد اين بوديم كه 

ملخ هاي صحرايي زمين های كشاورزی استان فارس نيز حمله ور شدند. 

 بنياد بركت در گيالن
 1860 فرصت شغلي ايجاد كرد

با ايجاد 1860 فرصت شـغلي در شـهرهاي صومعه سـرا و تالش، 
گيالن نيـز به اسـتان هاي تحت پوشـش طرح هاي اشـتغالزايي 
اجتمـاع محور بنيـاد بركت سـتاد اجرايي فرمان امام پيوسـت. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( از راه اندازي ۶۲۰ طرح اش��تغالزايي اجتماع محور در 
صومعه سرا و تالش خبر داد و گفت: افتتاح اين تعداد طرح اشتغالزايي، 
ايجاد ۱۸۶۰ شغل را در مناطق محروم و روستايي اين شهرها به دنبال 
داشته است.  رضا راضي زاده ادامه داد: طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور 
بنياد بركت در ۲۵ روستاي صومعه سرا و تالش به بهره برداري رسيده يا 
در شرف راه اندازي است.  وي خاطرنشان كرد: از ۶۲۰ طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور مذكور، ۲۶۶ طرح به بهره برداري رسيده و ۳۵4 طرح ديگر 
نيز در دست اقدام است.  به گفته معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت، گيالن از جمله اس��تان هايي است كه امسال و براي اولين 
مرتبه تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي اين بنياد قرار گرفته است. 

راضي زاده اظهار داشت: هشت مجري و تسهيل گر بنياد بركت در گام اول، 
۶۲۰ طرح اشتغالزايي را در ۲۵ روستاي صومعه سرا و تالش ايجاد كرده  يا 
در دست اجرا دارند.  وي از اختصاص ۵۸۰ ميليارد ريال براي راه اندازي 
اين طرح ها خبر داد و افزود: پرورش دام سنگين، بلدرچين، مرغ، زنبور 
عسل و مش��اغل فني و خدماتي بيشترين س��هم را از شغل هاي ايجاد 
شده در صومعه س��را و تالش به خود اختصاص مي دهند.  معاون توسعه 
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت درباره فعاليت هاي اشتغالزايي اين 
بنياد در سال آينده در اس��تان گيالن نيز توضيح داد: سال ۹۹ عالوه بر 
ادامه اقدامات در صومعه سرا و تالش، ش��هر رشت و حومه اش نيز تحت 
پوش��ش فعاليت هاي بنياد بركت قرار خواهند گرفت.  راضي زاده ادامه 
داد: با توجه به معضالت اجتماعي و آسيب پذير بودن حومه شهر رشت، 
برنامه هاي ويژه اي براي ايجاد فرصت هاي كسب و كار در اين مناطق در 
دستور كار است.  وي خاطرنشان كرد: بنياد بركت با توجه به درخواست 
متقاضيان، ايجاد فرصت هاي شغلي را در دستور كار قرار مي دهد و شغلي 
را به كارآفرينان تحميل نمي كند و طرح هاي اشتغالزايي بركت با توجه 
به پتانس��يل ها و ظرفيت هاي محلي هر منطقه ايجاد مي شود.  گفتني 
است، بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام تا به امروز يك هزار و ۱۸۹ 
طرح شامل توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي و فرهنگي، سالمت و 
ساير خدمات را با حجم سرمايه گذاري يك هزار و ۵۱۹ ميليارد ريال در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استان گيالن به بهره برداري رسانده 
است يا در دست اقدام دارد. اين بنياد همچنين با هدف ايجاد فرصت هاي 
كسب وكار، محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي 
سطح زندگي و توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را 

در مناطق محروم و كم تر برخوردار كشور راه اندازي كرده است. 

تمهيدات ويژه براي مقابله با كرونا در مرز 
هوايي و زميني منطقه ويژه اقتصادي پيام 

تمام پروازهاي باري خارجي  ورودي و     البرز
خروجي فـرودگاه پيام تـا ضدعفوني 
كردن تمام انبارها و كليه بسته ها و كاالهاي وارداتي تعليق موقت شد. 
نادر ثناگو مطلق مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي 
پيام ضمن اعالم تعلي��ق موقت تمام پروازهاي ب��اري خارجي  ورودي و 
خروجي فرودگاه پيام از ضدعفوني كردن تمام انبارها و كليه بس��ته ها و 
كاالهاي وارداتي خبر داد و گفت: هماهنگي الزم با شركت هاي آرايشي 
و بهداشتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي پيام براي اولويت توليد مواد 
ضد عفوني كننده صورت گرفته اس��ت.  وي اظهار داشت: به دقت تردد 
تمام اتباع خارجي در اين مدت به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 
توسط تيم پزشكي مستقر در منطقه كنترل و بررسي مي شود و تاكنون 
هيچ مورد مشكوكي گزارش نشده است.  ثناگو ضمن اعالم تعطيلي تمام 
فعاليت هاي غير ضروري در منطقه ويژه اقتصادي پيام افزود: تمام كاركنان 
منطقه ويژه اقتصادي پيام نيز با هدف پايش سالمت توسط تيم پزشكي 
كنترل مي شوند.  مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي 
پيام خواستار رعايت تمام نكات بهداشتي و ايمني توسط هموطنان براي 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا شد و گفت: طبق هماهنگي صورت گرفته 
با شركت هاي بهداشتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي پيام اولويت توليد 

مواد ضد عفوني كننده در دستور كار قرار گرفته است.

 سيل راه ارتباطي 330 روستاي 
لرستان را قطع كرد

3۵ روستا در خاموشي قرار دارد
چندروز پيش بود كه »جوان« در گزارشي با استناد به پيش بيني هاي 
سازمان هواشناسـي كه اعالم كرده بود سـامانه بارشی پيش رو از 
بارش هاي بهاري شـديدتر خواهـد بود، از احتمال وقوع سـيل در 
لرسـتان خبرداد. در آن گزارش هم عنوان شد كه باز هم مسئوالن 
و متوليان امر كـه در بهار اعـالم كردند »غافلگير شـديم« باز هم 
غافلگير خواهند شـد، چـون نه درسـي از آن حـوادث گرفتند و 
نه كاري براي جلوگيري از وقـوع مجدد اين گونـه اتفاقات ناگوار. 
حاال بعـد از گذشـت حدود 48 سـاعت از شـروع بارش ها سـيل 
عظيمـي بـه راه افتاده و بـا تخريـب پل هـا و از بين بـردن راه ها، 
خسـارات زيادي بـه روسـتاهاي لرسـتان وارد كرده اسـت. هم 
اكنون راه ارتباطي 2۵0 روسـتاي اليگودرز، 70 روسـتاي دلفان و 
11 روسـتاي شـاهيوند مسـدود و تردد در آنها امكانپذير نيست. 
همچنين با قطع آب 71 روسـتا 37 روسـتا به خاطر قطـع برق در 
خاموشـي فرو رفته اند و  30 روسـتا هم دچار رانش زمين شـدند. 

    
وقتي از اواخر دوشنبه شب بارش باران در لرستان آغاز شد، موجب آب 
ش��دن بخش��ي از برف هاي موجود در كوه ها و مراتع شد كه همين امر 
رواناب هاي زيادي را ب��ه وجود آورد. با اتصال اي��ن رواناب ها به يكديگر 
سيل عظيمي به سمت شهرها و روستاها به راه افتاد و طي دو روز اخير به 
روستاهاي زيادي خسارات وارد كرد.  حاال فرماندار دلفان از تخريب سه 
پل بزرگ و قطع راه ارتباطي ۷۰ روستاي اين شهرستان خبر داده و گفته 
كه ۲ هزار نفر از ساكنان حاشيه رودخانه در شهر و روستاها جابه جا شدند 
اما در خصوص مواد غذايي و تهيه علوفه ب��راي دام هاي آنها در مضيقه 
هستيم؛ لذا بايد در ارسال ماشين آالت براي احداث مسيرهاي جايگزين 

اين روستاها تسريع شود. 
حشمت بهمني با اشاره به اينكه سه باب مسجد و سه باب دبيرستان با 
ظرفيت ۵۰۰ تخت در اختيار مردم قرار گرفت و عمليات امداد و نجات 
ادامه دارد، تصريح كرد: »بدون كوچك ترين تلفات و با حداقل خسارت ها 
بحران مهار شد و در شهرستان مشكل خاصي در خصوص زيرساخت هاي 
آب، برق و گاز نداريم اما سه دهنه پل بزرگ در شهرستان تخريب شده 
است كه شامل پل بزرگ نورآباد به منطقه امامزاده ابراهيم يا بابابزرگ، 
پل منطقه ميرزاآباد و يك پل ديگر كه ۱۰ روستا را به شهر وصل مي كند، 
مي شود.«   در همين راستا فرماندار اليگودرز با بيان اينكه در اين منطقه از 
نظر آب، برق و گاز مشكل قطعي نداريم، اعالم كرد: »راه هاي دسترسي 
۲۵۰ روستا قطع شده و رودخانه طغيان كرده  موجب ورود آب به خانه 

روستاييان شده است.«
 حميد كش��كولي با تأكيد بر اينكه تمام راه هاي ارتباطي بخش ذلقي و 
ززوماهرو بسته شده است، گفت: »بيش��تر به ماشين آالت و تجهيزات 
راهداري نياز داريم.« فرماندار چگني هم اعالم كرد: »راه ارتباطي بين 
شهرهاي سراب دوره و ويسيان و روستاهاي حيات الغيب، دلبر سادات، 
سبزوار، دوآب، ورپل و ۱۱ روستاي انتهاي بخش شاهيوند تا اطالع ثانوي 
مسدود است.«  در همين رابطه مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
لرستان با اشاره به اين كه پل چم شهران را آب برده است، گفت: »در محور 
الش��تر به نورآباد به علت آبگرفتگي يكي از روستاها مجبور شديم جاده 

را برش بدهيم.«
 عباس شرفي افزود: »براي مسيرهاي مس��دود شده راه هاي جايگزين 
داريم به عنوان مثال مس��ير جايگزين خرم آباد به پلدختر مسير آزادراه 

دهليج پلدختر و پاعلم پلدختر است.«
  كاروان نفت پشت درهاي معموالن

براساس اعالم هواشناسي لرستان، ميانگين بارش هاي سيل آسا در اين 
اس��تان به نزديك ۱۱۰ ميلي متر رسيده اس��ت.  بر پايه اين گزارش در 
خرم آباد ۹۵/۲ ميلي متر، در بروجرد ۱۱۷/۶ ميلي متر، در اليگودرز ۶۵/۳ 
ميلي متر، در كوهدشت ۱۰۶/۵ ميلي متر، در پلدختر ۸۰/۱ ميلي متر، در 
دورود ۱۳۰/۲ ميلي متر و در الشتر ۱۲4/۵ ميلي متر باران باريده كه همين 
موضوع موجب تخريب پل ها و بسته شدن برخي راه هاي مهم مثل جاده 

پلدختر- انديمشك شده است. 
 بخشدار مركزي پلدختر با اشاره به اينكه بر اثر بارش شديد باران و طغيان 
رودخانه جاده پلدختر- انديمشك مسدود شده گفت: »پل هاي كيان آباد 
و بابازيد نيز براثر طغيان رودخانه س��يمره تخريب ش��ده اند.«  مرتضي 
كائيدي به مهر گفت: »بر اثر طغيان رودخانه آب در حال ورود به منازل 
روستاي چم مهر پايين است و مردم منازل خود را ترك كرده اند.« به گفته 
اين مسئول به دليل باال آمدن رودخانه كشكان خاك زير پل هاي كيان آباد 

و بابازيد تخريب شد و راه ارتباطي با شهر قطع شده است. 
گودرز اميري، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان با بيان 
اينكه محور اصلي خرم آباد- دلفان در دو نقطه قطع شده است، از رانش 
۳۰ روستا خبر داد و مدير عامل ش��ركت آبفار لرستان هم با بيان اينكه 
آب آشاميدني ۷۱ روستاي استان قطع شده است، گفت: »از اين تعداد 
4۷ مورد مربوط به پلدختر است و آب اكثر اين روستا بخاطر مشكالت 

برق قطع شده است.«
 بعد از اعالم قطعي گاز شهر معموالن يك كاروان نفت سفيد به وسيله 
نفتكش از راه چول هول به اين منطقه ارسال شد كه به خاطر بسته بودن 
مسير در پشت افرينه متوقف شده تا به محض باز شدن مسير كاروان وارد 
شهر شود.  پيمان بهرامي  مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه لرستان با بيان اينكه باتوجه به هشدارهاي هواشناسي و مديريت 
بحران از قبل تمام مجاري انتقال بنزين شهر معموالن و پلدختر را پُراز 
فرآورده كرديم، گفت: »اين شهر را از بابت بنزين، نفت گاز و كپسول گاز 
مايع پُر كرديم و از تجهيزات خرم آباد ۲۰۰ كپس��ول و پلدختر مجموعاً 

۳۶۰ كپسول ارسال كرديم.«
   به جاي پيشگيري مقابله مي كنيم

حاال شرايط طوري شده كه يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي آب و 
منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه عدم اجراي طرح هاي آبخيزداري 
در سرشاخه ها، تغيير اقليم و عدم مهندسي و اليروبي رودخانه ها از 
جمله عوامل مهم بروز سيل در ايران است، گفته: »احتمال وقوع سيل 
در بيشتر مناطق استان هاي تحت تأثير بارندگي ها وجود دارد. چراكه 
بخش عظيمي از پوشش گياهي در ايران تخريب شده است، خاك ما 
فرسايش پيدا كرده و جنگل ها و مراتع از بين رفته است. امكان جذب 
آب به خاك، به حداقل ممكن رسيده است. من فكر مي كنم كه زمين 

ايران، تحمل بارش هاي شديد را ندارد.« 
نماينده مردم بهشهر و نكا ضمن تأكيد بر خطر فرسايش خاك به 
ايسنا گفت: »دولت كار خاصي براي پيشگيري از وقوع سيالب هاي 
ويرانگر انجام نداده اس��ت. سيل، محتمل اس��ت. اميدورام ستاد 
مديريت بحران استان ها ماشين آالت را براي مقابله با سيل بسيج 

كنند زيرا در بخش پيشگيري كار خاصي صورت نگرفته است.«


