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88498441سرويس  شهرستان

زاگرس در وقت سوختن از که کمک بخواهد؟!
 كمبود تجهيزات و وزش باد 

دوباره آتش را به جان جنگل ها انداخت
ش�عله هاي آتش قصد فروكش كردن ندارند و با سوزاندن دنياي 
س�بز جنگل ها، زندگ�ي بس�ياري از پرن�دگان و حيوان�ات را به 
سياهي و تباهي مي كش�ند. دود همه جا را فرا گرفته و شراره هاي 
آتش چنان س�ركش ش�ده اند كه هيچ چيز جلودارش�ان نيست 
و ح�اال در كن�ار بالگرده�اي آب پ�اش و دس�تگاه هاي دمن�ده، 
مس�ئوالن كهگيلوي�ه و بويراحمد ب�راي مهار حري�ق در منطقه 
حفاظت ش�ده خايي�ز و جنگل هاي گچس�اران و مرات�ع منطقه 
ديل از م�ردم خواس�ته اند ب�ه كم�ك نيروه�اي ام�داد بيايند. 

    
داستان آتش و جنگل هاي ايران، داستان تكراري و پرسوز و گدازي است 
كه هرسال با فرار رسيدن فصل گرما مجبوريم بارها و بارها آن را بشنويم 
و مرور كنيم و خود را به كم كاري و بي توجهي مسئوالن در جلوگيري 
از بازخواني اش عادت بدهيم.  مهم نيس��ت در مورد كدام استان حرف 
مي زنيم، بلكه كافيست چند هكتاري جنگل داشته باشد تا حتماً سالي 
چند بار آتش سوزي در اين مناطق را تجربه كند.  از جنگل هاي بوشهر 
و خوزستان و ايالم و كرمانشاه گرفته تا مازندران و گلستان و سمنان و 
آذربايجان. تمام اين ها ميزبان آتش  بوده اند و حاال چند روزي است كه 

آتش به دل جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد افتاده است. 
با باال رفتن دما و گرم شدن هوا در بيشتر مناطق كشور، چند هفته اي 
بود كه احتمال وقوع آتش سوزي و هشدارهاي الزم در اين مورد داده 
شده بود اما آنچه مسئوالن و متوليان امر به آن بي توجه هستند، همين 

»هشدار«هاست. 
  خاييز دوباره در آتش

از بعد ازظهر پنج ش��نبه كه زبانه ه��اي آتش در كوه خاييز در اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد به چشم خورد خبرها حول محور كمبود امكانات 
و تجهيزات اطفاي حريق و نيازها و درخواس��ت ها براي كمك رساني 
مي گشت. در اين ميان چند باري هم اعالم شد، آتش مهار شده و همه 
چيز تحت كنترل است اما از صبح روز گذشته و با شعله ور شدن مجدد 
آتش در منطقه حفاظت شده خاييز، مشخص ش��د نيروها و امكانات 
موجود پاس��خگوي جلوگيري از پيشرفت آتش نيس��ت و همين امر 
موجب شد تا مسئوالن از مردم تقاضا كنند تا براي كمك به نيروهاي 

امدادي به ميدان بيايند. 
سحرگاه ديروز رئيس محيط زيست شهرس��تان كهگيلويه از شعله ور 
ش��دن مجدد آتش در دامنه كوه و منطقه حفاظت ش��ده خاييز خبر 
داد و گفت: »ملتمسانه از مردم تقاضا داريم براي جلوگيري از تخريب 

زيستگاه حيات وحش كمك كنند و براي مهار آتش پاي كار بيايند.«
روح اهلل عزيزي با بيان اينكه آتش س��وزي از سمت جغرافياي بهبهان 
آغاز شده است، محل تجمع نيروها را روستاي آبكاسه حاشيه كوه خاييز 
اعالم كرد و افزود: »افرادي كه مي خواهند براي مهار آتش حضور داشته 

باشند در اين محل حاضر شوند.«
   نامه نگاري هايي از سر ناچاري

دماي هوا و گرماي زياد، مزيد بر علت شده و آتش بي محابا پيش مي رود 
و هر آنچه در سر راهش قرار دارد را خاكستر مي كند. 

به همين دليل مسئوالن پيوسته درخواست بالگرد مي كنند تا با كمك 
آب پاش ها شايد اطفاي حريق سرعت بگيرد.  بر همين اساس رئيس 
س��ازمان جنگل ها از وزير جهاد كشاورزي درخواس��ت كرده تا براي 
جلوگيري از گسترش آتش در جنگل هاي دشتستان و گچساران هر 

چه سريع تر بالگردهاي آب پاش به اين منطقه اعزام شوند. 
نكته حايز اهميت اينكه در شرايطي كه جنگل ها در حال خاكستر شدن 
هس��تند و پرندگان و حيوانات زنده زنده كباب مي ش��وند و باد و گرما 
شعله ها را به هر سو مي پراكند و فقط در طول هفته گذشته ۱۱۰ فقره 
آتش سوزي در اس��تان هاي جنوبي و زاگرسي به خصوص استان هاي 
بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، هرمزگان و استان فارس به 
وقوع پيوسته است، رئيس س��ازمان جنگل ها كه گويي براي اولين بار 
با چنين آتش سوزي هايي مواجه شده، با بيان اينكه اطفا حريق فعال 
در اس��تان هاي فعال نياز به اعزام بالگرد دارد، از وزير جهاد كشاورزي 

درخواست كرده اين موضوع را پيگيري كند!
  250هكتار جنگل نيست شد

آتش سوزي جنگل ها و به  تبع آنها سوختن درختان بلوط ، قصه دنباله دار 
تلخي است كه هر ساله بلوط هاي بسياري را در مناطق مختلف از بين 
مي برد. نابودي هايي كه س��اختار و تجديد حيات گونه هاي گياهي و 
جانوري را به چالش كشيده و روزهاي س��ختي را براي باقيمانده آنها 
رقم مي زند.  بر اساس ارزيابي هاي اوليه طي چند روز اخير بيش از ۲۵۰ 
هكتار از جنگل ها و مراتع در كهگيلويه و بويراحمد طعمه حريق شده 
است.  به گفته مدير كل منابع طبيعي كهگيلويه و بويراحمد، منطقه 
حفاظت شده خاييز مساحتي بيش از ۳۳ هزار هكتار دارد و با توجه به 

سخت گذر بودن مناطق، براي مهار آتش حتماً به بالگرد نياز است. 
غالمحسين حكمتيان تأكيد مي كند: »هم اكنون شش فروند بالگرد 
هواني��روز ارتش، هوا فضاي س��پاه پاس��داران، هالل احمر و ش��ركت 
نفت گچس��اران در اين عمليات حضور دارند و بالگرده��ا نيروها را در 
نزديك ترين محل به كانون آتش پياده مي كنن��د و تا پايان عمليات و 

مهار كامل در منطقه حضور دارند.«
هر چند طي س��ه روز اخير مس��ئوالن امر در كهگيلويه و بويراحمد از 
موفقيت آميز بودن عمليات اطفاي حريق در جنگل هاي خاييز و مهار 
آتش خبر داده اند اما وزش شديد باد، وسعت زياد مناطق دچار حريق 
شده، وضعيت باالي علوفه اي مناطق، صعب العبور بودن منطقه و كمبود 
تجهيزات پشتيباني و نيروي انساني عاملي شده است تا اخبار حكايت 
از عدم مهار و كنترل حريق در اين منطقه داش��ته باشد. به طوري كه 
حاال بايد در مورد ميزان تلفات پرندگان و جانوران و همچنين درختان 

و گياهان از دست رفته منتظر اخبار تازه اي باشيم. 
در مورد منطق��ه حفاظت ش��ده خاييز همين بس كه در طول س��ال 
شاهد ۲۵۰ تا ۶۷۰ ميلي متر نزوالت آسماني است. همين مقدار باران 
كافيست تا گونه هاي نادري از حيات وحش همچون پلنگ، كاراكال، 
جغد ش��اخدار و جغد ماهي خوار در اين منطقه زيست  كنند و خاييز 
مأمني مهم براي كل و بز باشد. با اين توضيحات تلخ ترين بخش داستان 
آنجاست كه بدانيم در شرايطي كه ده ها نفر از نيروهاي امدادي و مردم 
در حين عمليات اطفاي حريق دچار حادثه و تنگي نفس و شكستگي 
اعضاي بدن شده اند، ولي متوليان امر هنوز مشغول مكاتبه هستند تا 
شايد با جذب تجهيزات الزم به داد جنگل ها برسند و شاهكار اقدامات 
هم در دفتر رياست جمهوري رقم خورده و رئيس دفتر رئيس جمهور 
از آماده ش��دن و ارس��ال گزارش جامع و كاملي از برنامه ها و اقدامات 
انجام شده براي مهار آتش سوزي منطقه حفاظت شده در خاييز براي 

رئيس جمهور خبر داده است!

سجاد مرسليمحمدرضا هاديلو

ايجاد سايت موزه     آذربايحان غربي
جنگ چال�دران، 
ساماندهي مقبره سيدصدرالدين، ساماندهي تپه 
شهداي گمنام، ايجاد زيرساخت هاي گردشگري 
در محوطه منشور هاي بازالتي گردنه قيرمزليق و 
فراهم س�ازي امكانات رفاهي و گردش�گري در 
مجموع�ه جهاني قره كليس�ا در دس�تور كاري 
ادارات شهرس�تان چال�دران  ق�رار گرف�ت. 
حسن محمد زاده فرماندار چالدران گفت: برنامه هاي 
مش��ترك در ش��رف پيگيري و اج��را در زمينه 
گردشگري، ايجاد س��ايت موزه جنگ چالدران، 
ساماندهي مقبره سيدصدرالدين، ساماندهي تپه 
شهداي گمنام، ايجاد زيرساخت هاي گردشگري 
در محوطه منش��ور هاي بازالتي گردنه قيرمزليق 
و فراهم س��ازي امكانات رفاهي و گردش��گري در 
مجموعه جهاني قره كليسا به جد پيگيري مي شوند.  
وي در ادامه با اشاره به وجود آثار متعدد تاريخي و 

جاذبه هاي طبيعي چالدران، اين منطقه را در سطح 
كشور جزو مناطق كم نظير گردشگري برشمرد 
و افزود: بايد در جهت توس��عه زيرس��اخت هاي 
گردشگري برنامه ريزي هاي اصولي انجام گيرد.  

فرماندار چالدران همچنين با اشاره به اينكه وضعيت 
راه هاي ارتباطي شهرستان در حوزه بين شهري و 
روستايي در وضعيت نامناسبي قرار دارد، تصريح 
كرد: طبق مذاكراتي كه بعد از اس��تقرار كارخانه 

آسفالت ۱۲۰تني ماريني در شهرستان با متوليان 
امر صورت گرفته، براي جبران عقب ماندگي ها در 
اين حوزه با استفاده از ظرفيت بنياد علوي و با اجراي 
پروژه هاي مش��اركتي خواهيم توانست گام هاي 
عملياتي در طي سال جاري برداريم.   محمد زاده با 
اشاره به اينكه بخش دشتك )آواجيق( در بسياري 
از شاخص ها كم برخوردار است، افزود: با توجه به 
جايگاه مهمي كه بخش دشتك در تمامي زمينه ها 
نيازمند توجه جدي مسئوالن و بنياد علوي است كه 
با اجراي طرح هاي محروميت زدايي بتوان اين بخش 
را به جايگاه اصلي خود رساند.  نيك نفس، نماينده 
و رابط بنياد علوي نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه 
بنياد علوي با محوريت محروميت زدايي و با هدف 
پيشرفت و آباداني در اين شهرستان استقرار يافته 
است، گفت: تالش مي شود با همكاري دستگاه هاي 
اجرايي شهرستان و اجراي برنامه هاي پيشران به 

اهداف اصلي خود دست يابيم. 

سايتموزهجنگشهرستانچالدرانايجادميشود

بهره برداري از سد سياهو در خراسان جنوبي
س�ياهوي  سد     خراسان جنوبي
شهرس���تان 
سربيش�ه ب�ه عن�وان دومين س�د بزرگ 
خراس�ان جنوبي، با حضور رضا اردكانيان 
وزي�ر ني�رو ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
حس��ن قنده��اري، سرپرس��ت آب منطقه اي 
خراسان جنوبي گفت: ساخت اين سد كه چهل و 
يكمين سد مخزني دولت است از سال ۸۵ شروع 
شد و با هزينه ۸۰ ميليارد تومان اتمام و با جضور 

وزير نيرو به بهره برداري رسيد. وي افزود: اين سد از نوع خاكي- هسته رسي با ارتفاع ۳۹ و ۳۲ متر از پي و 
بستر رودخانه و طول و عرض تاج ۳۵۲ و ۹ متر است كه با ذخيره سازي آب، ۵۰۰ هكتار از اراضي اين منطقه 
را سيراب مي كند.  وي ظرفيت جمع آوري آب در سد سياهو را ۱۷ ميليون متر مكعب اعالم كرد و افزود: اين 
سد دومين سد بزرگ خراسان جنوبي است كه با بهره برداري از آن، ظرفيت ذخيره سازي آب در اين استان 
به ۸۱ ميليون مترمكعب افزايش يافت.  سرپرست آب منطقه اي خراسان جنوبي با بيان اينكه سد سياهو 
مي تواند در تأمين آب شرب، صنعت و كشاورزي اين شهرستان نقش مهمي ايفا كند، گفت: رونق كشاورزي 

در اراضي پايين دست، مهار روان  آب ها و همچنين ايجاد اشتغال از ديگر بركات اين طرح است. 

مرمت جداره هاي بافت تاريخي روستايي نوبندگان فارس
مع�اون ميراث      فارس
 فرهنگي اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان فارس از مرمت جداره هاي بافت تاريخي 
روستايي نوبندگان شهرستان فسا خبر داد. 
عبدالرضا نصيري معاون ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
فارس با اشاره به آغاز عمليات فاز سوم عمليات مرمت 
و جداره سازي بافت تاريخي روستايي نوبندگان فسا 

گفت: اين عمليات به منظور رونق و تثبيت ساكنان در جهت ادامه زندگي و عدم خالي از سكنه شدن در آن بافت 
تاريخي روستايي در دستور كار اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار گرفته است.  وي افزود: 
اين عمليات شامل تراشيدن اندود سيمان و كاهگل فرسوده از روي ديواره هاي موجود در بافت روستايي، اجراي 
تعميرات و استحكام بخشي ديوارهاي خشتي، آجري و سنگي، اجراي اندود كاهگل، احيای سر در و تعميرات 

بخش هاي سنگي و آجري سردرهاي ورودي خانه هاي موجود در بافت روستايي است.

سپاه گيالن مزار شهداي رشت را بازسازي مي کند
طرح ساماندهي     گيالن
و بازسازي مزار 
شهداي رشت در سه فاز تدوين شده و توسط 
بسيج سازندگي سپاه گيالن مديريت مي شود. 
سردار محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه استان گيالن 
با اشاره به فاز نخست طرح بازسازي مزار شهداي 
رشت گفت: طرح ساماندهي و ترميم مزار شهداي 
رشت در سه فاز تدوين شده و اين كار توسط بسيج 
سازندگي سپاه قدس استان گيالن، شهرداري و 

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مديريت مي شود.  وي به اقدامات مدنظر در فاز نخست طرح مذكور اشاره 
كرد و افزود: آب بندكردن سقف سالن مزار شهدا، پوشش سقف كاذب، ارسي سازي پنجره ها، نصب پرده  براي 
پنجره هاي دور مزار شهدا، تعويض سنگ هاي مزار و نصب سنگ هاي سفيد از جنس نور براي شهدا و همچنين 
مفروش كردن مزار در فاز نخست انجام مي شود.  فرمانده سپاه استان گيالن با بيان اينكه احداث ساختمان اداري 
و فرهنگي و همچنين احداث سر در ورودي مزار و يكسان سازي قبور اطراف مزار شهدا از اقدامات مدنظر براي 
فاز دوم طرح ساماندهي مزار شهداي رشت است، ادامه داد: طراحي پاركينگ و نورپردازي نيز در فاز دوم طرح 

ساماندهي انجام مي شود و راه دسترسي جديد اين طرح در فاز سوم در نظر گرفته مي شود. 

صادرات کاال از گمرکات بوشهر به ۲۸ کشور جهان   
ماه�ه  دو  در     بوشهر
سال جاري، از 
طريق گمركات استان بوشهر به 2۸ كشور 
گرف�ت.  انج�ام  ص�ادرات  دني�ا 
بهروز قره بيگي ناظر گمركات استان و مديركل 
گمرك بوشهر گفت: دردوماه ابتداي سال جاري 
از طريق گمركات اين استان به ۱۸ كشور آسيايي، 
شش كشور اروپايي، سه كشور آفريقايي و يك 
كشور امريكاي جنوبي صادرات صورت گرفته 
است.  وي با بيان اينكه در سال گذشته نيز از طريق گمركات اين استان به ۳۹ كشور صادارات صورت گرفته 
است، گفت: بيشترين حجم صادرات گمركات استان بوشهر طي دو ماه سال جاري مربوط به كشورهاي 
چين، امارات متحده عربي، تركيه، پاكستان، افغانستان، قطر، كامرون، عراق، برزيل، كره جنوبي و هند بوده 
است.  ناظر گمركات استان و مديركل گمرك بوشهر  افزود: طي اين مدت بالغ بر ۳ ميليون و ۷۲۴ هزار تن 

كاال به ارزش حدود ۸۲۳ ميليون و ۸۱۶ هزار دالر از گمركات استان صادر شده است. 

 کمبود داروي انسولين 
در يزد رفع شد 

طبق برنامه ريزي هاي انجام شده از      يزد
روز گذشته توزيع انسولين مورد نياز 
بيماران به اندازه كافي در تمام شهرستان هاي استان يزد آغاز شد. 
دكتر بهروز حيدري مدير نظ��ارت بر امور دارو دانش��گاه علوم 
پزشكي ش��هيد صدوقي گفت: طبق هماهنگي هاي انجام شده 
از روز گذش��ته  انس��ولين مورد نياز بيماران به مقدار كافي بين 
داروخانه هاي استان يزد توزيع شد.  وي با بيان اين كه انسولين 
از جمله داروهاي وارداتي كش��ور اس��ت، تصريح كرد: براساس 
برنامه ريزي هاي انجام شده در سازمان غذا و دارو و همچنين به 
منظور مديريت بهتر، از اين پس توزيع انسولين در كل كشور با 
مالحظات و دقت بيشتري انجام مي شود.  مدير نظارت بر امور 
دارو دانشگاه علوم پزشكي يزد خاطرنشان كرد: با توجه به تعداد 
بيماران ديابتي در استان يزد مقرر شده كه اين دارو به اندازه مورد 

نياز و كافي بين بيماران توزيع شود. 

 تشكيل ۱۲۹ شرکت تعاوني جديد 
در گلستان

در س�ال گذش�ته 12۹ شركت     گلستان
تعاون�ي با ۳20۶ عض�و و 2۳۴1 
فرص�ت ش�غلي در اس�تان گلس�تان تش�كيل ش�د. 
ابوالقاسم يوسفي مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گلستان با اشاره به تشكيل ۱۲۹ شركت تعاوني در استان گفت: 
تعاوني هاي توسعه عمران شهرستاني، س��هامي عام و بانوان از 
جمله مهم ترين تعاوني هاي ثبت شده در س��ال گذشته بودند.  
وي افزود: براي تقويت ش��ركت هاي تعاوني در س��ال گذش��ته 
۴۰ هزار و ۳۹۵ نفر س��اعت دوره آموزش��ي حضوري و ۲۱ هزار 
و ۵۹۹ نفر س��اعت نيز آموزش مجازي برگزار شد.  مدير تعاون 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گلستان خاطرنشان كرد: در 
سال گذشته ۲۱۲۰ مورد بازرس��ي و نظارت مالي بر تعاوني ها و 
همچنين بررسي و بازديد از مجامع شركت هاي تعاوني انجام شد 

كه نسبت به سال ۹۷، رشد ۱۱/۵ درصدي را شاهد بوديم.

 اتصال ۷۰۰ روستاي لرستان 
به شبكه ملي اطالعات 

مدي�ركل ارتباط�ات و فن�اوري     لرستان
اطالعات لرس�تان از اتص�ال ۷00 
روستاي اين استان به شبكه ملي اطالعات طي سال جاري خبر داد. 
 ش��هاب حيدري مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات لرس��تان 
در جمع خبرنگاران با بيان اينكه آم��اده بهره برداري از اتصال ۳۰۰ 
روستاي لرستان به شبكه ملي اطالعات هستيم، گفت: اين امر در 
راستاي توسعه خدمات الكترونيك و اقتصاد ديجيتال است.  وي، 
افزود: تا پايان برنامه ششم توس��عه بايد ۲ هزار روستاي لرستان به 
ش��بكه ملي اطالعات متصل ش��وند.  مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات لرستان، ادامه داد: در فاز اول هزار و ۲۴۵ روستاي استان را 
به شبكه ملي اطالعات متصل كرده ايم و امسال تكليف داريم كه ۷۰۰ 
روستاي ديگر را به اين شبكه متصل كنيم.  حيدري، گفت: تا امروز 
۳۰۰ روستاي استان به اين شبكه متصل شده و همه دستگاه هاي 

اجرايي استان مي توانند خدمات خود را در اين بستر ارائه بدهند. 

41 مورد پالسماي بهبود يافتگان كرونا 
در كرمانشاه اهدا شد

 صادرات  60 ميليون دالر كاال
 از استان مركزي

مديركل انتقال     كرمانشاه
خون كرمانشاه 
با اش�اره به اهداي ۴1 مورد پالسما از سوي 
بهبود يافتگان كرونا در اين اس�تان، از همه 
بهبود يافتگان كرونا خواس�ت تا به شكرانه 
سالمتي كه به دست آورده اند، جهت كمك 
به ديگر بيماران كرونايي، پالسما اهدا كنند. 
پژمان صالحي فر مديركل انتقال خون كرمانشاه با 
اشاره به تأثير پالسماي دريافتي از بهبود يافتگان 
كرونا در درمان ساير بيماران كرونايي، و با بيان 
اينكه در حال حاض��ر ۵۴ نف��ر مراجعه كننده 
در اين زمينه داش��ته ايم كه از اين تعداد ۴۱ نفر 
آنها موفق به اهداي پالس��ما ش��ده اند. گفت: از 
نظر پزشكي باليني هر فردي كه به كرونا مبتال 
ش��ده و بهبود پيدا كرده، قطعاً آنتي بادي هايي 
)پادتن هايي( در بدن او ايجاد شده كه توانسته با 
ويروس مبارزه كند.  وي افزود: اين آنتي بادي ها 
در پالسماي خون بهبود يافتگان كرونا وجود دارد 
و اگر مقداري از اين پالسما از فرد گرفته شده و به 
يك بيمار كرونايي تزريق شود، نقش مؤثري در 
تسريع بهبودي فرد بيمار خواهد داشت.  مديركل 
انتقال خون كرمانشاه تصريح كرد: اين روش در 
كارآزمايي باليني نتيجه موفقيت آميزي داشته و 

در بسياري استان ها از جمله كرمانشاه كار درمان 
به اين روش در حال انجام است كه نتايج خوبي 
هم حاصل شده است.  صالحي فر در همين راستا 
از تمام بهبود يافتگان كرونا خواست تا به شكرانه 
سالمت و بهبودي كه حاصل شده اهداي پالسما 
داشته و جان ديگر بيماران كرونايي را با اين روش 
نجات دهند.  وي خاطرنشان كرد:  براي اهداي 
پالس��ما، فرد بايد حتماً جواب آزمايش مثبت 
كرونا را داشته و پس از بهبودي نيز جواب منفي 
آزمايش كرونا را داشته باشد و ۲۰ روز تا يك ماه 
بعد از منفي ش��دن جواب آزمايش براي اهداي 
پالسما مراجعه كند.  صالحي فر تصريح كرد: سن 
اهدا كنندگان نيز بايد بين ۱۸ تا ۶۰ سال باشد و 
در اين بين زناني كه سابقه زايمان يا سقط جنين 
داش��ته اند منع اهدا دارند و نمي توانند پالسما 
اهدا كنند.  وي خاطرنشان كرد: برخي تحقيقات 
نشان مي دهد كه آنتي بادي توليد شده در بحث 
مقابله با ويروس كرونا سه تا چهار ماه در بدن افراد 
باقي  مي ماند، البته زمان دقيق آن هنوز مشخص 
نيست، در همين راس��تا از همه بهبود يافتگان 
كرونا تقاضا مي شود در اس��رع وقت براي اهداي 
پالسما مراجعه كنند و اين اقدام را شكرانه اي براي 

سالمت خود بدانند. 

در دو ماه نخست     مركزي
سال جاري بيش 
از ۶0 ميلي�ون و 2۳1 ه�زار دالر محصوالت 
توليدي استان مركزي به كشورهاي مختلف 

جهان صادر شده است. 
اس��ماعيل حس��يني مديركل گمركات استان 
مركزي گف��ت: در دو ماهه س��ال جاري بيش از 
۱۴۱ هزار تن كاال ب��ه ارزش بيش از ۶۰ ميليون 
دالر از مبادي گمركي استان مركزي صادر شده 
است.  وي افزود: ميزان كاالهاي صادر شده استان 
مركزي از نظر وزني نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل كاهش ۴۱ درصدي و از نظر ارزشي و تعداد 
نيز به ترتيب ۵۹ و ۴۳ درصد كاهش داشته است.  
مديركل گمركات اس��تان مركزي تصريح كرد: 
از مجموع ص��ادرات صورت گرفت��ه ۳۹۸ فقره 
اظهارنامه به وزن ۱۳ ه��زار تن و ارزش بيش از ۹ 
ميليون دالر مربوط به عملكرد گمرك منطقه ويژه 
اقتصادي ايرانيان و ۸۲۵ فقره به وزن ۶۹ هزار تن 
و ارزش بيش از ۲۵ ميليون دالر مربوط به عملكرد 
گمرك منطقه ويژه اقتصادي كاوه است.  حسيني 
بيان كرد: استان مركزي محصوالت خود را به ۴۳ 
كشور جهان صادر كرده و بخش عمده صادرات 
استان مركزي به ترتيب از كشورهاي افغانستان، 

عراق، پاكس��تان، تركيه، آذربايجان و... صورت 
گرفته است.  وي افزود: عمده ترين كاالهايي كه از 
استان مركزي به بازارهاي هدف صادر شده انواع 
هيدروكربورها، پلي اتيلن سنگين، آبميوه و راني، 
بلورجات و ظروف شيشه اي، قوطي آلومينيومي، 
پلي اتيلن سبك خطي، دستمال كاغذي، مقاطع 
فوالدي، ناوداني، تيربرق، شيرخش��ك صنعتي 
و... بوده است.  مديركل گمركات استان مركزي 
واردات استان در اين مدت را ۱۴ هزار تن عنوان 
كرد و گفت: ارزش كاالهاي وارد شده ۲۳ ميليون 
دالر ب��وده و در مجموع واردات اس��تان از لحاظ 
تع��داد، وزن و ارزش به ترتي��ب كاهش ۳۷، ۵۳ 
و ۵۱ درصدي داش��ته است.  حس��يني افزود: از 
مجموع آمار ارائه شده در زمينه واردات، ۲۱۷ فقره 
اظهارنامه به وزن ۱۰ هزار تن و ارزش ۲۴ ميليون 
دالر مربوط به گمرك منطقه ويژه كاوه اس��ت.  
مديركل گمركات استان مركزي كشورهاي مبدأ 
واردات را ۳۲ كشور دانست و افزود: چين، تركيه، 
امارات متح��ده عربي، هند، تاي��وان و... از جمله 
كشورهاي مبدأ واردات به استان مركزي بوده اند 
و عمده ترين كاالهاي وارداتي استان مركزي انواع 
مواد اوليه پوشك، كويل آلومينيومي، ماشين آالت 

و اجزا  و... بوده است. 

  خراسان رضوي: فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گناباد گفت: قرارگاه 
محروميت زدايي بسيج سازندگي ۳۹ سري جهيزيه در ميان  نوعروسان 
محروم گنابادي  توزي��ع كردند.  عل��ي محبي ارزش هر ك��دام از اين 
جهيزيه ها را ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون ريال عنوان كرد.  وي افزود: اجاق گاز، 
ماشين لباسشويي، فرش، جارو برقي، سرويس قابلمه، پتو، اتو و سرويس 

چيني از اقالم اين جهيزيه هاست. 

  خوزستان: مدير تعميرات سد و نيروگاه شهيد عباسپور از تعميرات 
اساسي و آماده سازي دريچه هاي تحتاني اين سد خبر داد.  افشين قلي پور 
گفت: پيرو هشدارهاي اعالم شده پيرامون وقوع سيالب، برنامه ريزي الزم 
جهت انجام عمليات اجرايي در دستور كار قرار گرفت.  وي افزود: تمامي 
شيرهاي هيدروليك، پمپ هاي هيدروليك و الكتروموتورها، تعمير و 
مدارات الكتريكي نيز مورد بازرس��ي قرار گرفت و اشكاالت و آمادگي 

سيستم بعد از رفع آن جهت عملكرد به واحد بهره برداري اعالم شد.

 کسب رتبه نخست بندر چابهار 
در عملكرد بودجه سرمايه اي بنادر کشور

بندر چابهار با عملكرد ۹۹/۸ درصدي     سيستان وبلوچستان 
نسبت به اعتبارات مصوب سرمايه اي 
تجهيزات در سال ۹۸ حايز رتبه نخس�ت در بين بنادر كشور شد. 
عباس آذرپيكان معاون فني و مهندس��ي بنادر و دريانوردي سيستان و 
بلوچس��تان با بيان عملكرد ۹۹/۸ درصدي نس��بت به اعتبارات مصوب 
سرمايه اي تجهيزات در س��ال ۹۸، گفت: بندر چابهار با اجرا و پيشرفت 
فيزيكي پروژه هاي زيرساختي رتبه نخست را در عملكرد بودجه سرمايه اي 
در بين بنادر كش��ور كس��ب كرد.  وي با اعالم اينكه بي��ش از ۱۸ پروژه 
تعميرات اساسي و خريد و نصب تجهيزات دريايي، بندري، مخابراتي و 
زيرساخت هاي ارتباطي در سال ۹۸ به پايان رسيده و برخي پروژه ها نيز 
پيشرفت فيزيكي طبق برنامه دارند، افزود: از اين جمله اجراي پروژه ملي 
برقراري پوشش راديويي كامل سواحل استان سيستان وبلوچستان در 
منطقهَ  A۱ دريايي اس��ت كه با اجراي اين پروژه اقدام مؤثري در حوزه 
خدمات ايمني و امداد و نجات ش��ناورها صورت گرف��ت.  معاون فني و 
مهندسي بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان گفت: پروژه هاي نصب 
و راه اندازي س��امانه هوشمند كنترل دسترس��ي، جابه جايي و بازسازي 
جرثقيل هاي سنگين ساحلي و محوطه اي، بازسازي و خريد دكل هاي 
مخابراتي، تكميل زيرساخت ارتباطي بين بنادر چابهار از ديگر پروژه هايي 
مورد اشاره اس��ت كه در راستاي بهبود مس��تمر و ارتقای توان عملياتي 
متناسب با توسعه روزافزون و افزايش حجم تخليه و بارگيري كاال در بندر 
چابهار اجرا شده است.  آذرپيكان افزود: خريد و نصب بويه ها و تجهيزات 
كمك ناوبري بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري، خريد قايق گشت زني 
يگان حفاظت، تعميرات زيرآبي شناورهاي دريايي، خريد تجهيزات مبارزه 
با آلودگي دريا، خريد تجهيزات آتش نشاني و خريد تجهيزات درمانگاهي و 

آزمايشگاهي از ديگر پروژه هاي مورد اشاره در بندر چابهار است.

 اجراي ۱۸6 پروژه آبرساني برکت 
در مناطق محروم

بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تاكن�ون 1۸۶ پروژه 
آب رساني را در مناطق روستايي و محروم كشور به بهره برداري رسانده است. 
معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت ب��ا اعالم اينكه اين 
بنياد پروژه آب رساني در مناطق روستايي و محروم را با اولويت پيگيري 
مي كند، گفت: با آغاز ب��ه كار ۱۱۱ پروژه آب رس��اني جديد بركت در 
مناطق محروم كش��ور با اعتب��اري معادل ۲۲۰ ميلي��ارد ريال، تعداد 

پروژه هاي آب رساني اين نهاد در سراسر كشور به ۱۸۶ طرح رسيد. 
 محمد مهجوري ادامه داد: اين پروژه ها شامل احداث مخزن و شبكه ها ي 
آب رس��اني، عمليات اصالح و تعويض خط لوله، خريد تانكر آب رس��اني، 
مرمت قنوات، خريد و نصب دس��تگاه آب ش��يرين  كن، به سازي چشمه و 
غيره مي شود.  به گفته اين مسئول، بنياد بركت ۲۱۸ پروژه آب رساني را با 
بودجه اي معادل ۱۱۶۷ ميليارد ريال در بيش از ۷۱۱ روستاي محروم كشور 
در دس��ت احداث دارد كه از اين تعداد، ۱۸۶ پروژه به بهره برداري رسيده 
اس��ت.  مهجوري خاطرنشان كرد: خراس��ان جنوبي و رضوي، خوزستان، 
زنجان، ف��ارس، مازن��دران، كهگيلوي��ه و بويراحمد، كرمان، كرمانش��اه، 
لرستان، قم، مركزي، هرمزگان، كردستان، ايالم، چهارمحال و بختياري و 
تهران، ۱۷ استان تحت پوشش خدمات آب رساني بنياد بركت هستند.  وي 
اظهار داشت: بنياد بركت سال گذشته نيز براساس سياست هاي ابالغي از 
سوي ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص خدمت رساني هر چه بيشتر به 
روستاهاي محروم و جلوگيري از مهاجرت روستاييان، ۷۵ پروژه   آب رساني 

را در ۴۷۷ روستا به بهره برداري رسانده است. 
معاونت عمران��ي و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت ب��ا تأكيد بر اين كه 
بسياري از س��اكنان مناطق روس��تايي از بابت كمبود آب در مضيقه 
هستند، گفت: تأمين آب شرب روس��تاهاي كشور به ويژه در مناطقي 
كه از خشك سالي رنج مي برند، عالوه بر جلوگيري از مهاجرت بي رويه  
روستاييان و بروز مش��كالت مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و 
معيشتي ناشي از حاشيه نشيني در شهرها، باعث حفظ و بقاي جمعيت 
در مناطق مرزي كشور، ارتقاي سطح سالمت و بهداشت روستاييان و 
گسترش عدالت اجتماعي، افزايش درآمد و كمك به معيشت روستاييان 

از طريق تأمين آب مورد نياز دام و طيور خانگي روستاييان مي شود. 
مهجوري افزود: ايجاد اش��تغال پايدار براي روستاييان و ارائه  خدمات 
زيربنايي مانند آب رساني به آنها، در همين راستا انجام مي پذيرد. اين 
فعاليت ها از جمله برنامه هاي اصلي ستاد اجرايي فرمان امام در روستاها 
به ش��مار مي رود كه از طريق بنياد بركت دنبال مي شود و باعث حفظ 
و بقاي جمعيت روستايي در روس��تاها خواهد شد.  به گفته وي، بنياد 
بركت نزديك به ۳۵ هزار پروژه عمراني و زيربنايي را در مناطق محروم و 
كمتر توسعه يافته كشور به بهره برداري رسانده يا در دست احداث دارد.  
مهجوري ادامه داد: بنياد بركت براي اجراي اين پروژه ها بيش از ۲۳ هزار 

ميليارد ريال اعتبار پيش بيني نموده و تخصيص داده است. 
معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت با تأكيد بر اين كه تمام 
۳۱ استان كشور تحت پوشش طرح هاي عمراني و زيربنايي اين بنياد 
قرار دارند، خاطرنشان كرد: هر چند بنياد بركت با توجه به منويات مقام 
معظم رهبري و تأكيدات و سياست هاي ابالغي از سوي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( مبن��ي بر محروميت زدايي و توانمندس��ازي 
اقتصادي و اجتماعي جوامع محروم و كمتر توسعه يافته از طريق ايجاد 
فرصت هاي كسب و كار، عمده فعاليت ها و اقدامات خود را بر اشتغالزايي 
در اين مناطق متمركز كرده اس��ت اما به اج��راي طرح هاي عمراني و 

زيربنايي در مناطق روستايي و محروم نيز توجه ويژه دارد. 


