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دومین سیل بهاره، خراسان رضوی را شوکه کردگزارش روز
سیالب در شهرستان های کالت و قوچان با 3کشته و یک مفقودی، قطعی آب، مسدودشدن راه و خسارت قابل توجه به بخش کشاورزی همراه بود

2هفته بعد از ســیالب بهاره در 10شهرستان خراسان 
رضوی، این اســتان بــار دیگــر در روزهــای پایانی 
اردیبهشت ماه متحمل خسارت  بارندگی و سیالب شد. 
این بار پنجشنبه )2۹اردیبهشت( شهرستان های کالت 
و قوچان با بارش های شدید درگیر سیالب شدند که با 
3کشته و یک مفقودی، قطعی آب، مسدود شدن راه و 

خسارت قابل توجه به بخش کشاورزی همراه بود.
هواشناسی این استان روز پنجشنبه )2۹اردیبهشت( با 
اشاره به وقوع رگبار باران، تگرگ، رعد و برق، آبگرفتگی، 
جاری شدن رواناب و وزش باد در نیمه شمالی و برخی 

از نواحی مرکزی هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود.

خسارت سیل به روستاهای کالت 
بارندگی های شدید و ســیالب موجب بروز خسارت به 
بخش های مختلف شمال خراسان رضوی شد، اما بیش 

از همه شهرستان کالت در اثر این اتفاق آسیب دید.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی در این باره به 
همشهری می گوید: 2شهرستان شمالی یعنی کالت و 
قوچان شاهد بروز سیالب بودند، اما بیشترین خسارت 

مربوط به شهرستان کالت و 4روستای آن بود.
محسن نجات با بیان اینکه 4روستا به صورت مستقیم از 
سیل روز گذشته خسارت دیدند، می افزاید: در جریان 
این اتفاق در 6روستای رورتکن، باغ کن، آبکمه، ژرف، 
برده و سررور مســدودی راه و در 4روســتای قلعه نو، 
ســررود، چرم کهنه و چرم نو نیز قطعی آب آشامیدنی 
را داشــتیم. به گفته وی، نیروهای راهداری مسیرها را 
بازگشایی و تیم واکنش سریع آب و فاضالب خراسان 

رضوی نیز به مشکل قطعی آب رسیدگی کردند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی با بیان اینکه 
در مناطق سیل زده نیاز به اسکان اضطراری نبود، اظهار 
می کند: همه نیروهای امدادی فعال با همه تجهیزات در 
آماده باش کامل هستند و برآورد خسارت ها تا دوشنبه 
نهایی می شــود. به گفته نجات، 36نفر در سیل شمال 
خراســان رضوی دچار حادثه شدند و همچنین در پی 
گرفتاری یک خانواده 5نفره با خودروی پراید در سیل 
روستای سررور بخش زاوین، مادر 33ساله و2فرزند او 
جان باختند و فرزند ســوم نیز مفقود است. او توضیح 
می دهد: همچنین در پی ورود ســامانه بارشی و وقوع 
سیل و آبگرفتگی تیم های عملیات امداد و نجات به افراد 
گرفتار در مناطق ییالقی و کوهستانی برخی مناطق از 

شمال خراسان رضوی ازجمله آبشارهای آب گرم، قره سو 
و ارتکند کالت و دره شمخال قوچان امدادرسانی کردند.

سیل بی سابقه در 50سال اخیر
شهرســتان مــرزی و 3۷هــزار نفــری کالت در 
15۸کیلومتری شمال شرق مشهد دارای 4شهر کالت، 
حســن آباد الیین، چنار و زاوین است. فرماندار کالت با 
بیان اینکه بارش های رگباری و جاری شدن سیالب های 
بهاره در منطقه همیشگی است به همشهری می گوید: 
منطقه کالت اراضی با شیب تند و در عین حال آبریزهای 
فراوانی دارد و همین موضوع موجب شــده اســت به 
محض ادامه یافتن بارندگی شاهد جاری شدن سیالب 
باشیم. علی صالحی اما ســیالب پنجشنبه در کالت را 
طی 50سال اخیر بی سابقه می داند و می افزاید: به دلیل 
اینکه هر سال امکان سیالب در این منطقه وجود دارد، 
مسیل ها الیروبی می شــوند و برخی مناطق هم دیواره 
ساحلی دارند، اما حجم مصالحی که سیالب اخیر با خود 
آورد به اعتقاد کارشناسان نشان دهنده حجم باالی آب 
اســت. او با بیان اینکه اغلب محصوالت باغ هاي گردو و 
مزارع دیم شهرستان بر اثر ســیالب اخیر آسیب دیده 
اســت، می گوید: هنوز برآورد دقیق خسارت وارد شده 
به کالت انجام نشده است، اما یکی دو روز دیگر برآورد 

نهایی اعالم می شود. فرماندار کالت به نکته دیگری اشاره 
می کند و آن اهمیت اجرای طرح هــای آبخیزداری در 
شهرستان اســت. صالحی در این باره توضیح می دهد: 
طرح های آبخیزداری بنابر ضرورت و اعتبار در کالت اجرا 
شده است، اما به دلیل کوهستانی بودن و آبریزهای فراوان 
باید توجه بیشتری به آن شود. سیالب اخیر بهانه ای شد 
تا توجه ویژه ای به منابع و اعتبارات آبخیزداری داشــته 

باشیم تا خسارت ها در آینده کمتر شود.

نجات 21نفر در قوچان
 قوچان دومین  شهرســتانی اســت که در ســیل روز 
پنجشنبه آسیب دید، اما به گفته فرماندار این شهرستان 
خســارت جدی نبود. عباســعلی صفایی با اشــاره به 
گرفتاری تعدادی از گردشگران طبیعت در دره شمخال 
به همشــهری می گوید: این گردشگران بدون توجه به 
هشدارها به دره شمخال رفته بودند که درگیر سیالب 
شدند، اما در پناهگاه بودند و به سرعت از سوی نیروهای 
امدادی نجات یافتند. وی از تخریب جزئی در حاشــیه 
رودخانه هــا و جاده ها خبر می دهــد و می افزاید: برای 
امروز و فردا هم در استان هشدار نارنجی صادر شده، اما 
اطالع رسانی الزم به همه دهیاری ها صورت گرفته است.

صفایی با اشــاره به حضــور عشــایر در میان بندهای 

شهرســتان توضیح می دهد: آموزش ها و اطالع رسانی 
الزم به آنها داده شده است.

   
خراسان رضوی اردیبهشت امسال را با 3سیالب پشت سر 
گذاشت. با وجود این، کارشناس پیش بیني هواشناسی 
استان تأکید می کند که از امروز )شنبه 31اردیبهشت( 
بار دیگر شاهد بارش باران های رگباری همراه با تگرگ و 
رعد و برق خواهیم بود. زهرا آهنگرزاده با بیان اینکه امروز 
در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی، غربی و مرکزی 
بارش باران های رگباری آغاز خواهد شد، می گوید: شنبه 
و یکشنبه ساکنان مناطقی از اســتان به ویژه در مناطق 
جنوبی پدیده غالب وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و 

کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهند بود. 

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
گفــت: بیــش از ۷۶کیلومتــر از رودخانــه 
زاینــده رود ســاماندهی شــده اســت. بــه 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان، حســن ساســانی افزود: عــاوه بر 
ســاماندهی ۷۶کیلومتــری تــا ایــن مرحلــه، 
جاده ســاحلی به طــول ۴۳کیلومتــر احداث 
شــده اســت. به گفتــه وی، بــرای حفاظت از 
رودخانه زاینده رود از ابتدای سال حدود ۳۰۰ 
اخطاریه بــرای متصرفان حقیقــی و حقوقی 

صادرشده است.

76
کیلومتر

مدیرعامل شرکت گاز زنجان گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده امسال ۱۲هزار و 
۵۰۰زنجانی در اســتان به شــبکه گاز کشــور 
متصل خواهند شــد. به گزارش ایرنا، رحیم 
سلیمانی نژاد افزود: از مجموع ۹۱۱روستای 
دارای ســکنه زنجان به ۶۱۰روستا گازرسانی 
انجام شده و گازرسانی به ۱۰۳روستا هم در 
دســت اجراســت که با تکمیل این پروژه ها، 
درصد بهره مندی جمعیت روستایی استان از 
گاز طبیعی به باالی ۹۵درصد خواهد رسید.
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فرماندار کالت: طرح های آبخیزداری بنابر 
ضرورت و اعتبار در کالت اجرا شده است  
اما به دلیل کوهســتانی بــودن و آبریزهای 

فراوان باید توجه بیشتری به آن شود 

برداشت چای بهاره 
با نزدیک شدن به نیمه های بهار، برداشت و فرآوری چای در مزارع 
گیان آغاز شده است. فرق چای بهاره با چای تابستانه و پاییزه در 
این است که چای فصل بهار تلخی و طعم گس بیشتری نسبت به 
چای های تولید شده در فصل تابستان و چای پاییزی دارد. گیان 
و مازندران ۵۵هزار خانوار چایکار و ۲۵هزار هکتار باغ چای دارد و 

۹۰درصد چای کشور در گیان تولید می شود. منبع: تسنیم

گیالنعکس خبر

خانه تکانی در پروژه های عمرانی 
آذربایجان غربی

هم زمان با سفر رئیس جمهوری  برخی از پروژه های 
عمرانی قدیمی استان تعیین تکلیف شدند

 رئیس جمهوری در بیست ویکمین ســفر استانی خود روز گذشته 
)جمعه 30اردیبهشــت( به آذربایجان غربی سفر کرد. به گزارش 
همشهری ، رونمایی از ماهواره اروم ست، بازدید از دریاچه ارومیه، 
بهره برداری از پاالیشــگاه قیر و تــاالر مرکزی ارومیه، مدرســه 
شبانه روزی شوط، اهدای زمین به خانواده چهارقلوهای سلماسی 
و صحبت و بررســی مواردی چون کمبود آب در خــوی، آزادراه 
تبریز- ارومیه، کریدور بزرگراهی غرب کشور، معیشت مرزنشینان، 
راه آهن، مشکالت آب روستاییان، بیمارستان سلماس، بازارچه های 
مرزی و مشکالت زنان عشایر از دیگر جنبه های مهم در این سفر بود.

بهره برداری پاالیشگاه قیر ارومیه 
واحد تولید روزانه 1000تن قیر پاالیشــگاه قیــر ارومیه مجهز به 
فناوری نسل سوم در مراســمی با حضور وزیر راه و شهرسازی به 
بهره برداری رسید. این پاالیشگاه مجهز به فناوری نسل سوم تولید 
قیر با 2000میلیارد ریال راه اندازی شده است. وزیر راه وشهرسازی 
در این باره گفت: پاالیشگاه قیر ارومیه مجهز به نسل سوم می تواند 
نقش خوبی در توسعه و بهسازی راه های اســتان داشته باشد که 
امیدواریم برای اســتان پر خیر و برکت باشــد. رســتم قاسمی با 
بیان اینکه وضعیت راه های اســتان چندان مناسب نیست و یک 
عقب ماندگی در مقایســه با شاخص های کشــوری دارد، گفت: با 
اختصاص اعتبار مدنظر در این ســفر ریاست جمهوری امیدواریم 

تحول در این زمینه شاهد باشیم.

تکمیل کریدور بزرگراهی تا سال آینده
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره کریدور بزرگراهی غرب نیز 
گفت: ۷000میلیارد تومان اعتبار برای توســعه بخش حمل ونقل 
و ریلی آذربایجان غربی تخصیص می یابد که می تواند در توســعه 

استان بسیار مؤثر باشد.
قاسمی با بیان اینکه کریدور بزرگراهی غرب کشور یکی از مهم ترین 
کریدورهای کشور اســت که ما را به چند پایانه مهم با کشور های 
همســایه متصل می کند و می تواند مزیت ترانزیتی بسیار خوبی 
برای کشور داشته باشــد، افزود: کریدور بزرگراهی غرب کشور به 
طول 1530کیلومتر، مرز بــازرگان در آذربایجان غربی را به بندر 
امام خمینی )ره( در خوزســتان متصل می کنــد و 35درصد این 
 شــبکه حمل ونقل جاده ای به طول 56۹کیلومتر در این اســتان 

احداث می شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
در پایانه های مرزی یکی از کارآمدتریــن راهکارهای برون رفت از 
چالش های اقتصادی به شمار می رود و احداث کریدور بزرگراهی 
شــمال غرب کشــور کمک شــایانی به این امر می کنــد، افزود: 
کریدور بزرگراهی غرب کشور در جنوب آذربایجان غربی به طول 
1۸۹کیلومتر و شمال آذربایجان غربی به طول 111کیلومتر در حال 

اجراست که طی امسال به بهره برداری خواهد رسید.

تکلیف قطعه سوم آزادراه ارومیهـ  تبریز
وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشــاره به وضعیت نامناسب و 
بالتکلیفی طرح آزادراه ارومیهـ  تبریز به لزوم برگزاری جلسه ویژه 

جهت تعیین تکلیف این طرح تأکید کرد.
قاســمی گفت: این طرح به هر دلیلی سال هاست متوقف شده که 
برای از سرگیری تونل و پروژه باید جلســه ای برای تعیین تکلیف 
ادامه کار با بنیاد تعاون ناجا برگزار شود. باالخره باید معلوم شود این 
پروژه را ادامه می دهند یا رغبت ندارند که به نظر می رسد با شرایط 
فعلی تمایل به ادامه پروژه ندارند. وی افزود: درصورت قطع همکاری 
باید تسویه حساب انجام شود و روش های دیگری را درنظر بگیریم. 
به زودی جلسه ویژه این پروژه را در تهران برگزار خواهیم کرد، باید 
وضعیت این آزادراه تعیین تکلیف شــده و با حضور نمایندگان هر 
2استان مجاور بررسی ها انجام پذیرد. آزادراه ارومیهـ  تبریز ردیف 
معلوم و مشخصی دارد و بخشی از آن نیز مربوط به سرمایه گذاری 
است. قاســمی ادامه داد: بیش از ۸0درصد از سهم کار انجام شده 
متعلق به دولت است، اما تا زمانی که پروژه اینگونه بالتکیف باشد 

نمی توان نظر قطعی درباره اعتبار مورد نیاز داد.

وعده تکمیل بیمارستان سلماس 
یکی از پروژه های مهم آذربایجان غربی که در سفر رئیس جمهوری 
مورد توجه قرار گرفت، بیمارستان سلماس بود. بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشــور در این باره گفت: 
بیمارستان سلماس سال آینده تکمیل می شود. پروژه بیمارستان 
220تختخوابی سلماس در زمینی به مساحت 54هزار مترمربع و 
زیربنای 1۸هزار و 31۷متر در 2طبقه در حال ساخت و این پروژه 

دارای اسکلت بتن آرمه و دارای 30درصد پیشرفت فیزیکی است.

افتتاح تاالر مرکزی ارومیه 
تاالر مرکزی ارومیه جزو ۸تاالر بزرگ کشــور محسوب می شود 
و در 12هزار مترمربع زمین و با 1۸هزار مترمربع زیربنا در ســال 
13۸6 کلنگ زنی شــد. این تاالر دارای 2ســالن برای نمایش و 
موسیقی، بخش پالتو و ســالن بلک باکس، نگارخانه، پارکینگ 
و بخش های مختلف اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
آذربایجان غربی گفت: تاالر مرکزی شــهر ارومیــه که بیش از 
15سال از کلنگ زنی آن می گذرد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به بهره برداری رسید. علیرضا نوروزی با بیان اینکه تاالر 
مرکزی ارومیه دارای سالنی به گنجایش 1200نفر، سالن هنرهای 
نمایشی »وی پی ای«، سالن موســیقی 450نفری و محیط روباز 
برای اجرای نمایش به ظرفیت 300نفر است، افزود: توجه دولت به 
پروژه های فاخر فرهنگی به اندازه ای است که مشکالت اقتصادی و 

کمبود اعتبار مانع اختصاص بودجه به این طرح نشده. 

ایجاد 2۶هزار فرصت شغلی در قزوین
سرپرست اداره کل تعاون، کار و   خبرهای 

رفاه اجتماعــی قزوین گفت: کوتاه
امســال 26هزار و 230فرصت 
شغلی برای استان پیش بینی شده که نسبت 
 بــه ســال گذشــته افزایش چشــمگیري 

خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، عین اهلل کشاورزترک افزود: با 
توجه به سند اشتغال استان طی سال گذشته 

15هزار و 3۸0نفر در قزوین اشتغال زایی درنظر گرفته شده بود که بیش از 16هزار مورد محقق شد.
به گفته وی، هم اکنون 241تشکل کارگری و کارفرمایی در قزوین فعال است و با توجه به اهمیت 

آنها در تولید افزایش آنها در سال جاری مدنظر ماست.
کشاورزترک با بیان اینکه سال گذشــته مقرری بیمه بیکاری برای 51۸۷کارگر برقرار شده است، 
گفت: همچنین حقوق کارگران امسال 5۷درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که باالتر از نرخ 

تورم در جامعه است.

بازگشت بیماران بستری کرونا به هرمزگان
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: هرمزگانی هــا همچنان در محیط های 

عمومی و شلوغ باید از ماسک استفاده کنند.
فاطمه نوروزیان در گفت وگو با ایســنا افزود: 
تا روز پنجشنبه بیســت وپنجمین روز بدون 
فوت کرونا در هرمزگان به ثبت رســید و آمار 
فوتی های این بیماری کماکان 2616نفر است، 
اما اگر هوشیار نباشیم کرونا باز خواهد گشت.

وی بیان کرد: با وجود اینکه در 3روز گذشــته در اســتان هیچ بیماری با عالئم مشکوک به کرونا 
 بستری نبود اما در 24ســاعت گذشــته 2بیمار با عالئم و تست مثبت کرونا بســتری شدند که 

تحت نظر هستند.
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اســتان هرمزگان در پایان اضافه کرد: خوشبختانه فعال بیمار 

بدحال کرونایی در استان بستری نیست.

گلستان؛ پایلوت سامانه عملیات هوشمند هالل احمر
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر گلســتان 
از انتخاب اســتان  به عنوان پایلــوت اجرای 
 سامانه عملیات هوشمند هالل احمر در کشور

خبر داد.
به گزارش ایسنا، قاســم غریب آبادی با بیان 
اینکه با راه اندازی ســامانه جدید عملیات در 
جمعیت هالل احمر فرایند انجام ماموریت های 
امدادی هوشمند خواهد شد، گفت: سازمان 

امداد و نجات به عنوان متولی پاســخگویی به حوادث و ســوانح طبیعی و همکار و پشتیبان سایر 
ارگان های خدمات رســان همواره تالش می کند در بحث امدادرســانی به حادثه دیدگان ناشی از 

حوادث در کمترین زمان ممکن بهترین خدمات را ارائه کند.
 وی با بیان اینکه اســتفاده از شــیوه های نوین فراخوان و اعزام نیروهای امدادی به عملیات ها از 
دغدغه های اصلی مدیران جمعیت هالل احمر است، افزود: سازمان هالل احمر با استفاده از فناوری 
دانش بنیان، ســامانه  ای را با عنوان سامانه عملیات هوشــمند طراحی و راه اندازی کرده است که 
 فرایند فراخوان و اعزام نیروها، مسیریابی محل حادثه و ثبت اطالعات حادثه در آن به صورت کامال

 هوشمند انجام می شود. 
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