
15 سه شنبه 22 شهریور 1401
 شماره  8591

 ساخت بزرگ ترین اورژانس هوایی 
کشور در استان مرکزی

  بزرگ ترین پایگاه اورژانس هوایی کشور در اراک 90درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی اســتان مرکزی گفت: این مجموعه 
چهارمین پایگاه اورژانس هوایی کشور با 17هزار مترمربع وسعت 
به نام شهید منصور وطن پور نامگذاری شده است. بهروزایران نژاد 
افزود: 120میلیارد ریال اعتبار تاکنون برای ســاخت این پایگاه با 
کمک خیران و دانشگاه علوم پزشــکی استان مرکزی هزینه شده 
است. فاز اول آن به اتمام رسیده و فاز بعدی که ساخت آشیانه برای 
استقرار بالگرد است در دســتور کار قرار دارد. وی ادامه داد: پایگاه 
اورژانس هوایی شهید منصور وطن پور در میدان بسیج جنب سایت 
دانشگاهی پیامبر اعظم)ص( اراک مجهز به پد فرود بالگرد، محل 
اسکان کروی پروازی و پزشــکی، آشیانه سوخت، انبار تجهیزات و 
ساختمان حفاظت فیزیکی است. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی 
و حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مرکزی اظهار کرد: با 
راه اندازی این پایگاه اورژانس هوایی برای 7نفر شامل 3نفر پروازی، 
3نفر سوخت رســان و 2نفر پروازی فرصت اشتغال ایجاد می شود. 
ایران نژاد با بیان اینکه هم اکنون بالگرد امداد هوایی اورژانس استان 
مرکزی در محل فرودگاه اراک استقرار دارد، تصریح کرد: با راه اندازی 
بزرگ ترین پایگاه اورژانس هوایی کشور در اراک، از این محل برای 

استقرار بالگرد امداد هوایی استفاده خواهد شد.

 راه اندازی بارانداز 
گیاهان دارویی در لرستان 

مدیر باغبانی جهادکشاورزی لرستان با بیان اینکه بارانداز گیاهان 
دارویی در این استان ایجاد می شود، گفت: چین، هند و پاکستان 
مقصد صادرات گیاهان دارویی لرســتان است. به گزارش تسنیم، 
محمدحســن کیانی فر با اشــاره به وجود بیش از 38بهره بردار در 
بخش باغبانی لرســتان، افزود: ســطح باغ های این استان بیش از 
48هزار هکتار که حدود 7هزار هکتار از آنهــا غیربارور و 42هزار 

هکتار آنها بارور است. 
وی افزود: 320هزار تن محصوالت باغی ســاالنه در لرستان تولید 
می شود که شامل محصوالت باغی، گلخانه ای و دارویی است. مدیر 
باغبانی جهادکشاورزی لرستان عنوان کرد: ظرفیت های خوبی در 
زمینه تولید گیاهان دارویی در این استان وجود دارد، به همین دلیل 
به دنبال بارانداز گیاهان دارویی در لرستان هستیم.   از این رو تکمیل 
زنجیره ارزش در بخش گیاهان دارویی در اولویت است. وی با اشاره 
به اینکه چین، هند و پاکســتان مقصد صــادرات گیاهان دارویی 
لرستان است، بیان کرد: کارخانه اســانس خان بابا در الیگودرز در 
راستای توسعه تولید گل محمدی در این استان اردیبهشت امسال 

به بهره برداری رسید. 

عدد خبرخبر 

رئیــس آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
فــارس گفــت: ۶۵ پایــگاه ثابــت و ۳۵ 
پایگاه سیار در استان فارس برای اجرای 
طــرح ســنجش ســامت نوآمــوزان در 
نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، 
محسن بهشــتی پور افزود: در این طرح 
نوآمــوزان از لحــاظ ســامت بینایــی، 
شــنوایی، گفتاری، آمادگی تحصیلی، 
آمادگــی جســمانی، دهــان و دنــدان و 

پوست و مو ارزیابی می شوند.
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فارس

مدیرکل بنــادر و دریانوردی بوشــهر از 
توســعه فعالیت هــای بندری خبــر داد 
و گفــت: بــا ادامــه عملیــات تخلیــه و 
بارگیری و توسعه فعالیت های بندری، 
ترانزیت کاال در ۵ ماه نخست امسال 
از مرز ۵ هزار تن گذشــت. بــه گزارش 
تسنیم، محمد شکیبی نســب افزود: 
ترانزیــت خارجــی نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبل 200 درصد افزایش 

یافته است.

5000
تن
بوشهر

طبق آمار از ابتــدای ماه صفر بیش از 
2 میلیون و 7۵0 هزار زائر ایرانی برای گزارش

شرکت در آیین اربعین حسینی)ع( از 
مرزهای اربعینی کشــور خارج شــده اند؛ این تردد که 
روزهای 17و 18شهریورماه به اوج خود رسید و به دلیل 
ازدحام جمعیت موجب بروز مشــکالتی برای زائران و 
بسته شــدن موقت مرزها شــد، حاال به شرایط عادی 
بازگشته است و طبق اعالم رئیس ستاد مرکزی اربعین، 

زائران می توانند به مرزها مراجعه کنند.
هم اکنون تردد در مرزهای چذابه در خوزستان، خسروی 
در کرمانشــاه، مهران در ایالم، باشماق در کردستان و 
تمرچین در آذربایجان غربی روان است و فقط در مرز 
شلمچه به دلیل ازدحام اتباع دچار مشکالتی هستیم. 
با این وجود به دلیل اینکه از امروز )سه شــنبه( به دلیل 
نزدیک شدن به روز اربعین )26شهریور( موج دوم زائران 
راهی مرزها می شوند، ممکن است دوباره شاهد ازدحام 

جمعیت باشیم.

رایزنی برای تردد سریع  اتباع از شلمچه 
گرچه تردد در مرزهای اربعینی کشور به حالت عادی 
بازگشــته و ترافیک در ورودی استان های مرزی روان 
اســت اما مرز شلمچه که روز یکشــنبه از سوی طرف 
عراقی بسته شــده بود، با وجود بازگشــایی با ازدحام 
جمعیت و کندی تردد مواجه است. مرز شلمچه مختص 
خروج اتباع کشورهای مختلف است که بخش زیادی از 

آنها را اتباع افغانستانی و پاکستانی تشکیل می دهند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه بیش 
از 30هزار زائر خارجی اربعین در پایانه شلمچه حضور 
دارند، این جمعیت باال را عامل کندی خروج زائران ایرانی 
در مسیر عراق اعالم می کند و توضیح می دهد: از چند 
روز گذشته شاهد حضور اتباع به ویژه اتباع افغانستانی 
در پایانه مرزی شلمچه هستیم که هر روز بر تعداد آنها 
افزوده می شود. سید مجید میراحمدی از زائران ایرانی 
می خواهد مسیر خود را به سمت چذابه تغییر دهند تا 
به راحتی بتوانند از مرز خارج شوند. همچنین شنیده ها 
حاکی از رایزنی صادق خلیلیان، اســتاندار خوزستان 
با طرف های عراقی درباره مدیریت خروج اتباع اســت. 
استاندار در بازدید روز گذشته )دوشنبه( از شلمچه عراق 
از مسئوالن این کشور خواسته است نیروهای بیشتری 
برای افزایش گذرگاه ها و مدیریت تــردد اتباع به مرز 
بفرستند. تردد اتباع خارجی به دلیل کنترل مجوز آنها و 
جلوگیری از تردد اتباع غیرقانونی کندتر از تردد زائران 
ایرانی صورت می گیرد. هواشناسی خوزستان هم نسبت 

به وقوع باد، تندباد و گردوغبار از روز پنجشنبه خبر داده 
و تأکید کرده است این مخاطره جوی در مرزهای چذابه 

و شلمچه هم رخ خواهد داد.

ورود و خروج متوازن از مرز خسروی 
با بازگشایی مرز خسروی تردد زائران اربعین در آرامش 
انجام می شود. استاندار کرمانشــاه بازگشت زائران از 
مرز خسروی به کشور را شــبانه روزی اعالم می کند و 
به همشهری می گوید: زائران می توانند در هر ساعتی 

از شبانه روز از طریق مرز خسروی به کشور بازگردند.
بیش از 220هزار نفر از مرز خسروی عازم عراق شده اند 
و 2۵هزار نفــر نیز از این گذرگاه بین المللی به کشــور 
بازگشــته اند. تعداد مواکب در مرز خســروی به اندازه 
کافی است و خدمات رسانی به زائران بدون مشکل انجام 
می شود. بهمن امیری مقدم درباره خروج زائران از مرز 
خســروی نیز توضیح می دهد: خروج زائران از ساعت 
۵ تا  18 انجام می شود. مدیر روابط عمومی استانداری 
کرمانشاه نیز به همشهری می گوید: در پایانه خسروی 
اتوبوس به تعداد کافی برای انتقال زائران به استان های 
خود مستقر شده است. مقابل مرز خسروی در ایران مرز 
منذریه است که آنجا هم اتوبوس های عراقی برای انتقال 

مسافران به کاظمین و نجف مستقر شده اند.
به گفته عبداهلل الماســی، اســکان چند هــزار زائر در 

پایانه بین المللی مرز خســروی و حدود ۵ هزار نفر در 
قصر شیرین فراهم است، از ازدحام چند روز پیش خبری 
نیست، ورود و خروج زائران تقریبا متوازن شده  است و 

مشکل زیرساختی وجود ندارد.

مرز باشماق و تردد روزانه 10هزار نفر 
تردد زائران اربعین از مرز باشماق مریوان در 2روز اخیر 
مطلوب و مناسب اســت. این را معاون سیاسی امنیتی 
استاندار کردستان به همشهری می گوید و ادامه می دهد: 
مرز باشماق تجاری و ترانزیتی است و از این رو می تواند 
روزانه پذیرای رفت وآمد حداکثر 10هزار نفر باشد. با این 
حال طبق تعامالت با استاندار سلیمانه عراق توانستیم در 
روزهای اخیر خدمات مناسبی برای زائران فراهم کنیم. 
مهدی رمضانی تجهیز مرز باشماق به زیرساخت های 
الزم را برای ســال های آینده ضروری می داند و ادامه 
می دهد: امیدواریم با ارائه خدمات مناســب به زائران و 
تامین ســالمت آنان در رفت وآمد و نیز اسکان زائران، 
میزبان خوبی باشیم و شرمنده زائران نشویم. 37موکب 
در استان برپا شده که 10مورد آن مربوط به شهر مریوان 

و 2موکب هم در باشماق است.

 تقویت زیرساخت ها در مرز تمرچین
به گفتــه رحیــم جهانبخــش، فرمانــده انتظامــی 

آذربایجان غربی، زائران می توانند با در دســت داشتن 
 گذرنامــه و برگ  موقــت اربعین، از مــرز تمرچین در 
آذربایجان غربی به عراق تردد کنند. زیرســاخت های 
ایجاد شده در مرز تمرچین، موجب شده است این مرز 
به گذرگاهی مناسب برای اعزام زائران استان های شمال 

غرب کشور تبدیل شود.

آرامش در مرز مهران
در ایالم و مرز مهران نیز تردد به حالت تراز درآمده است 
و به دلیل موج بازگشــت زائران اربعین اتوبوس ها برای 
جابه جایی زائران و انتقال آنان به شهرها مستقر شده اند. 
این مرز روی زائران اربعین حسینی باز است و مشکلی 

در تردد وجود ندارد.

  
شــرایط در مرزهای 6گانه به حالت عادی بازگشــته 
و ترافیک در مســیرهای منتهی به مرزهــای ایران و 
عــراق روان اســت. ورود و خروج از مرزهــا نیز تقریبا 
به حالت متوازن بازگشــته  اســت. با توجه به نزدیک 
شــدن به روز اربعین حســینی، مســئوالن از زائران 
می خواهند تا مدیریت زمان ســفر خــود را به گونه ای 
 تنظیــم کننــد کــه برگشــت در روزهــای پایانی

 به ویژه روز اربعین نباشد.

ترددروانزائرانازمرزهایششگانه
پس از هماهنگی های انجام شده با دولت عراق هم اکنون شرایط برای تردد زائران اربعین عادی است

همدانعکس خبر

 خشک شدن 
آب سد اکباتان همدان

سد اکباتان به عنوان یکی از مهم ترین سدها و ذخایر آبی 
استان همدان در ۵ کیلومتری شهر همدان ، ظرفیت مخزنی 

حدود ۳۶ میلیون مترمکعب دارد و حدود ۶۳ درصد از 
نیازهای آبی شهر همدان را تامین می کرد. این روزها با عدم 
بارش  و گرمای شدید هوا این سد دچار بحران شدید کمبود 

 آب شده و تقریبا تمام ذخیره آب پشت سد
خشک شده است. عکس: تسنیم/ عبدالرحمن رافتی

مرکزی

لرستان

س
 فار

س:
عک


