
11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5944 یک ش��نبه 18 خ��رداد 1399 | 15 ش��وال 1441 |

88498441سرویس  شهرستان

طغيانكرونادراستانها
نه مردم هشدارها را جدي مي گيرند و نه مسئوالن 

قوانين سختگيرانه را به اجرا مي گذارند
اگر آمارهايي كه امروز در مورد مبتاليان به كرونا منتشر مي شود، دو 
ماه پيش اعالم مي شد، ترس ش��ديدي بر جامعه و شهروندان حاكم 
مي كرد. از ابتداي سال بود مردم متوجه شدند نبايد به مسافرت بروند و 
بر همين اساس حتي از ديد و بازديدهاي عيدانه هم خودداري كردند و 
همين رفتارها در كنترل و پيشگيري از شيوع كرونا به شدت تأثيرگذار 
بود. اما حاال گوي��ي ترس ها ريخته و نه تنها مردم، كه مس��ئوالن هم 
ترجيح مي دهند محدوديت ها را به هش��دارها تقليل دهند تا ببينند 

چه اتفاقي رخ خواهد داد. 
استان ها وضعيت خوبي ندارند و با مس��افرت هايي كه انجام مي شود، 
هر روز وضعيت وخيم تر مي شود. برهمين اساس رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي آذربايجان غربي از شناسايي ۳۰۳ بيمار جديد مبتال به ويروس 
كرونا در يك روز در اس��تان خبر داده كه ركورد آمار مبتاليان به اين 
بيماري را ثبت كرده و سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان با اشاره 
به بررسي ۳۷۶ نمونه تست ارسالي به آزمايشگاه هاي تشخيص كرونا در 

سطح استان گفته از اين تعداد نتيجه تست ۱۲۴ نفر مثبت شد. 
در مازندران ۲۶5 بيمار مشكوك به ويروس كرونا در بيمارستان هاي 
استان بس��تري هس��تند كه رئيس دانشگاه علوم پزش��كي مازندران 
مس��افرت هاي غير ضرور را از عوامل اصلي افزاي��ش مبتاليان عنوان 
كرده و با مثبت شدن ۳۳۳ مورد ديگر در هرمزگان آمار ابتالي قطعي 
به كرونا در اين استان به 5۰۱۹ نفر رسيد. هر چند مسئوالن استان ها 
خواستار برگشت تصميمات سختگيرانه و اعمال جدي محدوديت ها 
هستند، اما تا برنامه مشخص و مدوني ارائه نشود و مردم همراهي نكنند 

بازي مرگبار كرونا ادامه خواهد داشت. 
    

بعد از اينكه رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان اعالم كرد با مثبت 
شدن ۳۳۳ مورد ديگر در استان آمار ابتالي قطعي به كرونا در هرمزگان 
به 5۰۱۹ نفر رسيده و ۹ نفر ديگر هم فوت كرده اند، سؤال پيش آمد كه 
چرا با اين وضعيت قرمز مسئوالن سكوت كرده و تصميمي نمي گيرند. 
چند س��اعت بعد و با توجه به افزاي��ش موارد ابتال به بيم��اران كوويد 
۱۹ در هرمزگان، افزايش حجم كاري كادر درم��ان و ابتالي تعدادي 
از پزشكان و پرس��تاران و كاركنان درماني، كميته تخصصي كرونا به 

صورت اضطراري برگزار شد. 
محمد تمدن دار، رئيس مجتمع آموزش��ي، پژوهشي و درماني پيامبر 
اعظ��م)ص( در اين ب��اره با بيان اينك��ه ابتالي نيروه��اي تخصصي و 
فوق تخصصي به اين بيماري زنگ خطر جدي براي استان است، گفت: 
»متأسفانه اصول ايمني و خود مراقبتي در جامعه توسط مردم به صورت 
كامل رعايت نمي شود. اين روند افزايش��ي عالوه بر خستگي مضاعف 
كاركنان، امكان ابتالي هر كدام از آنها و خارج شدن نيروهاي تخصصي 
از چرخه درمان را در پي خواهد داش��ت كه در پي آن خسارات جبران 
ناپذيري بر بدنه سالمت استان وارد خواهد شد. كما اينكه در حال حاضر 
نيز تعدادي از كاركنان در رده هاي مختلف اعم از پزشك، پرستار، كارگر 

و حتي نيروهاي پشتيبان و اداري به اين بيماري مبتال شده اند.«
   وضعيت استان ها، هر روز بدتر از ديروز

در آذربايجان غربي كرونا ركورد زد و با شناسايي ۳۰۳ بيمار جديد در 
يك روز مجموع مبتاليان به اين ويروس به ۶ هزار و 5۲۴ نفر رسيد. 

رئيس دانش��گاه عل��وم پزش��كي آذربايجان غرب��ي با بي��ان اينكه با 
كاهش حساس��يت مردم، در پيك دوم، آمار فزآينده شده و بيماران 
مراجعه كننده نس��بت به پيك اول، بد حال تر بوده و بيش��تر نيازمند 
بخش ويژه اي سی سي يو هس��تند، گفت: »رفتار ويروس و ماهيت آن 
تغيير يافته است و به ش��كل هاي مختلف و عالئم متفاوتي خود را در 

بيماران نشان مي دهد.« 
جواد آقازاده ادامه داد: »شهرس��تان هاي با وضعيت قرمز از نظر كرونا 
شامل سردشت )بخاطر ش��رايط ويژه اي كه دارد از جمله وجود ۴۰۰ 
جانباز ش��يميايي باالي 5۰ درصد با آس��يب ريوي(، اروميه، مهاباد، 

مياندوآب، سلماس و خوي هستند.«
اما كرماني ها هر روز ركورد مي زنند و در كمال تأسف بايد گفت، هر روز 
بدتر از ديروز هستند.  بر همين اساس و در ادامه ركوردزني كرونايی 
در كرمان تست ۱۲۴ نفر ديگر مثبت اعالم شد و در ميان شهرستان ها 

هم جيرفت در صدر آمار قرار گرفت. 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان با اشاره به بررسي ۳۷۶ نمونه 
تست ارسالي به آزمايشگاه هاي تشخيص كرونا در سطح استان گفت: 
»از اين تعداد نتيجه ۱۲۴ مورد مثبت شد كه موارد مثبت جديد شامل 
۲۴ مورد افراد بستري در بيمارستان ها، 55 مورد بيماران سرپايي، ۱۰ 

مورد پرسنل و ۳5 مورد اطرافيان بيماران است.«
مهدي شفيعي بيش��ترين تعداد موارد مثبت در ۲۴ ساعت گذشته را 
مربوط به شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
با ۷۰ مورد دانس��ت و افزود: »مجموع جانباختگان ويروس كرونا در 

استان كرمان از ابتدا تاكنون ۹۰ نفر است.«
  كنترل نامحسوس بيماران

رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول با اعالم كنترل نامحسوس بيماران 
سرپايي در اين شهرستان و با اشاره به مصوبه شوراي تأمين شهرستان 
مبني بر برخورد قانوني ب��ا مبتالياني كه قرنطين��ه خانگي را رعايت 
نمي كنند، گفت: »اين افراد پس از بهبودي به يك سال حبس محكوم 

خواهند شد كه پس از بهبودي حكم آنها اجرا خواهد شد.«
يوسف پريدار با اشاره به ابتالي ۱۰۰ نفر از كادر درمان شمال خوزستان 
به بيماري كرونا، تأكيد كرد: »كرونا به سرعت در حال گسترش است 
و منابع نيز به همان سرعت در حال مصرف است لذا اگر مردم موازين 
بهداشتي را رعايت نكنند و همچنان آمار مبتاليان افزايشي باشد، ممكن 
است در آينده نزديك با كمبود امكانات و فرسايشي شدن شرايط كادر 

درمان مواجه شويم كه اين امر يك زنگ خطر است.«
در مازندران هم رئيس دانشگاه علوم پزش��كي استان از بستري بودن 
۲۶5 بيمار مشكوك به ويروس كرونا در بيمارستان ها خبر داد و گفت: 

»مسافرت هاي غير ضرور از عوامل اصلي افزايش مبتاليان است.«
سيدعباس موسوي با بيان اينكه ظرف ۲۴ ساعت فقط در روز جمعه 
گذشته تعداد ۶۰ بيمار مش��كوك به كرونا، براساس تشخيص باليني 
در بيمارستان هاي تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزش��كي مازندران 
بس��تري ش��دند، ادامه داد: »ظرف همين مدت تعداد ۴۱ نفر از افراد 
مشكوك بستري شده، كه مسافرت و رعايت نكردن فاصله گذاري هاي 
اجتماعي در كشور از عوامل اصلي افزايش مبتاليان به كوويد ۱۹ در 
روزهاي اخير اس��ت در حالي كه مهم ترين راه هاي پيشگيري از ابتال 
به كرونا رعايت بهداشت فردي مانند اس��تفاده از ماسك و دستكش، 
اجراي فاصله گذاري اجتماعي و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي آن 

و پرهيز از مسافرت هاي غير ضرور است.«

سجاد مرسلي

هي  ند ما ســـا    كرمانشاه
صادرات ميوه و 
تره بار امسـال در كرمانشاه به عنوان پايلوت 

كشور اجرا يي مي شود. 
به��زاد باباخاني مدي��ركل دفتر هماهنگ��ي امور 
اقتصادي استانداري كرمانشاه با اشاره به مشكالتي 
كه در صادرات محصوالت كشاورزي وجود دارد، و 
با بيان اين نكته كه آشفتگي صادرات ميوه و تره بار 
يك مشكل ملي است و هم اكنون عمده صادرات 
به شكل س��نتي از مرزها صورت مي گيرد. گفت: 
ساماندهي صادرات ميوه و تره بار امسال در كرمانشاه 
به عنوان پايلوت كشور اجرايي مي شود.  وي افزود: 
در اين شيوه محصوالت كش��اورزي عمدتاً بدون 
توجه به نياز ط��رف مقابل به م��رز مي آيد و طرف 
عراقي در مرز تصميم مي گيرد كه اين محصوالت را 
بخرد، يا نه.  مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري كرمانشاه خاطرنشان كرد: ايراد ديگر اين 

شيوه صادرات ظاهر نامناسب آن است كه ظاهري 
مانند ميدان بار را در م��رز ايجاد مي كند.  باباخاني 
با بيان اينكه استان كرمانش��اه به لحاظ نقش قابل 
توجهي كه در صادرات به عراق خصوصاً در زمينه 

محصوالت كشاورزي دارد براي ساماندهي صادرات 
اين محصوالت به عنوان پايلوت كشور پيشقدم شده، 
تأكيد كرد: چند مدل براي اين منظور طراحي و آنها 
را به سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي اصلي 

موضوع ارسال كرديم و جلساتي نيز در اين زمينه 
با آنها داشتيم.  وي گفت: چند كميته تخصصي نيز 
در زمينه ساماندهي صادرات محصوالت كشاورزي 
در كرمانشاه راه اندازي شده كه در زمينه تدوين ساز 
و كارها فعاليت دارند.  مديركل دفتر هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري كرمانشاه ساماندهي صادرات 
محصوالت كشاورزي را نيازمند هماهنگي هاي فرا 
استاني و بين بخش��ي ميان وزارت صمت، وزارت 
جهاد كشاورزي و... دانس��ت و عنوان كرد: به عالوه 
براي اين منظور نيازمند ايجاد يك سازمان متولي 
هم هس��تيم.  باباخاني درباره مدلي كه قرار است 
براي ساماندهي صادرات محصوالت كشاورزي اجرا 
شود نيز يادآوري كرد: اين مدل شامل چند بخش 
است، براي مثال براي محصوالت كشاورزي توليدي 
استان هاي ديگر به دنبال بسته بندي از مبدأ هستيم 
و براي توليدات كرمانشاه نيز مي توان اين بسته بندي 

را در جايي نزديك مرز هم انجام داد. 

كرمانشاهپايلوتساماندهيصادراتميوهوترهباركشورميشود

رشد۱۶درصديصادراتغيرنفتيازگيالن
رئيس سـازمان     گيالن
صنعت، معدن و 
تجارت گيالن از صادرات ۸۰ ميليون دالري 
استان طي دو ماه گذشته خبر داد و گفت: اين 
ميزان صادرات از نظر ارزشي 1۶ درصد نسبت 
به مدت مشـابه سـال گذشته رشـد دارد. 
فرهاد دلق پوش رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت گيالن با اشاره به صادرات 8۰ ميليون 
دالري از اين استان كه از نظر ارزشي ۱۶ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته بيان كرد: از نظر وزني هم اين صادرات معادل ۱۶۶ تن 
بوده كه ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.  وي با بيان اينكه سال گذشته سال خوبي 
در عرصه فعاليت هاي صادراتي براي گيالن بود، تصريح كرد: يكي از رس��الت هاي همگاني، تقويت 
بنيان اقتصادي جامعه در راستاي توسعه فعاليت هاي توليدي، تجاري و بدنبال آن افزايش اشتغال در 
استان است.  دبير كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي گيالن با بيان اينكه شهرستان آستارا با توجه به 
ظرفيت هايي تجاري ويژه اي كه دارد مي تواند به عنوان پايلوت صادراتي شمال كشور باشد، گفت: از 

اين ميزان صادرات ۱8۰ تن به ارزش ۳۳ هزار دالر فقط از بندر آستارا انجام شده است.

توليد۵۰عنوانمحتواازسويحوزههنريزنجان
ابتـداي  از     زنجان
امسال تاكنون 
بيش از ۵۰ عنوان محتواي فرهنگي و هنري 
در بخش هـاي مختلـف هنـري در فضاي 
مجازي متعلق به حوزه هنري استان زنجان 

توليد و منتشر شد. 
امير نعمتي رئيس حوزه هنري استان زنجان 
با اش��اره به توليد بيش از 5۰ عنوان محتواي 
فرهنگي و هنري در بخش هاي مختلف هنري 

در فضاي مجازي گفت: اين محتواها در قالب شعرخواني، خاطره گويي،  خوانش داستان، توليد آثار 
نقاشي و پوستر در موضوعات مختلف از جمله راه هاي پيشگيري از اشاعه ويروس كرونا، هفته هنر 
انقالب اسالمي، گراميداش��ت ياد و خاطره شهيد سردار س��ليماني، ماه مبارك رمضان و شب قدر، 
بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر و همچنين گراميداشت س��الروز رحلت امام راحل)ره( در فضاي 

مجازي توسط هنرمندان استان و حوزه هنري زنجان تدوين و اجرا شد.

بهرهبرداريازپروژهپرورشماهيدرقفسكناركتاپايانسال
به گفته مديركل     سيستان وبلوچستان
ت  شــــيال
سيستان وبلوچسـتان پروژه پرورش ماهي در 
قفس كنارك امسـال به بهره برداري مي رسـد. 
محمد ش��هلي بر مديركل ش��يالت سيستان 
وبلوچس��تان گفت: شركت كش��ت و صنعت 
مكران برنامه ريزي الزم براي اجرايي ش��دن 
پروژه پرورش ماهي در قفس و خريد تجهيزات 
مربوطه از كشور اسپانيا اقدامات الزم را انجام 

داده و تا پايان سال جاري فاز نخست آن با ظرفيت يك هزار تن در سال به بهره برداري برسد.  وي افزود: 
تمامي دستگاه هاي اجرايي استاني و شهرس��تان هاي چابهار و كنارك براي تسريع در اجرايي شدن 
پروژه هاي قابل اجرا به ويژه طرح هايي كه با همكاري و مش��اركت شركت كشت و صنعت مكران در 
حال اجراست با تمام توان همكاري مي كنند.  مديركل شيالت سيستان وبلوچستان خاطرنشان كرد: 
برنامه هاي اين شركت براي اشتغالزايي و در راستاي شعار سال »جهش توليد« احداث جاده دسترسي 
ساحلي روستاي پزم به منطقه گورديم به طول ۲۶ كيلومتر، اختصاص ۷5۰ هكتار زمين از اراضي در 

اختيار شركت جهت احداث مجتمع پرورش ميگو و نصب تجهيزات پرورش ماهي در قفس است.

راهاندازيسامانهالكترونيكيساختوسازروستاييكشوردرگلستان
ســـــامانه     گلستان
لكترونيكـي  ا
ساخت وساز روستايي براي نخستين بار در 
كشور به صورت پايلوت در دفتر  اي سي تي 
روستاي محمدآباد گرگان در استان گلستان 

راه اندازي شده است. 
س��يدمحمد حس��يني مديركل بنياد مسكن 
استان گلستان در مراس��م رونمايي از سامانه 
الكترونيكي ساخت و ساز روس��تايي گفت: با 
راه اندازي اين سامانه الكترونيكي چندين خدمت بنيادمسكن به صورت غيرحضوري و از طريق دفاتر 
 اي سي تي روستايي انجام مي شود.  وي افزود: از اين پس خدماتي مانند تعيين محدوده، تغيير كاربري 
و الحاق به بافت و غيره بدون نياز به مراجعه حضوري مردم به بنياد از طريق اين سامانه انجام مي شود.  
مديركل بنياد مسكن استان گلستان تصريح كرد: از مزاياي اين طرح مي توان به ارتقاي بهره وري نيروي 
انساني، ارتقاي ميزان پاسخگويي، شفافيت در ارائه خدمت به متقاضيان روستايي  و غيره اشاره كرد. 

بهرهبردارياز۲استخربزرگشناي
دانشآموزيدرهمدان

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز      همدان
مدارس همدان از بهره برداري دو 
اسـتخر بزرگ شـناي دانش آمـوزي در اسـتان خبـر داد. 
محمدحسين مرادي، مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
استان همدان از افتتاح دو اس��تخر بزرگ شناي دانش آموزي در 
استان خبر داد و گفت: اين دو اس��تخر در ن�احيه »يك« و »دو« 
با حضور وزير آموزش و پرورش به بهره برداري رس��يد.  وي افزود: 
اس��تخر دانش آموزي ناحيه يك در هر س��انس ظرفيت پذيرش 
يك صد دانش آموز را خواهد داش��ت.  مديركل نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس استان همدان ادامه داد: ۴ هزار متر مساحت عرصه و 
۲ هزار و ۴۰۰ متر مساحت اعيان استخر ناحيه يك و ۳ هزار و ۲۰۰ 
متر مربع م�ساحت عرصه و ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع م��س��اح��ت 
اعيان اس����ت��خ��ر ناحيه ۲ اس��ت.  مرادي گفت: براي ساخت 
استخر ناحيه يك ۷5 ميليارد ريال و ب��راي اس��ت��خ��ر ن��احيه 
۲ نيز ۷۱ ميليارد ريال از م��ح��ل اعتبارات ملي و استاني اختصاص 

داده ش��ده ك�ه ب��ه ط��ور كامل محقق ش��د. 

ساختدستگاهضدعفونيكننده
پرتويفرابنفشدردانشگاهبيرجند

محققـان دانشـگاه بيرجند به     خراسان جنوبی
منظور پيشـگيري و مبـارزه با 
شـيوع ويروس كرونا موفق به ساخت دسـتگاه ضدعفوني 
از پرتـوي فرابنفـش شـدند.    بـا  اسـتفاده   كننـده 
محمدعلي شمسي نژاد عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي  برق و 
كامپيوتر دانشگاه بيرجند با اشاره به ساخت دستگاه ضدعفوني كننده 
با  استفاده از پرتوي فرابنفش در اين مركز دانشگاهي گفت: دستگاه 
استريليزه كننده  فرابنفش در شركت دانش بنيان پاك الكترونيك 
خاوران ساخته شده است.   وي افزود: اين دستگاه مي تواند در كمترين 
زمان و به بهترين شيوه نسبت به استريليزه نمودن لوازم آرايشگاه، 
لوازم خانگي،  لوازم دندانپزشكي، لباس، لوازم كودك و اسباب بازي و 
محصوالت كشاورزي اقدام كند.  عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 
 برق و كامپيوتر دانشگاه بيرجند با اشاره به قابليت هاي اين دستگاه و 
حفاظت از اشخاص در مقابل اشعه  UV  تصريح كرد: وجود صفحه 
 گردان اتوماتيك، صفحه كليد لمس��ي، تايمر ديجيتال و نور رنگي 

نشان دهنده وضعيت دستگاه از ديگر مشخصات اين دستگاه  است.  

تكميل۵۰درصديجادهچهارخطه
پارسآباددرسالجاري

۵۰ درصد پروژه احداث باند دوم     اردبيل
پارس آباد - سه راهي سربند در 

سال جاري تكميل خواهد شد. 
محبوب حيدري مديركل راه و شهرس��ازي استان اردبيل  در جلسه 
هماهنگي پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي پارس آباد، وجود تأسيسات 
معارض شامل فيبرنوري، گاز، برق و آب را از عمده داليل عدم پيشرفت 
پروژه جاده چهار خطه پارس آباد – سربند دانست و گفت: پروژه احداث 
باند دوم پارس آباد - سه راهي سربند به طول ۲۰ كيلومتر است كه براي 
هر كيلومتر اين پروژه نزديك 5۰ تا ۶۰ ميليارد ريال هزينه برآورد شده 
است.  وي از تكميل 5۰ درصد اين پروژه در سال جاري خبر داد و افزود: 
در صورت تأمين منابع مورد نياز اين پروژه از محل اعتبارات استاني و 
ملي ۱۰ كيلومتر آن امسال به اتمام مي رسد.  عدالت حاجي پور فرماندار 
شهرستان پارس آباد هم در اين جلسه بر تكميل پروژه هاي حوزه راه و 
شهرسازي اين شهرستان را از اصلي ترين مطالبات مردم منطقه دانست 
و گفت: خواستار تسريع در تكميل پروژه چهار خطه پارس آباد – سربند 

جهت رفع مشكالت مردم منطقه در اين خصوص هستيم. 

 توليد دستگاه هاي استريل
محصول جديد واحدهاي فناور نوشهر

 كريدور غرب كشور هفته دولت 
در آذربايجان غربي افتتاح مي شود

رئيس مركز رشد     مازندران
واحدهـاي فناور 
نوشهر از ساخت سيستم استريل و اتاقك استريك 
توسـط چند شـركت فعال در اين مركز خبر داد. 
محمدرضا سهيلي فر رئيس مركز رشد واحدهاي 
فناور نوشهر با اشاره به ساخت سيستم استريل و 
اتاقك استريك توسط چند ش��ركت فعال در اين 
مركز، گفت: اين ش��ركت ها بعد از ماه ها تحقيق و 
تالش موفق به ساخت سيستم استريل شوند كه 
محصوالت آنها به پارك علم و فناوري و مجموعه 
وزارت بهداش��ت معرفي شده اس��ت.  وي با بيان 
اينكه تعدادي از اين طرح ها براي اس��تريل كردن 
فضاهاي عمومي همانند بيمارستان و منزل، قبل از 
شيوع ويروس كرونا ساخته شده بود، تصريح كرد: با 
شيوع اين بيماري ضرورت استفاده از اين دستگاه و 
سيستم بيش از پيش خود را نشان داد كه چه نقش 
مهمي در سالمت انسان دارد.  علي خواجوي مقدم 
مديرعامل شركت مدارگستر فناور مستقر در مركز 
رشد واحدهاي فناور نوشهر نيز با اشاره به ساخت 
دستگاه اكو استريل براساس فناوري اكسيژن فعال 
توسط اين شركت، گفت: دو س��ال قبل با همين 

ايده بنام »اكو استريل« و»اكو س��ونا« وارد مركز 
رشد واحدهاي فناور نوشهر شديم و اين ايده دفاع 
و پذيرفته شد.  وي با بيان اينكه در ابتدا اين دستگاه 
براي مراكز درماني و بيمارستان ها براي استريل اتاق 
عمل و تجهيزات پزشكي طراحي شده بود، افزود: با 
اين طراحي كه شده بود در چند جا هم نصب شد اما 
از آنجا كه پروتكل هاي استاندارد آن در ايران وجود 
ندارد هنوز به دنبال اس��تانداردهاي آن هس��تيم.  
مديرعامل شركت مدارگستر فناور مستقر در مركز 
رشد واحدهاي فناور نوشهر تصريح كرد: در زمان 
شيوع ويروس كرونا، وقتي بر استريل و ضدعفوني 
كردن تأكيد شد، اين دستگاه را با تغيير كوچكي 
تبديل به دستگاه ضدعفوني كننده محيط كرديم 
كه هم براي محيط هاي خانگي و هم محيط هاي 
صنعتي و بيمارستاني مورد استفاده قرار مي گيرد 
تنها حجم دس��تگاه كم و زياد مي شود.  خواجوي 
مقدم ادامه داد: با تحقيقاتي كه در ژاپن شد مشابه 
همين مقاله در توكيو ژاپن به چاپ رسيد كه اين 
دستگاه تا چه ميزان مي تواند روي كوويد ۱۹ تأثير 
بگذارد و آن  را از بين ببرد و تاكنون توانسته است تا 

۹۹ درصد ويروس را از بين ببرد. 

مديـــركل راه و     آذربايجان غربي
ي  ز ســـــا شهر
آذربايجان غربي از بهره برداري كريدور غرب كشور در 
شـمال آذربايجان غربـي تا هفتـه دولت خبـر داد. 
محس��ن حمزه ل��و مدي��ركل راه و شهرس��ازي 
آذربايجان غربي با بي��ان اينكه كريدور بزرگراهي 
غرب كش��ور در جنوب آذربايجان غربي به طول 
۱8۹ كيلومتر و ش��مال آذربايجان غربي به طول 
۱۱۱ كيلومتر در حال اجراست گفت: ۱۰ كيلومتر 
از طرح ساخت بزرگراه سلماس به خوي، بخشي از 
كريدور بزرگراهي غرب كشور در آذربايجان غربي 
است كه ۳/5 كيلومتر از اين محور تا پايان خردادماه 
و مابقي در هفته دولت امسال افتتاح مي شود.  وي 
افزود: بر اساس برنامه زمان بندي پيشبرد طرح هاي 
ساخت و توس��عه راه هاي آذربايجان غربي، پنج 
كيلومتر ديگر از كريدور بزرگراهي غرب كشور در 
جنوب اين استان تا شهريور امسال تكميل خواهد 
شد.  مديركل راه و شهرس��ازي آذربايجان غربي 
با اشاره به آماده س��ازي ۱۱/5 كيلومتر از كريدور 
غرب كشور در شمال آذربايجان غربي تصريح كرد: 
اجراي كريدور بزرگراهي غرب كش��ور در شمال 

استان در مراحل پاياني بوده و اجراي آن با سرعت 
بيشتري دنبال مي شود به طوري كه ۱۱/5 كيلومتر 
از اين طرح تا پايان خردادم��اه آماده بهره برداري 
خواهد ش��د.  حمزه لو گفت: هش��ت كيلومتر از 
طرح تعريض و بهس��ازي محور خوي - ايواوغلي 
بخش ديگري از كريدور كشور در شمال استان به 
شمار مي رود كه طبق برنامه ريزي تا پايان خرداد 
ماه امسال به بهره برداري مي رسد.  وي با اشاره به 
اينكه تكميل كريدور بزرگراهي غرب كشور، كليد 
توسعه پايدار استان است، افزود: ۱۲/5 كيلومتر از 
س��ه راهي محمديار به دارلك و چهار كيلومتر از 
سه راهي دارلك به سمت شهر مهاباد كه بخشي 
از اين طرح اس��ت، نيز به زودي افتتاح مي شود.  
مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي ادامه داد: 
تكميل كريدور بزرگراهي غرب كشور با توجه به 
موقعيت راهبردي آذربايجان غربي در حمل ونقل 
بين المللي جاده اي اه��رم كارآمدي براي كاهش 
تأثير تحريم ها و بيرون  رفت از مشكالت اقتصادي 
محسوب مي شود.  اين مس��ير از مرز بازرگان در 
شمال آذربايجان غربي آغاز شده و به خوزستان و 

بندر امام خميني)ره( ختم مي شود.

   ايالم: مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايالم از توزيع 
بنزين يورو ۴ در تمام جايگاه هاي استان خبر داد.   علي اصغر چاغروندي 
با اش��اره به اهميت و تأثير كيفيت س��وخت در كاه��ش آاليندگي هاي 
زيست محيطي، گفت: توزيع بنزين يورو ۴ با برنامه ريزي و هماهنگي به عمل 
آمده از نيمه دوم ارديبهشت امسال از جايگاه هاي ناحيه دهلران آغاز شد و در 

حال حاضر اين فرآورده در تمامي جايگاه هاي استان توزيع مي شود. 
   مركزي: عضو هيئت علمي گروه محيط زيست دانشگاه اراك از ثبت پنج 
گونه پرنده جديد در استان مركزي خبر داد.  امير انصاري با اشاره به اهميت 
زيست بوم و گونه غني پرندگان در استان مركزي، گفت: با توجه به مشاهده 
و ثبت 55۶ گونه پرنده در ايران حدود ۴۹ درصد پرندگان كشور در استان 
مركزي مشاهده و ثبت شده است.  وي ادامه داد: در حال حاضر چهار گونه 
پرنده جديد شامل كمر كولي درختي. چك چك دم سفيد، سهره صورتي و 
سهره جنگلي در محوطه پرديس دانشگاه اراك و يك گونه جديد گنجشك 

برفي در قله شهباز شناسايي و ثبت شده است. 
   يزد: مديركل كميته امداد استان يزد گفت: بيش از ۲ ميليارد تومان 
براي ازدواج مددجويان زير پوشش و نيازمندان يزدي از محل اعتبارات 
دولتي و كمك هاي مردمي پرداخت ش��ده است.  ش��جاعان با اشاره به 
پرداخت كمك هزينه ازدواج به 5۲۳ نيازمند يزدي، افزود: در اين مدت 
۲8۰ مورد كمك هزينه جهيزيه به نوعروس��ان زير پوشش، ۱۰۶ مورد 
كمك هزينه براي ازدواج مجدد زنان سرپرس��ت خانوار، 5۲ مورد هديه 
ازدواج براي كمك به امر ازدواج پسران زير پوشش و 85 مورد كمك هزينه 

جهيزيه به نوعروسان نيازمند پرداخت شده است.

تابستان99ازراهرسيد
هرمزگانيهاهمچنانمشكلآبدارند

هرمزگان از جمله اسـتان هايي اسـت كه با كمبود آب روبه روسـت و 
طي سـال هاي اخير طرح هاي مختلفي از جمله نصب دسـتگاه هاي 
آب شـيرين كن در اين منطقه مطرح بوده تا به نوعي خيال مردم را از 
دسترسي به آب شرب راحت كند. بر همين اساس در دي ماه سال گذشته 
بود كه معاون بهره برداري آبفاي كشـور در بازديد از تأسيسات آب و 
فاضالب بندرعباس اعالم كرد تابستان 99 پاياِن خوِش آبي براي مردم 
بندرعباس خواهد بود.  حاال تابستان از راه رسيده و با وجود مشكالت 
قبلي و كم آبي ها بندرعباسي ها منتظرند تا ببينند قول ها در چه مرحله ای 
هستند و عملی شـده اند يا در حد يك وعده مسئوالنه باقيمانده اند. 

    
با اينكه در حال حاضر بيشتر استان هاي ايران دچار كمبود آب هستند و با 
اين معضل دست و پنجه نرم مي كنند، اما هر سال با فرا رسيدن فصل گرما، 
گرفتاري هاي ناشي از بي آبي بيش از هر زمان ديگري رخ مي نمايد.  طي 
دهه هاي اخير، خشكس��الي در هرمزگان كاري كرد كه هنوز هم با وجود 
بارش هاي خوب، زمين نتوانسته س��فره هاي خود را پر آب و نياز مردم را 
تأمين كند.  سال گذشته اعالم شد با توجه به اينكه هرمزگان بيشترين سهم 
را از تنش آبي سال ۹8 به خود اختصاص داده و با توجه به در اولويت قرار 
گرفتن اجراي پروژه هاي آبفاي استان، پيش بيني مي شود مردم بندرعباس 
كمترين تنش آبي را در تابستان ۹۹ داشته باشند.  در همان زمان معاون 
بهره برداري آبفاي كشور در بازديد از تأسيسات آب و فاضالب بندرعباس 
اعالم كرد تابستان ۹۹ پاياِن خوِش آبي براي مردم بندرعباس خواهد بود. 

س��يدحميدرضا كش��في در بازديد از تصفيه خانه فاضالب بندرعباس 
گفت: »با توجه به حجم فاضالب ورودي به تصفيه خانه  بايد كار بازسازي 
و توسعه اين تصفيه خانه در يك برنامه زمانبندي مشخص و مدون انجام 
مي شد كه متأسفانه به داليل مختلف، اين طرح با برنامه زمانبندي مصوب 
پيش نرفت كه بخشي از آن به شرايط كلي مالي در كشور و بخشي ديگر 
نيز به مباحثي كه پيمانكار در روند اجراي كار داشته، برمي گردد.« وي در 
آن زمان با بيان اينكه با تصميماتي كه به زودي گرفته مي شود، اميدواريم 
بتوانيم كار تكميل، بازسازي و توسعه تصفيه خانه فاضالب بندرعباس 
را از طريق سرمايه گذار فعلي يا طرق ديگري حل و فصل كنيم.  معاون 
راهبري و نظارت بر بهره برداري آبفاي كشور كه در دي ماه به هرمزگان 
رفته بود به اهداف سفر خود به اين استان در مرداد ماه ۹8 هم اشاره كرده 
و گفت: »قول داديم كه برنامه تنش آبي استان را براي سال ۹8 تنظيم 
كنيم كه اين مهم به خوبي توسط آبفاي استان انجام و به آبفاي كشور 
ابالغ و توسط وزارت نيرو تصويب شد. بر همين اساس بودجه الزم براي 
اجراي پروژه هاي اولويت دار تخصيص داده شده و پروژه هاي نيمه تمام 
سطح شهر نيز در حال انجام است به طوريكه در پروژه آب شيرين كن 
بندرعباس كه در حال افزايش ظرفيت مي باشد، مشكل اصلي ما انتقال 
آب توليدي به شهر بوده كه در اين راستا طرح انتقال آب از آب شيرين كن 

به مخازن داماهي را در دست اجرا داريم.«
حاال و با فرار س��يدن تابس��تان ۹۹ بندرعباسي ها نشس��ته اند تا ببينند 
پيش بيني هاي آقايان درست از آب درآمده و وعده هاي شان به نتيجه رسيده 
و آنها كمترين تنش آبي را خواهند داشت يا حرف ها مثل گذشته در حد حرف 

بوده و بودجه ها قبل از رسيدن به مقصد به جاي ديگري منتقل شده اند. 

اجرايطرحهايآبشيرينكنباظرفيت
۱۵۰هزارمترمكعبدربوشهر

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان     بوشهر
بوشـهر از اجـراي طرح هـاي آب 
شيرين كن با ظرفيت 1۵۰ هزار مترمكعب در استان بوشهر خبرداد. 
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل شركت آب و فاضالب بوشهر با اشاره به 
اجراي طرح هاي آب شيرين كن با ظرفيت ۱5۰ هزار مترمكعب در استان 
گفت: الگوي مصرف آب به ميزان سرانه ۱5۰ ليتر براي هر نفر است كه 
در بوشهر با توجه به گرماي شديد هوا جوابگوي اين استان نيست چرا كه 
بيش از دو برابر اين ميزان در استان بوشهر مصرف مي شود.  وي با اشاره 
به ادغام آبفاي شهري و روستايي افزود: در دو ماه ادغام اين دو مجموعه 
توجه ويژه اي به آب آشاميدني روستاهاي تنگستان شده است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر با اش��اره به اينكه در تنگستان هيچ 
منبع آب آشاميدني وجود ندارد و آب اين شهرستان از خط كوثر تأمين 
مي شود ادامه داد: طول خط آبرساني تنگستان بيش از ۱۲۰۰ كيلومتر 
است كه ۲۰۰ كيلومتر آن خط انتقال است.  حمزه پور از تأمين 8۰ درصد 
آب آشاميدني استان بوشهر از خارج از استان خبر داد و گفت: ۶۰ درصد 
منابع آب آشاميدني استان بوشهر از طريق سد كوثر در استان كهگيلويه و 
بويراحمد و ۲۰ درصد از كازرون در استان فارس و ۲۰ درصد مابقي از منابع 
داخلي تأمين مي شود.  وي با بيان اينكه منابع آب آشاميدني استان بوشهر 
از طريق اجراي تأسيسات شيرين سازي آب دريا تدوين شده است، افزود: 
در اين راستا پروژه آب شيرين كن ۷5۰۰ مترمكعبي تنگستان تدوين شده 

كه با اجرا و تكميل آن مشكل آب روستاهاي تنگستان برطرف مي شود.

حوریه ملكي


