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88498441سرويس  شهرستان

80هزار تن سیب سال گذشته
روی دست ارومیه ای ها مانده است

اقتصاد معيشتي مردم آذربايجان غربي برپايه كشاورزي و باغداري بنا 
شده و اغلب ساكنان اين اس�تان به صورت مستقيم و غيرمستقيم با 
شغل كشاورزي و باغداري مرتبطند و امرار معاششان از اين راه است. طي 
سال هاي اخير اكثر ايرانيان، آذربايجان غربي را با سيب هايشان كه به كنار 
جاده ها مي ريختند، مي شناسند. كاري كه به خاطر كمبود صنايع تبديلي، 
عدم بسته بندي مناس�ب، پايين بودن قيمت فروش محصول نسبت 
به هزينه هاي توليد آن، نامش�خص بودن وضعيت صادرات و همچنين 
ريزش هاي قبل از برداشت محصول هر سال گريبان باغداران اين استان 
را گرفته و ضرر زيادي به آنها وارد مي كند. با اينكه انتظار مي رود نماينده 
مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي به عنوان منتخب مردم، صداي 
آنها را به دولتمران رسانده و حتي راه حل مناسبي براي رفع مشكالت 
كش�اورزان و باغداران اين منطقه ارائه كند، اما ح�اال وحيد جالل زاده 
همان دردها و معضالتي كه همه از آنها باخبرند را عنوان كرده و معلوم 
نيست منتظر چه كسي است تا براي يك اقدام عملي پا پيش بگذارد. 

سال هاست كه در مورد كشاورزان آذربايجان غربي و مشكالت ريز و درشتي 
كه اجازه نمي دهد بتوانند محصوالتشان را به موقع و با قيمت مناسب وارد 

بازار كنند گزارش هاي زيادي نوشته شده است. 
البته بعد از هر اتفاق و ضرري كه كمر كشاورزان و باغداران را مي شكند، 
گروهي از مسئوالن وارد ميدان شده و وعده و شعارهاي زيبايي مي دهند. 
ولي حقيقت اين اس��ت كه هيچ كدام از اين وعده ها عملي نمي شوند و 
مشكالت اين بخش هر سال نسبت به سال گذشته بيشتر شده و حاال به 

تهديدي براي صنعت كشاورزي تبديل شده است. 
 ضرر روي ضرر

آذربايجان غربي با توليد 6 الي 7 درصد محصوالت كشاورزي كشور يكي از 
قطب هاي اصلي اين محصوالت به شمار مي رود ولي همه ساله بازار پس از 
توليد محصوالت و درست در زمان برداشت و عرضه آنها، به چالش بزرگ 

و اصلي تبديل مي شود. 
هر چند كشاورزان و باغداران آذربايجان غربي سعي مي كنند با افزايش 
توليدات، بهترين محصوالت را پرورش بدهند اما اين افزايش توليد با وجود 
كيفيت باال نه تنها سودي براي اقتصاد كشاورزي و باغداران استان نداشته 

بلكه به يكي از دغدغه هاي اصلي تبديل شده است. 
پايين بودن قيمت فروش محصول نسبت به هزينه هاي توليد، نامشخص 
بودن وضعيت صادرات، كمبود صنايع تبديلي، عدم بسته بندي مناسب 
و همچنين ريزش هاي قبل از برداشت محصول به معضالتي ثابت تبديل 

شده اند كه هيچ عزمي براي رفع آنها وجود ندارد. 
اگر هر س��ال و در زمان برداشت محصول با باغداران اين منطقه صحبت 
شود، يك جمله ثابت را تكرار مي كنند و آن هم اينكه »محصول توليدي 
آنها اگرچه مرغوب است ولي متأسفانه به فروش نرسيده و به همين خاطر 
بسياري از آنها مجبورند محصوالتشان را با قيمت بسيار پايين به دالالن 
بفروشند. چون در غير اين صورت به خاطر نبود انبار و براي جلوگيري از 
فاسد شدن مجبور مي شوند محصوالت را با پرداخت يك هزينه اضافي از 

باغ خود دور كنند.«
چند سالي مي ش��ود كه كش��اورزان ديگر ضرر نمي كنند بلكه به خاطر 
ورشكستگي از اين كار دست كشيده و عطايش را به لقايش بخشيده اند. 

 كارها دستوري پيش نخواهد رفت
در هر دوره انتخاباتي فرقي نمي كند چه براي انتخاب نمايندگان مجلس و 
چه رياست جمهوري، مردم از منتخبين خود انتظار دارند تا مشكالت آنها 
را بشناسند و براي رفع آنها قدم بردارند.  بر همين اساس وقتي اروميه اي ها 
نماينده اي براي ورود به مجلس معرفي كردند خوشحال بودند يك نفر را 
در خانه ملت دارند كه مي داند خواسته ايشان چيست و حتماً از دولتمران 
براي حل مشكالتشان كمك خواهد گرفت.  اما وقتي روز گذشته نماينده 
مردم اروميه در مجلس ش��وراي اسالمي ش��روع به صحبت كرد فقط از 
مشكالتي گفت كه همه مي دانستند و معلوم نبود مخاطبش كيست و چه 

خواسته اي براي رفع مضالت چند ساله دارد. 
وحيد جالل زاده، نگهداري، حمل و نقل مناسب و سورتينگ را از جمله 
مشكالت جدي در حوزه كشاورزي آذربايجان غربي برشمرد و با بيان اينكه 
اين استان به عنوان قطب كشاورزي كشور نيازمند صنايع بسته بندي و 
سورتينگ اس��ت تا بتواند محصوالت كش��اورزي خود را به سراسر دنيا 
بفرستد، گفت: »۱۵ درصد از ارزش افزوده محصوالت كشاورزي تا زمان 
توليد اس��ت در حالي كه ۸۵ درصد از ارزش افزوده اقتصادي محصوالت 
كش��اورزي بعد از برداش��ت محصوالت اس��ت و اين امر اهميت مسئله 
نگهداري، حمل و نقل و سوتينگ را بيش از پيش نشان مي دهد كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.«
وي با اشاره به اينكه مسئله كشاورزي به عنوان موتور محركه اقتصاد اروميه 
بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، اظهار كرد: »چنانچه كشاورزي اروميه 

رونق يابد اقتصاد اين شهر نيز متحمل مي شود.«
اين نماينده خانه ملت به مشكالت صادركنندگان محصوالت كشاورزي 
استان به خصوص در بخش توليد سيب هم گريزي زد و ادامه داد: »يكي 
از مشكالت صادركنندگان محصوالت سيب عدم پرداخت مشوق هاي 
صادراتي بود كه از سال ۹6 و ۹7 به مبلغ 7۵ ميليارد تومان باقي  مانده بود 

كه در سال ۹۹ به اين مشوق های صادراتي معوقه پرداخت شد.«
وي با بيان اينكه طي سال ۹۹ از باغات استان يك ميليون و ۲۵۰ هزار تن 
سيب برداشت شد كه نسبت به سال ماقبل ۳۰۰ هزار تن افزايش برداشت 
داشتيم، تصريح كرد: »اين افزايش باردهي باغات سيب باعث شد مقوله 
صادرات سيب بيش از گذشته حائز اهميت ش��ود كه در اين راستا طي 
جلساتي كه با نهادهاي متولي برگزار شد مسير صادرات سيب استان هموار 
و با حذف تعليق كارت هاي بازرگاني به م��دت كوتاهي، صادر كنندگان 

سيب را به كشورهاي مقصد صادر كردند.«
جالل زاده گفت: »طي بازديدي كه از س��ردخانه هاي اروميه انجام ش��د 
مشخص شد ۸۰ هزار تن از سيب سال گذشته همچنان در سردخانه هاي 
استان باقي مانده اگر چه تالش شد تا مسير صادرات اين ميزان سيب نيز 
هموار شود اما زمان مصرف سيب سپري شده است كه اين نشان مي دهد 
بايد نسبت به بازارهاي هدف سيب سال جاري از همين امروز تالش شود 
چراكه پس از گذشت چند ماه آينده سيب هاي رسيده راهي بازار مي شوند 
و اگر چ��اره كار از همين امروز توس��ط نهاده��ا و وزارتخانه هاي متولي 

انديشيده نشود مشكل سيب و صادرات آن همچنان ادامه مي يابد.«
نماينده مردم اروميه در مجلس، مثل تمام هم كيشان خود يك جمله كلي 
هم گفت كه مسئوالن استاني و وزارتخانه هاي متولي به مقوله هموار كردن 
مسير صادراتي سيب اس��تان ورود جدي داشته باشند و از متضرر شدن 
كشاورزان جلوگيري كنند! احتماالً بعد از صحبت هاي اين مسئول، همه 
مديران در همه بخش ها به حالت آماده باش درآمده و براي خدمتگزاري 
به كش��اورزان و باغداران و جلوگيري از متضرر شدن دوباره آنها به صف 

مي شوند و حتماً در اين مسير از هيچ تالشي دريغ نخواهند كرد. 

سجاد مرسلي

  اردبيل: معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
و درماني استان اردبيل گفت: در اجراي طرح واكسيناسيون گروه هاي 
هدف عليه بيماري كوويد۱۹ بيش از ۳۴ هزار دوز واكس��ن در استان 
اردبيل تزريق شده است.  دكتر بابك نخس��تين با اشاره به اختصاص 
۳7 هزار و ۸۵۰ دوز واكسن خارجي از نوع آسترازنكا، اسپوتنيك وي، 
سينوفارم و بهارات به استان اردبيل افزود: تزريق مابقي واكسن كرونا 

براي افراد و گروه هاي تعيين شده در استان در حال انجام است. 
  آذربايجان ش�رقي: مدي��ركل مي��راث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي آذربايجان شرقي از افتتاح اولين خانه موزه تمبر ايران در 
تبريز همزمان با هفته ميراث فرهنگي خبرداد.  احمد حمزه زاده گفت: 
خانه موزه تمبر ايران در خانه تاريخي مجتهدي ها كه قدمت آن متعلق 
به دوره قاجار بوده و در بافت جهاني و تاريخي كهن شهر قرار دارد، طي 
هفته ميراث فرهنگي با حضور مديرعامل شركت ملي پست، رئيس موزه 

ارتباطات و مقامات استاني افتتاح خواهد شد. 
  فارس: رئيس گروه قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
فارس گفت: سه روس��تاي »محمدآباد« استهبان، »صحرارود« فسا و 
»باغ صفاي« سرچهان از اين استان به جشنواره روستاي قرآني كشور 
معرفي شده اند.  احمدرضا نداف افزود: از استان فارس ۱۲ روستا براي 
انتخاب روستاي قرآني كشور در سامانه اي كه اعالم شده بود، ثبت نام 
كردند، اما پس از بررسي ها و امتيازبندي ها تنها سه روستاي ياد شده 

انتخاب و معرفي شدند. 
  يزد: 6۰ عنوان كتاب  منتشر شده در دومين كنگره سرداران و ۴ هزار 
شهيد يزد طي مراسمي به كتابخانه هاي عمومي استان اهدا شد.  رقيه 
دوست فاطمي ها مديركل كتابخانه هاي عمومي يزد گفت: در جلسات 
كميته انتشارات كنگره شهداي استان، مقرر شده بود ۴۰ عنوان كتاب 
با محوريت خاطرات شهدا، رزمندگان و ايثارگران استان تهيه و منتشر 
شود كه با تالش جهادي عزيزان، اين امر محقق شد و تعداد كتاب هاي 
تهيه شده در مرحله نهايي به 6۰ عنوان نيز رسيد كه بخش زيادي از آنها 

چاپ شده و بقيه نيز در دست انتشار است. 
  اصفهان: مديركل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۹ هزار و ۲۰۰ 
اصفهاني در ماه مبارك رمضان موفق به اهداي خون شدند.  علي فتوحي 
با اشاره به اينكه در ماه مبارك رمضان بيش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر براي 
اهداي خون به مراكز انتقال خ��ون مراجعه كردند، افزود: ۹7 درصد از 
اهدا كنندگان خون در اصفهان آقا و سه درصد خانم هستند.   به گفته 

وي، 6۱ درصد از اهدا كنندگان نيز اهدا كننده مستمر هستند. 

سامانه كمك ناوبري فرودگاه ارومیه 
راه اندازي شد

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري  آذربايجانغربي  
هوايي ايران از نصب و راه اندازي سامانه 
كمك ناوبري ف�رودگاه اروميه با هزينه 1۸۵ ميلي�ارد ريالي خبرداد. 
س��ياوش امير مكري مديرعامل ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي 
ايران در مراسم افتتاح سامانه كمك ناوبري فرودگاه اروميه گفت: براي 
اجراي اين پروژه ۱۸۵ ميليارد ريال از محل اعتبارات شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران هزينه شده اس��ت.    وي با اشاره به اينكه بيش از 
۱۹ سال از نصب سامانه كمك ناوبري فرودگاه اروميه مي گذرد، افزود: 
استهالك دستگاه، بكارگيري سيستم هاي نوين كمك ناوبري براساس 
آهرين مهيارها و استاندارد هاي سازمان هواپيمايي و نصب سامانه كمك 
ناوبري EMD/ROVD در اين فرودگاه ضروري بود.  مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران خاطر نش��ان كرد: فرسودگي فناوري 
قديمي و مستهلك شدن س��امانه EMD/ROVD و نيز مانيتورينگ 
پيشرفته سيستم EMD/ROVD از مهم ترين داليل جايگزيني سيستم 
جديد كه با جايگزيني سيس��تم جديد ارتقاي ايمني پروازي به شكل 
قابل توجهي افزايش مي يابد و تداوم عملكرد سامانه هاي ناوبري هوايي 
با كمترين خطا انجام مي شود.   اميرمكري در خصوص مزاياي دستگاه 
EMD/ROVD اظهار كرد: افزايش شاخصه هاي ارائه سرويس ناوبري 
۲۴ ساعته شامل دقت، صحت، پيوستگي و قابليت دسترسي در دو بخش 
مسيرهاي هواي و طرح هاي تقرب فرودگاهي اشاره كرد.  وي ادامه داد: 

اين پروژه از ۱۱مرداد سال ۹۹ شروع و در ۴۵ روز به پايان رسيد. 

ساخت 4 میدان میوه و تره بار 
شهر اراك  در سال جاری

مركزي شهردار اراك از برنامه ريزي به منظور 
احداث چهار ميدان ميوه و تره بار در 

چهار نقطه شهر در سال جاري خبرداد. 
سعيد بياتيان شهردار اراك وجود برخي مشاغل را از عوامل شلوغي مركز 
شهر دانست و گفت: مشاغلي مانند ميوه فروشي و سبزي فروشي هايي كه 
در مركز شهر هستند از عوامل اصلي حضور مردم در هسته مركزي شهر 
به شمار مي روند.  وي تصريح كرد: به منظور كاهش تردد مردم در هسته 
مركزي شهر در سال جاري احداث چهار ميدان ميوه و تره بار در چهار نقطه 
شهر را در دستور كار داريم كه اگر شرايطي را فراهم كنيم تا تقاضا از هسته 
مركزي از بين برود قطعاً عرضه نيز از بين خواهد رفت و ترافيك كاهش 
خواهد يافت.  شهردار اراك خاطرنشان كرد: به دليل اينكه در هسته هاي 
پيراموني شهر مردم نمي توانند خدمات مناسب را بگيرند ترجيح مي دهند 
به مركز شهر مراجعه كنند، ايجاد مراكز تجاري در هسته چهار و پنج شهر و 
احداث شهر سالمت و حضور متخصصان در حاشيه شهر تأثير بسزايي در 
كاهش ترافيك مركز شهر خواهد داشت، كاهش تمايل مردم به دريافت 

خدمات از هسته شهر موجب كاهش ترافيك مي شود. 
بياتيان پيرامون پيش بيني اعتبارات طرح ۲۴ متري گفت: امالكي كه 
در طرح ۲۴ متري قرار دارند بايد به قيمت روز كارشناسي شوند تا بتوان 
رقم نهايي را براي آن اعالم كرد، ضمن اينكه نحوه تعامل ما با مردم مهم 
است يعني ممكن است براي بعضي امالك امتياز بدهيم يا برخي از آنها 
را تهاتر كنيم بنابر اين تا زماني كه كارشناسي صورت نگيرد نمي توان 
قيمت پيش بيني كرد.  وي افزود: در بودجه امسال شهرداري رقمي براي 
تملكات پيش بيني ش��ده كه مهم ترين اولويت طرح خيابان ۲۴ متري 
است، اين هنر مديريت شهري است كه بتواند با آيتم هاي جايگزين پول، 
ساكنين مناطق را ترغيب به واگذاري امالك در سطح معبر كند و امالكي 
هم كه ماده دارند مي توانند از بحث هاي تشويقي بهره مند شوند ضمن 
اينكه به مالكان اين منطقه نسبت به مابقي فضاهاي شهر امتياز ويژه اي 
خواهيم داد تا امالك خود را واگذار كنند.  وي خاطرنشان كرد: بايد به 
گونه اي اقدام كنيم كه در واقع كساني كه در اين طرح هستند به نوعي 
منتفع شوند دقيقاً برعكس چيزي كه براي ۵۸ متري بود و اين برگه برنده 
مديريت شهري خواهد بود كه عاملي براي اجراي موفق اين طرح است. 

افتتاح 88 طرح به مناسبت روز جهاني مخابرات در سمنان 
سمنان مدير مخابرات منطقه سمنان از افتتاح ۸۸ طرح  مخابراتي در اين 
استان به مناسبت روز جهاني مخابرات و جامعه اطالعاتي خبرداد. 
مجيد دارايي مدير مخابرات منطقه سمنان با اش��اره به افتتاح ۸۸ طرح مخابراتي در اين استان و با 

بيان اينكه اعتبار هزينه شده براي تكميل اين 
پروژه ها بي��ش از 6۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
ريال است، گفت: اجراي كابل كشي فيبرنوري، 
توسعه شبكه »اف. تي. تي. اچ«، ارائه خدمات 
مخابراتي بر بستر وايرلس، بهبود پوشش تلفن 
همراه براي روستاها و جاده هاي فاقد پوشش 
شبكه همراه اول، نصب و راه اندازي تكنولوژي 
جي۳ و ج��ي۴، ايجاد مراكز تلف��ن جديد و 
نوسازي و بهسازي سيستم هاي برق از جمله 

پروژه هاي قابل افتتاح مخابرات منطقه سمنان در هفته مخابرات و ارتباطات امسال است.  وي افزود: 
به همين مناسبت ۱۰ پروژه حوزه تلفن ثابت با مشخصات توسعه تلفن ثابت برای تسهيل ارتباطات 
مراكز و انتقال شهري و روستايي و همچنين چهار پروژه حوزه توسعه پاور و تغذيه نيرو با هدف بهبود 

پايداري و قابليت اطمينان شبكه و تأمين برق پايدار در استان سمنان به بهره برداري مي رسد.

افتتاح پروژه تونل انتقال آب سد آزاد به سد قوچم خرداد
مديرعامل آب و فاضالب كردستان از افتتاح پروژه تونل انتقال آب سد  كردستان
آزاد به سد قوچم در دشت شرقي استان در خرداد ماه جاري خبرداد. 
عليرضا تخت شاهي مديرعامل آب و فاضالب كردستان گفت: به دنبال سرعت بخشي به اجراي پروژه 

انتقال آب از سد آزاد به تصفيه خانه سنندج 
با هدف بهره مندي مردم اين شهرس��تان از 
آب با كيفيت تر هستيم و اين موضوع به جد 
دنبال مي شود.  وي در خصوص پروژه اجراي 
فاز دوم تصفيه خانه فاضالب سنندج افزود: با 
توجه به گزارشات آب نيرو مبني بر پيشرفت 
6۴ درصدي پروژه مقرر شد در صورت تأمين 
منابع مالي تا پايان س��ال جاري فاز دوم اين 
پروژه وارد م��دار بهره برداري ش��ود.  تخت 

شاهي همچنين از بهره برداري از بخش مربوط به تونل انتقال آب از س��امانه سد آزاد به سد قوچم 
در خرداد س��ال جاري خبر داد.  وي گفت: در خصوص انتقال آب سد قوچم به شهرستان هاي قروه 
و دهگالن، برنامه ريزي الزم جهت اجراي پروژه مذكور با اعتبار 6۰۰ ميليارد تومان در دس��تور كار 

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران قرار گرفته است. 

نخستین شهرك تخصصي نساجي کشور 
در البرز راه اندازي مي شود 

بارش ها 120 میلیارد تومان به اصفهان
 خسارت زد 

ناي�ب رئيس اتاق  البرز
بازرگاني البرز از 
راه اندازي فاز نخست شهرك نساجي در اين 
استان با مشاركت بخش خصوصي و با هدف 
ايجاد اش�تغال ب�راي1۰ هزار نف�ر خبرداد. 
يداله مالمير نايب رئيس اتاق بازرگاني البرز با 
اشاره به سرمايه گذاري ۱۰۰۰ ميليارد توماني 
بخش خصوصي براي راه اندازي شهرك نساجي 
استان گفت: در فاز نخست احداث اين شهرك 
تخصصي برای ۱۰ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد 
خواهد ش��د.  رئيس انجم��ن تخصصي صنايع 
همگن نساجي، پوش��اك و چرم استان البرز با 
اش��اره به اينكه در بازه زماني سال هاي ۱۳۳۰ 
تا ۱۳۴۰ خط نس��اجي عبوري از تهران، البرز 
و مازندران به عنوان خط س��ه نساجي تعريف 
ش��د، تصريح كرد: در آن روزه��ا فعاليت هاي 
نس��اجي هايي مانند نخ ممتاز شهر ري و چهار 
كارخانه در كرج از جمله مق��دم، فخر ايران يا 
جهان چيت را داش��تيم و اين خط نساجي در 
ادامه با عبور از فعاليت هاي توليدي در فومنات 
به مازندران مي رس��يد.  مالمير تصريح كرد: از 

حدود هفت سال قبل تالش هاي مضاعف براي 
روشن كردن مجدد چراغ نساجي در البرز شروع 
ش��د و طرحي را در انجمن تخصصي و همگن 
نساجي استان براي احياي حداقل دو مورد از 
كارخانه هاي تعطيل شده اين صنعت در استان 
با مشاركت بخش خصوصي پايه ريزي كرديم. 

وي با اش��اره به اينكه ايجاد شهرك تخصصي 
نساجي در البرز به تأييد سه وزير وقت و رئيس 
پيشين مجلس شوراي اسالمي هم رسيده بود، 
عنوان كرد: مقاومتي از ط��رف بدنه مجموعه 
نساجي فخر ايران صورت مي گيرد كه اجازه داير 

شدن شهرك تخصصي در آنجا را نمي دهند. 
مالمير با تأكيد بر اينكه در اس��فندماه س��ال 
گذشته جلسه اي در وزارت صمت برگزار و پيرو 
مصوبه آن مقرر شد كه پنج شهرك تخصصي 
نساجي در پنج استان كشور ايجاد شود، افزود: 
با توجه به درخواستي كه از هفت سال قبل در 
رابطه با ايجاد ش��هرك تخصصي نس��اجي در 
البرز به اين وزارتخانه تحويل داده شد، حدود 
دو هفته پيش مقرر ش��د كه نخستين شهرك 

تخصصي نساجي در البرز احداث شود. 

مديركل مديريت  اصفهان
بحران استانداري 
اصفهان از وارد آمدن خسارت 12۰ ميليارد 
توماني س�يالب ها به مناطق شمالي و شرق 

استان اصفهان خبرداد. 
منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران 
استانداري اصفهان با اش��اره به بارش باران در 
مناطق ش��مالي و شرقي اس��تان در شهرهاي 
خور و بيابانك، اردس��تان، نائين، كاشان، آران 
و بيدگل و نطنز، گفت: بيش��تر اي��ن بارش ها 
رگباري همرفتي بود كه بعد ازظهر و اوايل شب 
سبب سيالب و ايجاد خس��ارت به بخش هاي 
مختلف ش��د كه در كل ۱۲۰ ميلي��ارد تومان 
خسارت وارد كرد.  وي با بيان اينكه عوامل اداره 
راه در مناطقي كه سيالب رخ داده است، مستقر 
هستند، افزود: راه ها باز است و اداره راه در حال 
شانه س��ازي و تعمير پل هاس��ت و آواربرداري 
مناطق مسكوني انجام شده و بازسازي آنها قبل 

از پاييز انجام مي شود. 
مديركل مديريت بحران اس��تانداري اصفهان 
با بيان اينكه قنوات آس��يب ديده از سيالب در 

حال بازسازي اس��ت، تصريح كرد: در سه روز 
گذشته طوفان سبب فعال ش��دن كانون هاي 
گرد وغبار شده است، افزود: اين فعاليت جوي 
از روز جمعه گذش��ته منطق��ه مركزي و غرب 
اس��تان را تحت تأثير ق��رار داده و بارش هاي 
همرفتي، رگبار و تگ��رگ و رعد و ب��رق را در 
ش��هر اصفهان، فالورج��ان، مبارك��ه، لنجان، 
خميني شهر، شاهين شهر و گلپايگان، خوانسار 

و شهرضا را به دنبال داشته است. 
شيش��ه فروش با بي��ان اينك��ه از هفت��ه قبل 
عوامل مديريت بحران اس��تان و شهرداري ها، 
دهياري ها، راه��داري، فوريت هاي پزش��كي 
در آم��اده باش كامل هس��تند و در پايگاه هاي 
امدادرس��اني و جاده ها اس��تقرار دارند، افزود: 
جلسه پيشگيري سيل در استان تشكيل شد، در 
حالي كه پهنه استان مواجه با خشكسالي است 
بايد از اين دو روي س��كه استفاده كنيم.  وي با 
اشاره به اينكه گاهي در خشكسالي هاي شديد 
شاهد بارش هاي موقتي هستيم، عنوان كرد: در 
مناطق كوير به علت عدم نفوذپذيري آب گاهي 

با ۲۰ دقيقه بارش خسارت وارد مي شود. 

خراسانرضوي مج�ري فن�اوري 
ارتباطات شركت 
توزي�ع نيروي ب�رق خراس�ان رضوي از آغاز 
اج�راي پ�روژه راه اندازي ش�بكه بي س�يم 
ديجيتال با پوش�ش دهي در سراسر استان و 
اتم�ام آن ط�ي ي�ك م�اه آت�ي خب�رداد. 
شهرام كيخايي مجري فناوري ارتباطات شركت 
توزيع نيروي برق خراسان رضوي گفت: با توجه 
به توسعه روزافزون جمعيتي مراكز بزرگ شهري 
دور از مركز در اين اس��تان، اجراي طرح شبكه 
بي س��يم ديجيتال كه نس��ل چهارم ارتباطات 
راديويي اس��ت، از دو س��ال گذش��ته آغاز شده 
اس��ت.  وي افزود: با پايان فرآين��د اجرايي طرح 
شبكه بي سيم ديجيتال شاهد سرعت مناسب تر 
پاسخگويي به تمامي مشتركان، بهبود ارتباطات 
و كاهش هزينه هاي ش��ركت توزيع نيروي برق 

خراسان رضوي خواهيم بود. 
مجري فناوري ارتباطات ش��ركت توزيع نيروي 
برق خراسان رضوي تصريح كرد: با اجرايي شدن 

كامل طرح ش��بكه بي س��يم ديجيتال، معايب 
موجود ش��بكه آنالوگ برطرف ش��ده و تمامي 
۲۹ مديريت برق استان تحت نظارت و مديريت 

متمرك��ز نواحي ش��ش گانه جمعيتي ش��امل 
نيش��ابور، س��بزوار، تربت جام، تربت حيدريه، 

قوچان و كاشمر قرار خواهند گرفت. 
كيخايي گفت: در گام نخس��ت و ب��ا راه اندازي 
شبكه بي سيم ديجيتال، عالوه بر افزايش كيفيت 
صوتي نيروهاي عملياتي با مراكز، امكان ارسال 
ديتا )پيام( وجود داش��ته و موقعيت جغرافيايي 
نيروهاي عملياتي در حين عمليات نيز دريافت 
شده و امكان مديريت بهتر اين نيروها به منظور 
نيل به هدف كاهش خاموشي و رضايت مشتركين 

ميسر مي شود. 
وي افزود: ب��ه منظور اجراي ش��بكه بي س��يم 
ديجيت��ال، زيرس��اخت ارتباطي پيش��رفته و با 
پهناي باند مناسبي در خراسان رضوي اجرا شده 
است كه مبنايي براي توسعه ساير سيستم هاي 

نظارتي و درون سازماني است. 

راهاندازیبزرگترينشبكهبيسيمديجيتالكشوردرخراسانرضوي

بزرگراه ايالم–  مهران قبل از اربعین تكمیل مي شود
ايالم مديركل راه و شهرسازي استان ايالم از اتمام عمليات اجرايي چهاربانده 
كردن محور اي�الم - مه�ران تا قب�ل از اربعي�ن س�ال جاري خبرداد. 
عبداهلل بهادري مديركل راه و شهرسازي اس��تان ايالم در بازديد از پروژه راهسازي جاده ايالم - مهران 

گفت: قطعه اول بزرگراه اي��الم - مهران به لحاظ 
شرايط توپوگرافي منطقه، بيشترين حجم عمليات 
راه سازي اين محور برای ارتقا به بزرگراه را به خود 
اختص��اص داده اس��ت.  وي با اش��اره به وضعيت 
پيشرفت قطعه اول بزرگراه ايالم- مهران افزود: از 
۱۱ كيلومتر طول اين مسير تاكنون پنج كيلومتر 
آن به بهره برداري رسيده و شش كيلومتر در دست 
اقدام است.  مديركل راه و شهرسازي ايالم تأكيد 

كرد: دو رشته تونل در اين شش كيلومتر در دست احداث اس��ت، يكي تونل موازي تونل قبلي راه كربال 
به طول 7۱۰ متر كه حفاري و كف برداري شده و پيمانكار در حال نصب قالب الينينگ اين تونل است.  
بهادري در خصوص پيشرفت تونل دوم راه كربال هم گفت: تونل كيلومتر پنج ايالم- مهران به طول ۸6۰ 

متر كه حفاري آن به پايان رسيده و عمليات كف برداري آن نيز در مراحل پاياني است. 

راه اندازي سامانه هوشمند مديريت پسماند خشك در قم
قم سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري قم از راه اندازي و بهره برداري 
س�امانه هوش�مند مديري�ت و جمع آوري پس�ماند خش�ك خب�رداد.

عبداهلل ميرابراهيمي سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري قم از راه اندازي و بهره برداري سامانه 
هوش��مند مديريت و جمع آوري پسماند خشك 
خبرداد و گفت: اين س��امانه با نام زيپ��اك به ارائه 
خدمات در بس��تر تكنولوژي و فناوري پرداخته و 
توانسته بسياري از مشكالت در بخش هماهنگي ها و 
تأخير ها را از ميان بردارد.  وي هدف از راه اندازي اين 
سامانه را حمايت از محيط زيست و يكپارچه سازي و 
متمركز سازي تحويل پسماند به غرفه ها و رانندگان 
دانست و افزود: يكپارچه س��ازي و متمركزسازي 
هزينه كرد اعتبار ريالي همياران، بهبود چرخه مديريت پسماند و جمع آوري بانك اطالعات همياران پسماند 
از ديگر اهداف راه اندازي اين سامانه بوده است.  سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري قم  ادامه داد: 
در سال ۹۹ تعداد ۲۵۰ باكس جمع آوري نخاله ساختماني نيز در سطح مناطق افزايش يافته و يك ميليون 

و 6۵۴ هزار و 7۱۰ مترمكعب حجم پسماند عمراني و ساختماني جمع آوري شده است. 

اردبیل صاحب كارخانه فوالد 
يك میلیون تنی می شود

كارخان�ه ب�زرگ تولي�د ف�والد در اردبي�ل ب�ه زودي 
كلنگ زن�ي ش�ده و ب�راي ح�دود ي�ك ه�زار و 2۰۰ نف�ر 
اش�تغال مس�تقيم و غيرمس�تقيم ايج�اد خواه�د ك�رد. 
علي نيكزاد نايب رئيس مجلس با اش��اره به سفر وزير صمت به 
اين اس��تان و با بيان اينكه كارخانه بزرگ توليد فوالد در اردبيل 
به زودي كلنگ زني مي شود، افزود: احداث كارخانه بزرگ توليد 
يك ميليون تن فوالد در اردبيل، نويدي در مسير صنعتي شدن 
استان بوده و براي حدود يك هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال مستقيم و 

غيرمستقيم ايجاد خواهد كرد. 
نايب رئيس مجلس تصريح كرد: با توج��ه به اينكه كارخانه يك 
ميليون تني فوالد در اردبيل بهره برداري شود و در استان معدن 
نداريم اس��تاني همانند يزد كه در اين زمينه تخصص و كاردان 
است، مسئوليت كار را براي پيش��برد اهداف مورد نظر بر عهده 
گرفته و بي شك بهره برداري از اين طرح مسيري از صنعتي شدن 

استان اردبيل را رقم خواهد زد. 

 جذب 4844 حامي براي ايتام
 تحت حمايت كمیته امداد در كرمان 

مديركل كميته امداد كرمان از جذب ۴۸۴۴ حامي براي ايتام 
تحت حمايت كميته امداد استان در ماه مبارك رمضان خبرداد. 
يحيي صادقي مديركل كميته امداد استان كرمان گفت: ۴۸۴۴ 
حامي نيكوكار جديد در ماه مبارك رمضان امسال حمايت ۹۳۵۴ 
يتيم تحت حمايت كميته امداد استان كرمان را عهده دار شدند. 
وي افزود: حامي��ان نيكوكار در ماه رمضان بي��ش از 6۱ ميليون 
تومان به صورت نقدي به ايتام تحت تكفل خود كمك كرده اند.  
مديركل كميته امداد اس��تان كرمان با اشاره به اينكه هم اكنون 
۲۲ هزار و ۲۲۹ يتيم و فرزند محس��نين تح��ت حمايت كميته 
امداد اس��تان كرمان قرار دارند، ادامه داد: ۳۸۲۵ نفر از اين ايتام 
فاقد حامي، نيازمند حمايت حاميان و خيران نيكوكار هستند.  
صادقي تصريح كرد: مردم نيكوكار استان كرمان براي مشاركت 
در طرح هاي اكرام ايتام و محس��نين، از طريق سامانه اينترنتي 
ekram. emdad. ir نيز نسبت به ثبت نام برای حمايت از ايتام و 

فرزندان محسنين تحت حمايت اين نهاد اقدام كنند. 

آغاز واكسیناسیون گروه هاي هدف
باالي ۷۵ سال در سیستان و بلوچستان

مع�اون بهداش�تي دانش�گاه عل�وم پزش�كي زاه�دان 
از تزري�ق واكس�ن كرون�ا ب�ه س�المندان ب�االي ۷۵ 
س�ال در مناط�ق زي�ر پوش�ش اي�ن دانش�گاه خب�رداد. 
سيدمهدي طباطبايي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از 
آماده سازي و تجهيز مراكز تجميعي بيشتر در روزهاي آينده به منظور 
رفاه حال مراجعان و جلوگيري از ازدحام خبرداد و افزود: در اين مرحله 
مراقبان سالمت در مراكز و پايگاه ها طي تماس تلفني با افراد باالي 
7۵ سال از آنان براي دريافت واكسن دعوت مي كنند.  وي ادامه داد: در 
صورتي كه اطالعات فرد در سامانه جامع پرونده سالمت وجود نداشته 
باشد متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت salamat. gov. ir نسبت به 
ثبت و تكميل اطالعات خود اقدام كنند.  معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي زاهدان با بيان اينكه سهميه واكسن هيچ فردي از بين نمي رود 
گفت: واكسيناسيون كرونا براي افراد باالي ۸۰ سال همچنان ادامه 
دارد و سالمندان باالي ۸۰ سال كه تاكنون واكسن نزده اند مي توانند 

در سامانه اعالم شده ثبت نام كنند. 

سيستانوبلوچستانكرماناردبيل


