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اراک-خبرنگار آفرینش
آیین تکریم و معارفه رییس پارک و علم و فناوری 

استان مرکزی برگزار شد.
عل��وم،  وزارت  ن��وآوری  و  فن��اوری  مع��اون 
 تحقیق��ات و فناوری در این مراس��م گفت: یک هزار و
  ۱۰۰ شرکت دانش بنیان امسال در کشور ایجاد شده که

 ۹۰۰ شرکت آن دانش بنیان نوع سه است.
وی گفت:شرکت هایی که محل اصلی فعالیت آنها در 
مناطق کمتر برخوردار است؛ شرکت های نقش آفرین در 
حل مس��ائل راهبردی یا اساسی کشور؛ شرکت هایی که 
مح��ل اصلی فعالیت آنها پارکهای علم و فناوری و مراکز 
رشد فناوری است و ش��رکت های فعال در حوزه صنایع 
فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انس��انی و اجتماعی در 
زمره شرکت های دانش بنیان نوع سه به شمار می آیند.
 عل��ی خیرالدی��ن در ادامه اظهارداش��ت: ۱۱ هزار و

 ۴۰۰ واحد فناور در کشور وجود دارد؛ ۱۷ درصد معادل 
۲ هزار و ۲۰۰ شرکت  از این موارد، دانش بنیان هستند.

 شمار پایین دانش بنیان ها در پارک علم 
و فناوری استان

معاون فناوری و ن��وآوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری خاطر نش��ان کرد: ۲۲۹ واحد فناوری در پارک 
علم و فناوری اس��تان مرکزی وجود دارد که ۲۳ مورد 
آن شرکت های دانش بنیان هستند که این رقم نسبت 

به میزان کشوری پایین تر است.
خیرالدین افزود: تاکنون بر روی تعدادی ش��رکت های 
دانش بنیان کار شده و اکنون نیاز است بر روی خروجی این 
شرکت ها که ایجاد اشتغال و فروش محصول است کار شود.

وی ادامه داد: یک هزار و ۴۲۰ اشتغال دانش بنیان 
در پارک علم و فناوری استان مرکزی ایجاد شده است 
و محصوالت این پ��ارک در بازارهای داخلی و خارجی 

به فروش رس��یده که در مقایس��ه با پارک های س��ایر 
استان های کشور عدد مناسبی است.

معاون فناوری و ن��وآوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری خاطرنشان کرد: س��تاد اقتصاد دانش بنیان به 
ریاس��ت اس��تاندار و دبیری پارک علم و فناوری برگزار 
می ش��ود که تع��داد برگزاری این نشس��ت در اس��تان 

مرکزی پایین است.
 لزوم تحقق بودجه ۱۲۶ میلیارد تومانی از 

محل تملک دارایی ها
خیرالدین گفت: خرید از محصوالت ش��رکت های 
دان��ش بنی��ان در اس��تان آذربایجان ش��رقی از جمله 
مصوب��ات این کارگروه ب��وده و نیاز اس��ت این مصوبه 
برای رفع مشکل شرکت های دانش بنیان ها در استان 

مرکزی نیز تصویب شود.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۴ ضوابط اجرایی 
بودجه سال جاری حداقل ۱۰ درصد دارایی های تملک 

استان برای طرح های فناورانه هزینه شود.
معاون فن��اوری و ن��وآوری وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فن��اوری گفت: بودج��ه تملک دارایی اس��تان مرکزی یک 
 هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان اس��ت که ۱۰ درصد این بودجه
 ۱۲۶ میلیارد تومان می شود که باید این مهم پیگیری شود.

خیرالدی��ن اف��زود: این منابع مالی بای��د در زمینه 
تقوی��ت ش��رکت ها، تعمی��ر و تجهیز پ��ارک، تکمیل 
طرح های نیمه کاره و افزایش س��هم دولت در پژوهش 

صندوق فناوری هزینه شود.
وی ب��ا تاکید بر اجرای قانون جه��ش تولید دانش 
بنیان خاطرنش��ان کرد: بر اساس این قانون یک شرکت 
خصوص��ی در صورتی که در پارک عل��م و فناوری یک 
شرکت احداث کند، پارک باید سند اعیان به آن بدهد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: همچنین بر اساس این قانون شرکت های دانش بنیان 

می توانند دفاتر خود را در بخش مسکونی مستقر کنند.
پ��ارک  رئی��س  ک��رد:  خاطرنش��ان   خیرالدی��ن 
عل��م و فن��اوری، پارکب��ان نب��وده و روس��ای پارک ها 
 وظیف��ه ندارند تنها آن مجموعه را آباد کنند، بلکه باید 
بخ��ش خصوص��ی را در این بخش وارد ک��رده و از این 

بخش کمک بگیرند.
وی ادام��ه داد: در پارک های عل��م و فناوری یک 
آورده باید توسط دولت ارائه شود و هشت آورده توسط 
بخش خصوصی تامین شود.در پارک های علم و فناوری 
یک آورده باید توس��ط دولت ارائه ش��ود و هشت آورده 

توسط بخش خصوصی تامین شود.
معاون فن��اوری و ن��وآوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری گف��ت: تعامل با دانش��گاه ها و ایجاد پردیس 
خصوصی از جمله مهمترین وظایف رئیس پارک و علم 
و فناوری استان مرکزی بوده و نیاز است پردیس علم و 
فناوری دانشگاه اراک در جوار این دانشگاه ایجاد شود.

خیرالدی��ن ادامه داد: کمتر از ۱۰ درصد س��همیه 
کنکور از رش��ته ریاضی فیزیک ش��رکت در این آزمون 
حضور می یابند که بر این اساس برخی از دانشگاه های 

دولتی در حال تعطیلی هستند.

همدان- محبوبه یادگاری
معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
شهرداری منطقه ۳ همدان از راه اندازی 
اداره نظ��ارت ب��ر ص��دور مجوزه��ا در 
ش��هرداری منطقه ۳ برای نخستین بار 
در ش��هر همدان خب��ر داد و گفت: این 
اقدام باع��ث ارتقای کیفیت س��اخت و 

سازها می شود.
مجید خسروبیگی با اشاره به اینکه 
در ح��ال حاض��ر فعالی��ت ای��ن اداره با 
موافقت آقای حس��ینی، شهردار همدان 
و نی��ز اقدام آقای فیض منش؛ ش��هردار 
منطقه ۳ آغاز ش��ده اس��ت گفت: شرح 
وظای��ف به ای��ن اداره ابالغ ش��ده و در 
روزه��ای آتی فعالیت هایی بیش��تری از 

سوی این مجموعه شاهد خواهیم بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
منطق��ه ۳ هم��دان با تاکید ب��ه اینکه با 
راه اندازی این مرکز درواقع به قانون موجود 
عمل  کردیم و نقص سیس��تم را برطرف 
نمودی��م گفت:  قبال چنین واحدی وجود 
نداشت اما برحسب نیاز بر آن شدیم که آن 
را راه ان��دازی کنیم و از تجربیات مهندس 

میهن نیز بهره مند شویم.
وی به ضرورت راه اندازی این مرکز 
در سایر مناطق شهرداری همدان اشاره 
ک��رد و اف��زود: می طلبد س��ایر مناطق 
شهرداری نیز طبق چارت سازمانی این 
واح��د را تعریف و راه ان��دازی کنند تا از 

این طریق نواقص موجود برطرف شود.
وی در تش��ریح اقدام صورت گرفته 
در به کارگیری راهکارهای الزم نسبت به 
افزایش کیفیت ساخت و ساز عنوان کرد: 
مش��کلی که در منطقه ۳ مواجه هستیم 
این اس��ت که به دلیل عادی بودن اکثر 
ام��الک، پروانه س��اخت و س��از معموال 
به ص��ورت رایگان در اختی��ار افراد قرار 

می گیرد و چ��ون اکثر مردم این منطقه 
قش��ر ضعیف جامعه هستند، پروانه را به 
عنوان مجوز برای ش��روع عملیات تلقی 
می کنن��د، یعنی بع��د از گرفتن پروانه 
اکثرا مغایر آن در س��اخت و س��از عمل 
می کنند، به همین خاطر نیاز به واحدی 
بود که به طور مس��تمر بر ساخت و ساز 
نظارت داشته و از موارد مغایر جلوگیری 

کند.
 کیفیت س�اخت وسازها در 
ش�هرداری منطقه 3 هم�دان ارتقا 

می یابد
خس��رو بیگی با بیان اینکه در حال 
حاضر ارتباط ما با سازمان نظام مهندسی 
ساختمان به صورت الکترونیک بوده و این 
اقدام مهم کارهای هر دو سازمان را آسان 
کرده اس��ت گفت: با توجه به سیاس��ت 
دولت در حذف مکاتبات دس��تی، اجرای 
طرح دولت الکترونیک حائز اهمیت بوده 

و دارای مزیت های فراوانی است.
وی در ادامه الکترونیکی شدن امور 
شهرداری را مهم برشمرد و گفت: اخیرا 
ش��هرداری همدان اقدام ب��ه راه اندازی 
سیس��تم یکپارچه شهرسازی نموده که 
بخشی از استعالمات به شیوه الکترونیک 
از طری��ق دفتر اس��ناد رس��می برای ما 
ارسال می شود.حتی برخی از استعالمات 
نی��از به بازدی��د ندارد که هم��کاران ما 
بالفاصله پاس��خ را به صورت الکترونیک 

برای اسناد رسمی ارسال می کنند.
وی کاهش رف��ت و آمد مراجعین، 
کاه��ش ترافیک، صرفه جوی��ی در وقت 
ش��هروندان و کمک به بهب��ود عملکرد 
نیروهای ش��هرداری را از مزیت های این 
اقدام دانس��ت و افزود: این مهم فرصت 
تفک��ر و تمرکز بیش��تر را ب��رای نیروها 

فراهم می کند و باعث باال رفتن کیفیت 
کار نیز می شود.

 راه اندازی سیستم یکپارچه 
شهرس�ازی و نوسازی در شهرداری 

منطقه 3
معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
ش��هرداری منطق��ه ۳ همدان ب��ا بیان 
اینکه خوشبختانه امسال اقدامی مهمی 
در ش��هرداری منطقه سه صورت گرفت 
و آن ای��ن ب��ود که از طریق رش��د ۱۲و 
۶ درص��دی ص��دور پروانه س��اختمان، 
سیس��تم یکپارچه شهرسازی راه اندازی 
ش��د گفت: ابتدای کار قبل از اینکه این 
اقدام نهادینه ش��ود با مشکالتی مواجه 
بودیم و کار با دش��واری همراه بود اما به 
مرور تاثیرات آن را شاهد هستیم و باعث 
شد سرعت پاس��خگویی به ارباب رجوع 
افزای��ش یابد و ارباب رجوع نیز کمتر به 

اداره مراجعتی داشته باشد.
 اقدام شهرداری در تفکیک 
قانون�ی ام�اک و کاه�ش س�اخت 

وسازهای غیرمجاز
وی ب��ا تاکید ب��ه اینک��ه این مهم 
می تواند با تس��هیل در ص��دور مجوز و 
کاهش هزینه های س��اخت و ساز محقق 
ش��ود و متاسفانه در منطقه ۳ شهرداری 
همدان ب��ا موضوعات حاشیه نش��ینی و 
بافت های فرسوده بیشتر مواجه هستیم 
گفت: در این منطقه طی سال های اخیر 
اقدام بزرگی صورت گرفته که می توان به 
تفکیک قانونی امالک اشاره کرد. اقدامات 
در ای��ن راس��تا باعث ایج��اد زمین های 
قانونی برای س��اخت و س��از شده که در 
کاهش رش��د بی رویه ساخت و سازهای 
غیرمج��از و حفظ امالک کش��اورزی و 

زمین های زارعی موثر بوده است.

خس��روبیگی با بی��ان اینک��ه قبال 
ش��اهد از بین رفتن امالک کشاورزی و 
زمین ه��ای زارعی بودیم ام��ا با موضوع 
تفکی��ک به صورت قانونی س��رانه ها نیز 
تامین می شود خاطرنش��ان کرد: وقتی 
زمین��ی تفکی��ک می کنیم بای��د در آن 
فضای س��بز، پارکینگ، فضای آموزشی 
و غی��ره را ببینیم اما وقت��ی به صورت 
قانونی تفکی��ک صورت نمی گیرد، معابر 
درست ش��کل نخواهد گرفت و سرانه ها 

نیز تامین نمی شوند.
معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
ش��هرداری منطقه ۳ همدان با اشاره به 
اینکه متاسفانه با چالش حاشیه نشینی 
در این ش��هر مواجه هس��تیم و همدان 
در بین ش��هرهای ای��ران از این معضل 
مستثنی نیس��ت اضافه کرد: طبق آمار 
موج��ود تقریبا ۳۰ درصد ش��هر همدان 
درگی��ر حاشیه نش��ینی ش��دند که باید 
مس��ئوالن امر تصمیمی قاطع نسبت به 
جلوگی��ری از افزایش حاشیه نش��ینی و 

کمک به رفع مشکل بگیرند.
وی با بیان اینکه متاس��فانه منطقه 
۳ همدان بیشترین حاشیه نشینی را در 
س��طح ش��هر همدان دارد و باید فکری 
ب��ه حال این موضوع ش��ود، در ادامه در 
خصوص مقاوم س��ازی و توجه به اصول 
ایمنی س��اخت و س��از افزود: از دو سال 
پیش پروانه های س��اخت و ساز رایگان 
در اختی��ار مردم قرار می گیرد که هدف 
ما ای��ن بوده افراد به ج��ای هزینه هایی 
که می خواهند برای این منظور داش��ته 
باش��ند، س��اختمانی مهندسی شده و با 
کیفی��ت را احداث کنند ک��ه به همین 
منظ��ور پروانه های س��اخت و س��از در 
منطقه ۳ عمدتا رایگان صادر می شوند.  

معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار آذربایجان 
غربی گفت: از تمامی ظرفیت های ملی و اس��تانی برای 
بازسازی و خدمات رس��انی به مناطق زلزله شهرستان 

خوی استفاده می شود.
به گزارش مهر، یاس��ر رهبردین در جلسه شورای 
اداری استان با اشاره به زمین لرزه اخیر شهرستان خوی 
و خس��ارت های وارده به منطقه، افزود: امدادرسانی به 
زلزله زدگان از همان ساعات اولیه و با حضور مسئوالن 

ارشد کشوری و استانی آغاز شد.
وی همچنین به تاکید رئیس جمهور، وزرا و مقامات 
ارش��د دولت جهت خدمات رس��انی شایسته به مناطق 
زلزله زده اشاره کرد و ادامه داد: با پیگیری های مستمر 
اس��تاندار آذربایجان غربی، مصوب��ه هیات دولت جهت 
اختصاص اعتبارات مورد نیز برای بازس��ازی و خدمات 

رسانی به زلزله زدگان شهرستان خوی اخذ شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار آذربایجان 
غرب��ی به اهتمام دس��تگاه های اجرایی ب��رای خدمات 

رس��انی و تأمین نیازهای زلزل��ه زدگان نیز تاکید کرد 
و اف��زود: از تمام��ی ظرفیت های ملی و اس��تانی برای 
بازسازی و خدمات رس��انی به مناطق زلزله شهرستان 

خوی استفاده می شود.
رهبردین همچنین ب��ه ارائه خدمات رایگانی چون 
س��یمان، ماس��ه، میلگرد و … برای بازس��ازی مناطق 
زلزله زده اش��اره کرد و ادامه داد: آواربرداری واحدهای 
تخریب شده خاتمه یافته و هم اکنون با سرعت احداث 

و بازسازی واحدها ادامه دارد.

وی از ج��ذب ۱ و ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات 
عمرانی س��ال گذش��ته خب��ر داد و افزود: ب��ا پیگیری 
اس��تاندار آذربایج��ان غرب��ی و همکاری دس��تگاه های 
اجرایی اس��تان، جذب موفقیت آمیز رقم مذکور معادل 
۹۹.۶ درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی در سال 

۱۴۰۰ است.
 تأمی�ن مطالبات م�ردم، در اولویت کاری 

دستگاه های اجرایی قرار گیرد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی 
گفت: تکریم ارباب رجوع جهت تأمین مطالبات مردم، در 

اولویت کاری دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.
جعف��ر ذوالفقاری ب��ا تاکید بر پی��روی مدیران از 
منوی��ات امام خمین��ی )ره( و رهبر معظ��م انقالب در 
خدمت شایس��ته به مردم، افزود: مدیران دس��تگاه های 
دولت��ی با خدمات بی وقفه، مردم را امیدوار س��اخته و 
با اقدام��ات امیدبخش، توطئه های دش��منان را خنثی 

سازند.

در آیین تکریم و معارفه رییس پارک و علم و فناوری استان مرکزی عنوان شد؛

۱۱ هزار و ۴۰۰ واحد فناور در کشور وجود دارد

برای نخستین بار در شهرداری همدان؛

راه اندازی اداره نظارت بر صدور مجوزها در شهرداری 
منطقه 3

میز خبر

مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستانآذربایجانشرقی:

برداشت200تنپستهدرشهرستاناسکو
تبریز-توفیقی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: 
س��االنه حدود یک هزار و ۴۰۰ تن محصول پس��ته در این اس��تان برداشت 

می شود.
 محمدباقر بی پروا  در مراس��م جش��ن برداشت محصول پسته در بخش 
ایلخچی شهرس��تان اس��کو، اظهار کرد: پس��ته محصولی پر درآمد است که 
 معیش��ت خانواره��ای باغدار را تامین می کند در اس��تان آذربایجان ش��رقی 
 ۲ ه��زار و ۲۳۸ هکت��ار باغ پس��ته وج��ود دارد که از این تع��داد یک هزار و

 ۴۶۲ هکتار بارور است.
وی با اشاره به اینکه متوسط برداشت پسته در آذربایجان شرقی یک تن 
در هکتار است ادامه داد:رقم غالب در آذربایجان شرقی احمدآقایی است ولی 
رقم های کله قوچی، شاه پسند و ریز قزوین نیز در اوایل کشت این محصول 

در استان وجود داشت.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجا ن شرقی، بیان 
داشت:س��ه دهم درصد باغات پسته کشور را استان آذربایجان شرقی به خود 
اختصاص داده اس��ت و در این اس��تان از این لحاظ در رتبه چهاردهم قرار 

دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان اسکو شهرستانی پیشرو در کشت پسته 
اس��ت، افزود:اصالح الگوی کشت در این شهرس��تان مورد توجه قرار گرفته 
و ت��الش می ش��ود محصوالتی مثل ب��ادام، عناب و پس��ته جایگزین بعضی 

محصوالت سردسیری و پرآب بر شود. 
بی پروا با بیان اینکه پایه های بذری به مرور زمان به بیماری ها حس��اس 
می ش��وند، تاکید کرد:در تکنولوژی جدید توصیه می ش��ود از کشت بافت و 

پایه های رویشی استفاده شود تا در برابر بیماری ها مقاوم باشد.
وی همچنین به اس��تفاده از س��ایبان که تکنولوژی جدید دیگری برای 
کش��ت محصوالت در باغات است اشاره کرد و گفت:استفاده از سایبان باعث 
می ش��ود تا در مصرف آب صرفه جویی شود و از ورود آفات و سایر تهدیدات 

محیطی جلوگیری شود.
بی پروا با بیان اینکه توسعه باغات در حوضه دریاچه ارومیه ممنوع است، 
یادآور ش��د: توصیه می ش��ود باغات درجه سه حدف شوند و باغات درجه دو 

نیز جایگزین شوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو نیز در این مراسم از برداشت بیش 

از ۲۰۰  تن پسته در باغات این شهرستان خبر داد.
رضا انوری با اش��اره به اصالح الگوی کش��ت در شهرستان اسکو تصریح 

کرد: در شهرستان اسکو بیش از ۶۰۰ باغ پسته وجود دارد.
انوری متذکر ش��د: در شهرستان اسکو نزدیک به ۴۵۰ هکتار باغ پسته 
وجود دارد که حدود ۱۳۰ هکتار بارور و بقیه غیربارور است. عملکرد محصول 

پسته نیز در هر هکتار یک تن و ۴۰۰ کیلو است.

صادراتبیشاز20تنلیموشیرینولیمولیسبون
جهرمبهبالروس

بیش از ۲۰ تن از محصول لیموش��یرین و لیمو لیسبون جهرم به کشور 
بالروس صادر ش��د. به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، حسن زمانی مدیر 
جهاد کش��اورزی جهرم: گفت: این محموله لیمو ش��یرین پ��س از بازدید و 
اطمینان از س��المت و ع��اری بودن از آفات و بیماری و همچنین س��المت 
درخت��ان محل تولید محصول و دریافت گواهی قرنطینه به س��مت گمرک 

آستارا ارسال و از آنجا به مقصد بالروس صادر شد.
شهرس��تان جهرم با ۱۳ هزار هکتار باغ لیموش��یرین و لیمو لیسبون و 
تولید ساالنه بیش از ۳۵۰ هزار تن محصول، قطب مهم تولید این محصوالت 

در کشور است.

مدیرکلمنابعطبیعیگیالن:

آتشسوزیعرصههایطبیعی۵شهرستانگیالن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن با اشاره به درگیری عرصه های 
طبیعی پنج شهرس��تان این استان با آتش طی چند روزهای گذشته گفت: 

حدود ۸۰ هکتار از اراضی طبیعی گیالن طعمه حریق شده است.
به گزارش مهر، حامد اختری در گفتگو با بخش خبر شبکه باران با اشاره 
به آخرین وضعیت آتش س��وزی ها در اس��تان گیالن طی چند روز گذشته 
اظهار کرد: با تالش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و سایر دستگاه های 
خدماتی و امدادی و بس��یج، س��پاه و نیروهای مردمی آتش س��وزی ها مهار 

شده است.
وی با بیان اینکه در چهار شهرس��تان ماسال، رضوانشهر، تالش و فومن 
حدود ۴۵ هکتار از عرصه های طبیعی طعمه حریق ش��ده اس��ت، گفت: در 
شهرس��تان رودبار نیز با توجه به اینکه هنوز برآوردهای دقیقی انجام نش��ده 

بین ۳۰ تا ۴۰ هکتار تخمین زده می شود.

آغازبرداشتمحصوالتگلخانهایدرلرستان
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی لرستان گفت: برداش��ت محصول در 

گلخانه هیدروپونیک مجتمع کشت و صنعت لرستان آغاز شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:۷۲ هکتار فضای گلخانه ای 
در اس��تان وج��ود دارد که تا پایان امس��ال ب��ا افزای��ش ۳۰ هکتار ظرفیت 

گلخانه ای لرستان به ۱۰۲ هکتار خواهد رسید.
گلخانه مجتمع فجر صفا خرم آباد با اس��تفاده از دانش و پیشرفته ترین 
تجهی��زات روز دنی��ا نقش مهمی در تولید و ص��ادرات محصوالت گلخانه ای 
کش��ور را دارد.۷۰ درصد محصوالت تولیدی این گلخانه گوجه و فلفل است 
که صادر می ش��ود.این مجتم��ع ۵۰ هکتار دارد که ف��از اول و دوم آن وارد 

چرخه تولید شده است.
*باشگاه خبرنگاران جوان 

نوشدنراهروستاییدربابل
عملیات بهس��ازی و روکش آس��فالت راه روستایی شهرستان بابل انجام 
ش��د. یاسر ابراهیمی سرپرس��ت معاونت فنی و راه های روس��تایی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران گفت: عملیات بهس��ازی و روکش 
آس��فالت راه روستایی شهرستان بابل به طول جمعاً نزدیک به ۴ کیلومتر با 

اعتباری بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال انجام شد.
او افزود: روکش آسفالت راه روستایی چالرز-لمارون به طول ۴ کیلومتر 

با اعتباربالغ بر ۶۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
ابراهیمی گفت: بهس��ازی راه های روستایی، تس��ریع در پیشرفت راه ها 
و رس��یدگی به مش��کالت این بخش بوی��ژه حوزه حمل نقل بس��یار مهم و 
از دغدغه های عمرانی این اداره می باش��د، زیرا معتقدیم راه روس��تایی ایمن 
و مناس��ب باعث بهب��ود بازاریابی محص��والت کش��اورزی و افزایش درآمد 

روستاییان شده و تمایل آن ها را به زندگی در روستا افزایش می دهد.
او افزود: جاده های ارتباطی مازندران به دلیل حجم باالی ترافیک و تردد 

وسایل نقلیه، از جاده های با اهمیت ویژه در حوزه حمل و نقل می باشد.
*باشگاه خبرنگاران جوان 

تریبون         

خبرخوششهردارتبریزبهرانندگانتاکسی؛

2هزارتاکسیباوامکمبهرهنوسازیمیشوند
تبریز-توفیقی

ش��هردار تبریز از مساعدت و کمک شهرداری به رانندگان تاکسی برای 
نوس��ازی دو هزار دستگاه تاکسی با تس��هیالت کم بهره در دوره فعلی خبر 

داد.
یعقوب هوش��یار با اعالم این مطلب افزود: یکی از مهم ترین حوزه های 
ش��هری که در طول یک دهه گذش��ته با مش��کل روبرو بوده، حمل و نقل 
عمومی است که با تدوین برنامه ای جامع در دوره فعلی مدیریت شهرداری و 
جلب حمایت و همراهی شورای اسالمی شهر، برنامه های ویژه ای در دستور 

کار شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: در این میان و در کنار برنامه ریزی های هدفمند برای افزایش 
ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز، برنامه ریزی ها و اقدامات اثربخشی در حوزه 
تاکسیرانی نیز از سوی شهرداری صورت گرفته است که از آن جمله می توان 
به مساعدت در اعطای تس��هیالت ۱۲۰ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی 
و خرید و تزریق دو هزار دس��تگاه تاکس��ی جدید تا پایان سال جاری اشاره 

کرد.
ش��هردار تبریز در عین حال با اش��اره به تبعات مثبت نوس��ازی ناوگان 
تاکس��رانی تبریز افزود: کاهش مش��کالت ترافیکی ش��هر، تس��هیل تردد و 
جابجایی ش��هروندان، کاهش آلودگی هوا و افزایش سطح رضایتمندی مردم 

از جمله نتایج و تبعات مثبت این اقدام زیربنایی خواهد بود.

توسعهپست۴00کیلوولتجندیشاپور
و2پستGISدردزفول

اهواز-محمدی
توس��عه و بهینه  س��ازی ۳ پس��ت برق فوق توزیع در دزف��ول با حضور 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و نماینده مردم دزفول در مجلس 
ش��ورای اس��المی مورد بررس��ی و تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده 

شد.
در نشستی که با حضور محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت، سید 
احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس ش��ورای اسالمی، فرماندار، مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق خوزستان و مسئوالن محلی در فرمانداری دزفول 

برگزار شد، مسائل و موانع توسعه ۳ پست برق در این شهر بررسی شد.
در این نشس��ت مقرر ش��د ضمن توسعه پس��ت ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت 
جندی ش��اپور، پست قدیمی ۱۳۲ به ۱۱ کیلوولت فرعی دزفول بهینه سازی 
و در قالب یک پس��ت GIS بازس��ازی و پس��ت موقت ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت 

رودبند نیز به صورت GIS دائم احداث شود.
از جمله موانعی که مانع از انجام این اقدامات شده موضوع تملک زمین 
در دزفول اس��ت و نشس��ت مربوطه نیز برای برطرف کردن این مش��کل و 
واگذاری زمین به ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان بوده برگزار و مقرر شد 
 که زمین های مورد نیاز برای توس��عه و بهینه س��ازی پس��ت های مذکور به 

برق منطقه ای خوزستان تحویل داده شود.
تعامل و همکاری میان سازمان ها و پیگیری رفع این مشکالت از جمله 

موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفته است.
بازدی��د از ۳ پس��ت مذکور و بررس��ی وضعیت آنها از دیگ��ر برنامه های 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در دزفول 

بوده است.

مدیرطیورجهادکشاورزیآذربایجانغربی:

۷هزارتنگوشتمرغمهرماهامسال
درآذربایجانغربیتولیدشد

  مدیر طیور سازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان غربی از تولید بیش از
 ۷ هزار تن گوشت مرغ در استان خبر داد.

امیرعل��ی کاظم��ی در گفتگو با مهر از عرضه گوش��ت مرغ گرم به وفور 
در س��طح مراکز توزیع و بازار اس��تان خبر داد و افزود: در حال حاضر، الشه 
گوشت مرغ گرم در سطح بازار پایین تر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که 

۶۳ هزار تومان است، ما بین ۴۷ تا ۵۱ هزار تومان به فروش می شود.
وی با بیان اینکه کش��تار به صورت مداوم در سطح کشتارگاه ها در حال 
انجام است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های 
تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و به دلیل جوجه ریزی مناسب 
۴ میلیون و ۷۹ هزار قطعه در مهرماه سال جاری که منجر به تولید بیش از 

۷ هزار تن مرغ گرم می شود.
مدیر طیور سازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: 
هیچ کمبودی در تأمین مرغ اس��تان وجود ندارد، حتی مازاد بر مصرف نیز 
تولید ش��ده اس��ت و باید جهت ت��داوم تولید و جوجه ری��زی از راهکارهای 

صادراتی و ذخیره سازی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بیش��ترین میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در استان 
روزانه ۲۴۰ تا ۲۶۰ تن اس��ت، ادامه داد: در ۵ آذرماه س��ال جاری در حدود 
۳۲۹ تن گوش��ت مرغ گرم به بازار عرضه شد و در آبان ماه نیز جوجه ریزی 

انجام گرفته در سطح مرغداری ها بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ قطعه است.
کاظمی تاکید کرد: از ش��هروندان درخواست می کنیم هر گونه تخلفات 
صنف��ی اع��م از گران فروش��ی، کم فروش��ی، ع��دم درج قیم��ت و رعایت 
 نکردن دس��تورالعمل های بهداشتی، احتکار و س��ایر موارد را به سامانه های 

۱۸۶۶، ۱۲۴ سازمان صمت یا ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.
وی گفت: اکیپ های بازرس��ی قرارگاه امنیت غدایی در سراسر استان بر 
سطح بازار اقالم پر مصرف و کاالهای اساسی مردم به صورت شبانه روزی در 
حال رصد و پایش بازار هس��تند و با آغاز فعالیت این قرارگاه در حال حاضر 

شاهد آرامش و ثبات در بازار کاالهای اساسی مردم هستیم.

معاونامورعمرانیاستاندارکردستان:

اختصاص۶0هزارمیلیاردریالاعتباربه
زیرساختهایجادهایکردستان

 معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبارات مصوب س��فر رئیس جمهور به کردستان بیش از ۶۰ هزار میلیارد 

ریال به زیرساخت های جاده ای اختصاص یافت.
به گزارش مه��ر، کیومرث حبیبی در جلس��ه هماهنگی طرح راهداری 
زمس��تانه در سنندج اظهار کرد: با توجه به اینکه در استان کردستان شاکله 
اصلی برای تردد و رفت و آمد بر راه زمینی استوار است باید تمام توان خود 
را برای توس��عه زیرس��اخت های جاده ای و رفع مشکالت و نواقص این حوزه 
به کار گیریم.وی افزود: از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوبه س��فر رئیس 
جمهوری به استان، ۳۰ درصد یعنی ۶۰ هزار میلیارد ریال به جاده، حمل و 

نقل جاده ای و زیرساخت های جاده ای اختصاص یافته است.
حبیب��ی تصری��ح ک��رد: در تم��ام تخصیص ه��ای اعتب��اری اولویت ما 

سیستم های حمل و نقل و زیرساخت های جاده ای است.
وی افزود: آش��وب های اقلیمی موجب ش��ده ک��ه پیش بینی های جوی 
سیستم های جدید گاهی درست نباشد لذا می طلبد برنامه ریزی ما به نحوی 

باشد که آمادگی مواجه با هرنوع پیشامدی در جاده ها را داشته باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

 احداث و بازسازی مناطق زلزله زده خوی 
با سرعت ادامه دارد


