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خليج فارس، درياي 
عم�ان و نزديكي 
آب هاي آزاد ازجمله مزيت هايي است كه موجب 
ش�ده بندر چابهار به يك�ي از مهم ترين مراكز 
تجاري جنوب شرق كش�ور تبديل شود. با اين 
وجود كافي نبودن برخي از زيرساخت ها ازجمله 
فرودگاه و راه آهن س�بب شده تا اين بندر مهم 
شرق كشور نتواند از تمام ظرفيت هاي خود به 
طور كامل استفاده كند؛ موضوعي كه در صورت 
تكمي�ل مي تواند اي�ن منطق�ه را ب�ه يكي از 
بزرگ ترين مراكز تبادالت كاال در منطقه تبديل 
كند. همين موضوع موجب ش�د تا  مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم كند: »مهم ترين 
نياز چابهار به عنوان يك نقطه راهبردي و اتصال 
به آب هاي اقيانوسي توسعه حمل و نقل ريلي، 
جاده اي، بندري و هوايي در اين منطقه است.«

    
بندر چابهار به عنوان يكي از بهترين نقاط ايران و 
چهارراه ارتباطي براي اتصال به كشور هاي منطقه 

همواره از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. 
 در كنار اين مهم چند سالي است كه با تأكيدات 
رهبر معظم انقالب اسالمي در خصوص اهميت 
س��واحل مكران و چابهار به عن��وان تنها نقطه 
اتصال كش��ور به آب هاي اقيانوسي و مزيت هاي 
منحصربه فرد بندري، ترانزيتي، گمركي، صنعتي 
و تجاري و قرار داشتن در دو كريدور بين المللي 
ش��مال به جنوب و غرب به ش��رق اهميت اين 
بندر دوچندان ش��ده اس��ت.  اهميت اقتصادي 
چابهار و سواحل مكران و ظرفيت هاي آن از نظر 
كارشناسان به قدري زياد است كه نه تنها بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند ك��ه مديريت صحيح 
و توانمن��د در اين ح��وزه مي توان��د ثروت هايي 
معادل فروش نفت عايد كشور كند بلكه بسياري 

معتقدند تس��لط بر اين منطقه راهبردي از نظر 
توانايي هاي اقتصادي مي تواند نقش محوري بر 
تعامالت منطقه اي و جهاني به دنبال داشته باشد.  
با تمام مزايايي كه اين منطقه دارد وجود برخي 
كمبودها و مشكالت موجود درچابهار و سواحل 
مكران از نظر زيرساخت هاي عمراني و اقتصادي 
ازجمله آب، برق، خط راه آهن و فرودگاه به دليل 
نب��ود مديريت صحيح در گذش��ته در ش��رايط 
مطلوبي قرار ندارد و با توجه به رشد روزافزون و 
شتابان تحوالت منطقه اي در كشورهاي همجوار 
به ويژه در پاكستان، عمان و حتي افغانستان از 
نظر اقتصادي، منافع كالن ملي ايجاب مي كند كه 

اين كمبود ها هرچه زودتر رفع شود. 
   اهميت اقتصادي بندر چابهار 

چابهار به عنوان يكي از بنادر مهم ايران در جنوب 
كشور و در بخش شمالي درياي عمان از موقعيت 
استراتژيك برخوردار است و دستيابي به آب هاي 

آزاد بين المللي از طريق اقيانوس هند از مهم ترين 
ظرفيت هاي ترانزيتي اين بندر اقيانوسي ايران در 
منطقه است.  اين مهم سبب شده تا اين بندر به 
عنوان منطقه مهم تجاري در ش��رق كش��ور كه 
از لحاظ امنيتي داراي باالترين اس��تانداردهاي 
جهاني است مورد توجه تجار داخلي و كشور قرار 
بگيرد و هرس��اله نزديك به 100هزار تن كاال به 
بنادر اين منطقه وارد و يا صادر شود.« مديركل 
س��ابق بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
در اين خص��وص مي گويد: »درهش��ت ماه اول 
سال گذش��ته 900 هزار تن كاال در اسكله هاي 
شهيد بهش��تي و كالنتري بندر چابهار تخليه و 
بارگيري شده است.« سياوش رضواني مي افزايد: 
»از اين ميزان كاال 830 هزار تن شامل كاالهاي 
خارجي و كاالهايي از ديگر بنادر كشور بوده كه 
در اين اسكله تخليه شده است.« وي با اشاره به 
ميزان صادرات كاال از اين بن��ادر ادامه مي دهد: 

»در همين مدت 30 هزار تن كاال شامل سيمان، 
گوگرد و قير به كشورهاي س��ومالي و پاكستان 

صادر شد.«
   توسعه راه ها نياز اصلي چابهار 

همانطور كه گفته شد نياز بندر چابهار در منطقه 
مكران براي توسعه بيشتر اقتصادي در اين منطقه 
كه از اهميت بااليي برخوردار اس��ت مي طلبد تا 
ايجاد توسعه راه ها مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.  
 مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد چابهار در اين 
خصوص مي گويد: »مهم ترين نياز چابهار به عنوان 
يك نقطه راهبردي و اتصال به آب هاي اقيانوسي 
توسعه حمل و نقل ريلي، جاده اي، بندري و هوايي 
در اين منطقه است.« عبدالرحيم كردي با بيان 
اينكه چابهار يكي از بهترين نقاط ايران و به عنوان 
چهارراه ارتباطي براي اتصال به كشور هاي منطقه 
است، مي افزايد: »س��اخت فرودگاه بين المللي، 
تكميل راه آهن چابهار- سرخس، احداث بزرگراه 
و آزادراه چابه��ار- ميلك و اتصال مناس��ب اين 
منطقه به ش��هر هاي پرجمعيت كشور مي تواند 
اقتصاد و تجارت منطقه را متحول كند.« وي ادامه 
مي دهد: »هم اكن��ون راه آهن چابه��ار- زاهدان 
با پيش��رفت ۲۷ درصدي در حال ساخت است 
و مج��وز احداث ف��رودگاه بين المللي نيز س��ال 
گذشته از سوي كميته فضايي كشور صادر شده 
اس��ت.« به گفته  مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار، حم��ل و ترانزيت كاال به افغانس��تان به 
عنوان بهترين و كم هزينه ترين مسير براي واردات 
و صادرات كاال هاي اساسي به اين كشور است.  اين 
درحالي است كه ايجاد زيرساخت هاي بندري و 
دريايي به منظور محروميت زدايي، ش��كوفايي و 
رونق اقتصادي و تح��ول در حوزه هاي اقتصادي 
و اجتماعي منطقه از مهم ترين مزيت هاي طرح 
توسعه بندر چابهار در جنوب شرقي ايران است 

كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

   مركزي: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي 
گفت: روزانه 35 تن تخم مرغ با قيمت مصوب دولتي با هدف تنظيم بازار 
و حمايت از مصرف كنندگان در استان توزيع مي شود. محمود نعمتي 
افزود: اين ميزان تخم مرغ روزانه توس��ط جهاد كشاورزي به سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تحويل و از سوي اتحاديه توليدكنندگان 
با نرخ مصوب دولتي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. وي ادامه 
داد: يك هزار تن پرتقال و 500 تن س��يب براي تأمين ميوه شب عيد 
استان مركزي خريداري شده و اكنون ۷00 تن پرتقال و 350 تن سيب 
به استان وارد و براي توزيع در زمان مقرر در سردخانه انبار شده است. 

   گلستان: رئيس سازمان صنعت، معدن تجارت گلستان از پرداخت 
بيش از 513 ميليارد تومان تس��هيال ت به واحدهاي توليدي اس��تان 
گلس��تان در س��ال جاري خبر داد. حس��ينقلي قوانلو گفت: از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون 14۷ واحد موفق به دريافت بيش از ۲01 ميليارد 
تومان تسهيالت از محل طرح رونق توليد شده اند. وي افزود:  همچنين 
در اين مدت بانك هاي اس��تان از محل ساير منابع بانكي خود به 1۷3 
واحد توليدي بيش از ۲91 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت نموده اند، 
ضمن اينكه به ۲3 واحد كه پرونده آنها در س��ال گذش��ته در بانك ها 
تكميل شده بود نيز مبلغ ۲۲ ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده 
است و در مجموع 34۲ واحد توليدي استان در سال 96 موفق به اخذ 

بيش از 513 ميليارد تومان تسهيالت شده اند. 
   فارس: رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرس��تان مرودش��ت گفت: 
حكم قضايي برچيده شدن درختكاري غير مجاز در حريم درجه يك 
مجموعه جهاني تخت جمش��يد اجرا ش��د. بهمن مرداني گفت: حكم 
قضايي جهت رفع تخلف و از بين بردن درختكاري در حريم درجه يك 
تخت جمش��يد در تاريخ ۲3 بهمن ماه 96 اجرا گرديد. وي افزود: اين 
امر در راستاي صيانت از آثار فرهنگي و جلوگيري از تعرض به تپه ها و 
يادمان هاي تاريخي صورت گرفته است. گفتني است، درون محوطه 
حريم درجه يك كه خود ني��ز داراي ارزش تاريخي و واجد آثار فراوان 
سطحي و زيرسطحي است، احداث هرگونه س��اختمان و تأسيسات، 
نصب دكل، درختكاري، ديواركشي، حصاركشي، پي كني، كند و كاو 
تسطيح اراضي، عمليات استخراج معدن سنگ، شن ماسه و خاك رس 

و دفن و رهاسازي زباله ممنوع است.

انقالب شكوهمند اسالمی سی و نهمين سالگرد 
پيروزی خود را پشت سر گذاش��ته و حاال كمتر 
منطقه محرومي همچون گذشته در استان هاي 
كشور ديده مي شود. تا قبل از اين رويداد تاريخي 
بزرگ بس��ياري از اس��تان ها همچون خراسان، 
اردبيل، الب��رز و غيره زيرمجموعه اس��تان هاي 
بزر گ تر قرار داش��تند. همين موضوع مردم را از 
خدمات زيرس��اختي و رفاهي به صورت مساوي 
محروم مي كرد و روستاييان به ناچار با كمترين 
امكان��ات روزگار مي گذراندند. آب روس��تايي به 
صورت تصفيه نش��ده از چاه و چشمه و روشنايي 
خانه ه��اي روس��تايي از چراغ هاي نفتي تأمين 
مي شد. مسيرهاي دسترسي هم به مراتب حال و 
روز بدتري داشتند و تردد براي مردم در شهرهاي 
بزرگ تا مناطق محروم به سختي انجام مي شد. نه 
تلويزيوني در كار بود تا مردم از اخبار جهان مطلع 
شوند و نه اينترنتي وجود داشت كه مرز دانش را 
بشكند. اما بعد از انقالب بزرگ، مردم توانستند از 
تمام زيرساخت هاي رفاهي همچون آب، برق، گاز 
و خدمات مخابراتي برخوردار شوند و دغدغه هاي 

ابتدايي مردم از بين رفت و ح��اال مردم به دنبال 
پيشرفت در تمام سطوح علمي همگام با تمام دنيا 

و حتي سبقت گرفتن از آنها هستند. 
   محروميت زدايي در تمام مناطق 

انقالب اس��المي طي اين س��ال ها دستاوردهاي 
بسياري براي مردم داشته است و همچنان دارد. 
به طوري كه در اس��تان اردبيل ط��ي چهار دهه 
سازندگي، محروميت از يك هزار و ۷00 روستاي 
اردبيل رخت بر بسته اس��ت. كمبودهايي كه به 
دليل بي عدالتي بر سر روس��تايي آوار شده بود، 
با نداي انقالب برچيده ش��دند. انقالبي كه براي 
محرومان و پابرهنگان در مقابل نظام پادش��اهي 
ايستاد و در نهايت نيز با پيروزي خود روح و جان 
محرومي��ت را گرفت. در اين راس��تا علي نواداد، 
معاون سياس��ي اس��تانداري اردبي��ل مي گويد: 
»بعد از پيروزي انقالب ش��اهد تحول بزرگي در 
برق رس��اني به مناطق هس��تيم تا جايي كه در 
بخش روستايي رشد 84 درصدي ديده مي شود. 
به طوري كه امروز حتي برق رساني به روستاهاي 
كمتر از 10 خانوار نيز رس��يده اس��ت.« حس��ن 

محمدي، مديرعامل توزيع برق استان نيز تأكيد 
مي كند: »امروز تنها تعداد محدودي قش��القات 
باقي مانده است كه با شيوه هاي مختلف درصدد 
رفع نياز آنها هس��تيم. اكنون حتي براي عشاير 
اس��تان نيز پنل هاي خورش��يدي تهيه شده كه 

بتوانند براي تأمين برق از آن استفاده كنند.«
رضا عس��گري، فرماندار شهرس��تان زنجان نيز 
با تأيي��د مطالب فوق نس��بت به اس��تان زنجان 
مي گويد: »در استان زنجان هم اكنون روستايي 
بدون برق پيدا نمي ش��ود. عالوه ب��ر اين اكنون 
بيشتر روستاها از نعمت راه آسفالته برخوردارند و 
براي آن دسته از مناطقي كه از خدمات اينچنيني 
بي بهره اند ه��م عمليات اجراي��ي در حال انجام 
اس��ت.«  البته اين محروميت زدايي ها تنها به دو 
اس��تان اردبيل و زنجان ختم نمي شود و در تمام 
استان هاي كشور چه استان های مركزي و چه در 
حاشيه تمام خدمات به صورت مساوي و متناسب 
با نياز روستاييان ارائه مي شود. با اينكه هنوز راه 
بلندي براي خدمات رساني پيش پاي مسئوالن 
اس��ت اما اكنون كمتر نقطه اي از كش��ور وجود 

دارد كه از برق، گاز و مس��ير دسترس��ي مناسب 
محروم باش��د.  مناطقي هم كه ب��ا كمبود منابع 
آبي همچون برخي از روس��تاهاي سيس��تان و 
بلوچس��تان، لرستان، خوزس��تان و غيره مواجه 
هس��تند نيز به صورت موقت با تانكر آبرس��اني 
مي شوند تا آب ش��يرين كن ها راه اندازي شوند و 

مسير آبرساني تكميل شود. 
 با اين تفاس��ير مي توان گفت كه گرد محروميت 
اكنون از تمام روستاهايي كه در گذشته از حداقل 
خدمات رفاه��ي همچ��ون آب، ب��رق، گاز و راه 

دسترسي محروم بودند، كنار رفته است. 
  پيشرفت و سبقت دانش و فناوري ايراني 
عالوه بر آنچه كه گفته ش��د ح��اال در تمام نقاط 
كش��ور چ��ه در روس��تاهاي دور افت��اده چه در 
كالن ش��هرهاي كش��ور خدمات ارتباطي تلفن 
ثابت، تلفن همراه و اينترنت به صورت مس��اوي 
در حال توزيع اس��ت. ب��ه طوري ك��ه اكنون در 
تمام نقاط كشور نه تنها نس��ل چهارم ارتباطات 
4G راه اندازي شده است بلكه همگام با كل دنيا 
اين مناطق به سمت نسل پنجم ارتباطات يعني 
5G  درحركت هستند. در اين خصوص عسگري، 
فرماندار شهرستان زنجان مي گويد: »هم اكنون 
تمام روستاهاي اس��تان از امكان ارتباطات تلفن 
ثابت و همراه برخوردارن��د و از خدمات اينترنت 
به��ره مي برن��د.« عالوه ب��ر خدم��ات ارتباطي، 
پيش��رفت علمي هم در تمام سطوح به خصوص 
بهداشت و درمان در تمام استان ها به وضوح ديده 
مي شود. در اين راستا استان يزد به عنوان نمونه 
كوچكي كه در گذشته از آن به عنوان تبعيدگاه 
سياسيون ياد مي شد و حاال به قطب اصلي درمان 
ناباروري كشور تبديل شده است، مي توان اشاره 
كرد. محمدعلي عبدل��ي، معاون مركز تحقيقات 
ناباروري يزد در اين خص��وص مي گويد: »بالغ بر 
90 درصد مراجعان از خارج از استان يزد هستند و 
روزانه حداقل 60 زوج و در ماه بيش از يك هزار و 
600 زوج وارد سيكل درمان مي شوند.« اين مركز 
كه نشان دهنده بخش كوچكي از پيشرفت هاي 
علمي به وقوع پيوسته بعد از انقالب است، ساالنه 
تعداد بي شماري مراجعه كننده دارد كه بخشي از 
آنها از خارج كشور و اغلب از جنوب خليج فارس، 
عراق، آسياي مركزي و حتي كشور هاي اروپايي 
در قالب توريسم درماني براي درمان به اين مركز 
مي آيند. همچنين در حوزه فرهنگ و هنر نيز در 
سال جاري سه استان آذربايجان شرقي، همدان و 
يزد به عنوان مناطق اصلي گردشگري و تاريخي 
به عنوان رويداد ۲018 انتخاب ش��ده اند كه اين 
موضوع نيز خود حكايت از پيش��رفت همه جانبه 
ايران در تمام س��طوح بعد از انقالب دارد. اتفاق 
بزرگي كه دس��تاوردهاي آن با گذش��ت هر روز 
نمايان تر مي ش��ود و ايران را به عنوان كش��وري 

پيشرفته و مستقل به تمام دنيا معرفي مي كند. 
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 ايران آباد با 40 سال سازندگي 
در مناطق محروم

 توسعه روستايي، ايجاد زيرساخت هاي همه جانبه، اشتغالزايي، گسترش آبياري نوين، افزايش خدمات بهداشتي و درماني 
و پاسخگويي به مطالبات روستاييان و مناطق محروم از مهم ترين دستاوردهاي انقالب است

اقتصاد چابهار با توسعه حمل و نقل رونق می گيرد
ايجاد حمل و نقل ريلي، جاده اي و بندري ازجمله زير ساخت هاي مهمي است كه مي تواند چابهار را متحول كند

 ترافيك، بازار قديمي رشت را 
از رونق انداخت 

بازار قديمي رشت به عنوان نمادي از فرهنگ و آداب و سنن گيالني ها، 
يكي از جاذبه هاي ديدني اين شهر براي مسافران و گردشگران است. 
بازاري كه به لحاظ معماري س�نتي و منحصربه ف�رد دوران صفويه 
و قاجار و همچنين رنگارنگ�ي كاالهاي بومي محل�ي و وجود انواع 
س�وغات خطه گيالن روزانه ش�اهد تردد هزاران شهروند و مسافر 
است. با وجود اينكه طي س�ال هاي اخير اين مكان سنتي و قديمي 
به يكي از ش�لوغ ترين نقاط رشت تبديل ش�ده همچنان از اجراي 
برنامه هاي مديريت شهري براي سامان دادن به مشكل ترافيك در 
اين منطقه به عنوان يكي از مطالبات اصلي رشتي ها خبري نيست! 

    
بازار سنتي رشت با مس��احت ۲4 هكتار يكي از بازارهاي قديمي روباز 
كش��ور اس��ت كه چند ميدان بزرگ، ميدان كوچك، چهارسوق  و 14 
كاروانس��را را در دل خود جا داده اس��ت. كاروانس��راهاي اين بازار كه 
زمان ساختش��ان به دوران صفويه و قاجاريه بر مي گردد با راسته هاي 
مختلف به هم وصل مي شوند و با معماري جذاب و تاريخي شان يكي از 
جاذبه هاي گردشگري به حساب مي آيند.  عالوه بر اين تمايل ساكنان 
اين ش��هر به فروش محصوالت بومي و محلي از انواع خوراك گرفته تا 
سوغاتي هاي خاص اين استان سبب شده اين بازار به عنوان گوشه اي 
از فرهنگ س��اكنان خطه گيالن روزانه هزاران نفر از خود اين شهر و 
شهرهاي مجاور را به سمت خود بكشد و ضمن اينكه اين بازار در فصول 
مختلف همواره مقصد گردشگري مسافران هم هست. از اين رو به يكي 
از شلوغ ترين نقاط رشت تبديل ش��ده و ترافيك در محدوده اين بازار 
تردد را براي مسافران و شهروندان سخت كرده است.  وضعيتي كه بارها 
از سوي مسئوالن اين شهر هم مورد انتقاد قرار گرفته است. البته اين 

انتقادات غالباً بي اثر مانده اند!
  برنامه هاي غير كارشناسي و افزايش ترافيك!

طي روزهاي اخير  ش��هردار رش��ت با بيان اينكه حل مش��كل ترافيك 
محدوده پياده راه رشت مهم ترين مطالبه شهروندان است اذعان كرد: 
ترافيك موجود در اين محدوده هم براي كل شهروندان و هم براي تردد 
گردشگران مشكالت عديده اي را فراهم كرده است.  نصرتي با بيان اينكه 
ترافيك موجود، ركود بازار را در پي دارد، افزود: ترافيك موجود و در پي آن 
مشكالت ياد شده، كاهش رونق اقتصادي و تجاري بازار را به دنبال داشته 
و كاهش رونق اقتصادي و كسب و كار سبب شده تا چرخه اقتصاد شهر 
متزلزل و حتي بازار با ركود مواجه گردد. وضعيتي كه گويا صنايعي چون 
صنعت ساختمان و اشتغال را تحت شعاع قرار داده است.  اين در حالي 
است كه از اوايل دهه 90 بارها بر بازبيني وضعيت خيابان هاي منطقه و 
پياده سازي طرح هاي سامان دهي ترافيك تأكيد شده است اما بنابه داليل 
نامعلومي تاكنون محقق نشده است. ضمن اينكه بارها بازاريان نيز اعالم 
كرده اند نهايت همكاري با شهرداري را در اين خصوص خواهد داشت 
و براي جابه جايي مغازه هايشان در صورت نياز، اعالم آمادگي كرده اند! 
بحث جابه جايي مشاغلي چون كاسه فروشان، زرگران و مسگران كه در 
خيابان اصلي شريعتي )منتهي به بازار( سبب افزايش تردد و ازدحام در 
اين منطقه شده نيز سال هاس��ت بدون هيچ دليل خاصي معلق مانده 
است.   اين در شرايطي است كه طي سال هاي اخير انجام اقدامات عمراني 
بدون مطالعه و بي برنامه نيز بر وخامت اوضاع افزوده است. افتتاح پياده 
راه فرهنگي در شهر رشت در محدوده ميدان شهرداري و بافت تاريخي 
شهر از جمله طرح هايي است كه باعث مسدود شدن خيابان هاي اطراف 
و عبور و مرور ماشين به اين محدوده شده  و مشكالتي را براي كسبه بازار 

و خانوارهاي محدوده ايجاد كرده است!

افزايش  صادرات كاالي غيرنفتي هرمزگان  
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     هرمزگان
هرمزگان با اش�اره به اهميت صادرات 
كاالهاي غيرنفتي در رشد و توسعه اقتصاد كشور، از هدف گذاري 
2 ميليارد دالري ص�ادرات كاالهاي غيرنفتي در اس�تان خبرداد. 
خليل قاسمي با بيان اينكه سال گذش��ته يك ميليارد و 200 ميليون 
دالر كاالي غيرنفتي از هرمزگان صادر شد، افزود: 66 درصد صادرات 
و واردات كشور از هرمزگان است.  وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 70 
درصد هدف گذاري انجام شده در بخش صادرات كاالهاي غيرنفتي از 
هرمزگان محقق ش��ده، ادامه داد: استاندارد سازي كاالهاي صادراتي 
و رقابت پذيري اين كاال ها در بازارهاي خارج��ي از مهم ترين نيازهاي 
محصوالت صادراتي اس��تان است.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان تصريح كرد: صادرات كاال در هرمزگان نبايد محدود 
به بندرعباس شود، بلكه بايد بنادر شرق و غرب استان نيز با فراهم شدن 
زيرساخت ها، در صادرات مشاركت بيش��تري داشته باشند.  وي بيان 
داشت: استان هرمزگان شهر تجاري و پايتخت اقتصادي كشور است كه 
مسئوالن بايد نگاه ويژه اي به اين استان داشته باشند.  قاسمي تصريح 
كرد: با توجه به ظرفيت هاي موجود در استان هرمزگان مقوله صادرات 

در اين استان براي همه از اهميت خاصي برخوردار است. 

 استفاده از پساب تصفيه شده
 در كشاورزي البرز 

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان     البرز
الب�رز از اج�راي ط�رح تصفيه خان�ه 
ماهدشت با ظرفيت تصفيه يك هزار و 300 ليتر در ثانيه به منظور 
استفاده از پساب تصفيه شده در بخش كشاورزي استان خبر داد. 
 سيدمجيد موس��وي در خصوص آبياري مزارع كشاورزي در برخي از 
مناطق استان با فاضالب گفت: در استان البرز هيچ مزرعه اي نيست 
كه كش��اورزان عمداً با فاضالب آن را آبياري كنند.  وي افزود: ممكن 
است به خاطر كوتاهي ش��هرداري ها  يا دهياري ها فاضالب به برخي 
مزارع وارد ش��ده باش��د اما اينكه كش��اورزان عمداً اراضي خود را با 
فاضالب آبياري كنند صحت ندارد.  رئيس س��ازمان جهادكشاورزي 
البرز در خصوص اقدامات استان براي استفاده از پساب تصفيه شده در 
بخش كشاورزي اس��تان گفت: طرح تصفيه خانه ماهدشت با ظرفيت 
تصفيه يك هزار و300 ليتر در ثانيه يكي از طرح هاي مهمي است كه 
به اين منظور در حال اجراست.  موسوي افزود: قرار است 650 ليتر در 
ثانيه از اين تصفيه خانه به كشاورزي اختصاص يابد و 650 ليتر ديگر 
به اشتهارد منتقل ش��ود.  وي خاطرنش��ان كرد: اين طرح در مراحل 
نهايي قرار دارد و احتماالً در اسفندماه پيش رو با حضور يكي از وزرا به 

بهره برداري خواهد رسيد. 

هوشمندسازي خدمات و فعاليت هاي بندري 
استان بوشهر         

مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر از     بوشهر
انعق�اد تفاهم نامه براي خدم�ات بندري 
الكترونيكي و هوشمندسازي بندر بوشهر با دانشگاه آزاد بوشهر خبر داد. 
محمدمهدي بنچاري در نشست كار گروه ايجاد بندر هوشمند بوشهر با 
تأكيد بر نقش مهم مراكز آموزش عالي در توسعه زيرساخت هاي بندر 
هوشمند گفت: يكي از جنبه هاي اصلي و مؤثر در پروژه هاي اسمارت 
پورت در بنادر دنيا، حضور دانش��گاه هاي معتبر آن مناطق است. وي 
افزود: يكي از توافق��ات صورت گرفته در اين نشس��ت، توافق برانجام 
بازديد ها و مستقر كردن نيروها در بخش عملياتي بندر بوشهر است به 
اين دليل كه رويكرد ما نسبت به عملكرد شاخص هاي بندري پررنگ تر 
از جنبه هاي ديگر خواهد بود.  مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر 
گفت: همزمان با انعقاد تفاهم نامه مي��ان اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان بوشهر و دانشگاه آزاد، مطرح شدن موضوع اسمارت پورت سبب 
شد اين دانشگاه سريعاً تيمي را تش��كيل بدهد و اين موضوع را دنبال 
كند.  بنچاري بيان كرد: يكي ديگر از مواردي كه به آن توجه مي شود 
در اولويت قرار دادن پااليش و انتخاب پروژه ها در راستاي اثرگذاري در 

وضعيت عملكردي بنادر استان بوشهر است. 

اجراي طرح فاضالب 6 روستاي 
آذربايجان شرقي   

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي 
استان آذربايجان ش�رقي از اجراي طرح    آذربايجان شرقي

فاضالب شش روستاي استان از محل اعتبار بانك توسعه اسالمي خبر داد. 
علي صمدنژاد گفت: 27 پروژه مجتمع روستايي و 2۱۴ پروژه تك روستايي 
از محل اعتبارات بانك توسعه اسالمي، اعتبارات استاني، ملي، توازن منطقه و 
ماده ۱۸0 در حال انجام است.  وي افزود: 6۹ پروژه روستايي استان در بخش 
آب در دهه فجر امسال افتتاح شد كه به طبع اجراي اين طرح ها ۱۱ هزار 
خانوار و 36 هزار نفر جمعيت از نعمت آب شرب بهره مند شدند.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روستايي استان با اشاره به بخش فاضالب روستايي 
استان بيان كرد: دو پروژه استاني در روزهاي گذشته مورد بهره برداري قرار 
گرفته و در دهه فجر پروژه تصفيه خانه فاضالب ليقوان براي يك هزار و 500 
انشعاب و با ظرفيت يك هزار و 500 مترمكعب در روز طراحي شده است كه 
تا به امروز۱3/5 كيلومتر از پروژه اجرا شده است و در حدود يك هزار و ۴00 
متر خط انتقال اجرا شده است.  وي افزود: يكي ديگر از برنامه اصلي اجراي 
پروژه فاضالب در روستاي بيرق است كه تصفيه خانه و خط انتقال در حال 
انجام است و شش روستاي ديگر از جمله روستاهاي شهرستان هاي مراغه، 
بناب، هريس و تبريز نيز از محل اعتبار بانك توسعه اسالمي پروژه فاضالبي 
اجرا خواهد شد.  صمدنژاد با بيان اينكه تعداد روستاهاي استان كه تحت 
پوشش شبكه فاضالبي قرار دارد ناچيز است، گفت: تقريباً سه دهم درصد 
از نظر جمعيت روستاها تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند ولي طبق 
برنامه ريزي و پيش بيني هاي انجام گرفته در برنامه توسعه ششم اگر اعتبارات 

مشخص شده تأمين شود، اين ميزان به سه درصد خواهد رسيد. 

جمهوری اسالمي در حالي وارد 40سالگی شده است كه حاال تمام اين مرز و 
بوم رنگ خوش سازندگي را به خود گرفته است. رويدادي تاريخي كه تمام 
مردم در آن نقش آفريني كردند و با واگذاري سازندگي به نيروهاي مردمي 
و بس�يجي،  ديگر كمتر منطقه  محرومي از خدمات زيرساختي تا رفاهي 
در استان ها ديده مي شود. حاال در تمام بخش هاي استان هاي سيستان 

وبلوچس�تان، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، خراس�ان و غي�ره مي توان 
دستاوردهاي انقالب ش�كوهمند اسالمي را ديد كه توس�عه روستايي، 
ايجاد زيرساخت هاي همه جانبه، اشتغالزايي، افزايش خدمات بهداشتي 
و درماني و پاسخگويي به مطالبات روستاييان و مناطق محروم تنها بخش 
كوچكي از تالش شبانه روزي  كه تاكنون انجام شده است را در بر مي گيرد. 

مريم احمدي

ميترا شهبازي
   گزارش يك

88498441سرويس  شهرستان

 مقاوم سازي 11هزار واحد 
مسكوني روستايي در زنجان   

مدي�ر بنياد مس�كن انقالب اس�المي 
شهرستان زنجان از تداوم جدي اجراي   زنجان

مقاوم س�ازي واحده�اي مس�كوني روس�تايي زنجان خب�ر داد. 
حميدرضا رستم خاني با بيان اينكه اعتبار پيش بيني شده پروژه طرح هادي 
شهرستان زنجان بالغ  بر 500 ميليون تومان بوده گفت: تاكنون بنياد مسكن 
خدمات ارزشمندي در راستاي عمران و آباداني شهرها و روستاها انجام داده 
است، از جمله ساخت مسكن براي محرومان، مقاوم سازي خانه هاي روستايي 
و اجراي طرح هاي هادي.  مدير بنياد مس��كن انقالب اسالمي شهرستان 
زنجان گفت: از 23 هزار و ۹5۹ واحد مسكوني روستايي در شهرستان زنجان 
تعداد ۱۱ هزار و ۱52 واحد مسكوني روستايي با استفاده از تسهيالت طرح 
ويژه بهسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي مقاوم سازي شده 
است.  رستم خاني با بيان اينكه در حال حاضر ۱۹3 روستاي باالي 20 خانوار 
در شهرستان زنجان وجود دارد، گفت: طرح هادي در ۹۴ روستاي باالي 
20 خانوار اين شهرستان اجرا شده است.  وي ادامه داد: بنياد مسكن انقالب 
اسالمي زنجان به مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي تأكيد زيادي 

دارد و برنامه ريزي الزم براي سال هاي آينده را تدوين كرده است.

رضا دهشيری | جوان


