
چابهار يکی از مهم ترين شهرهای استان سیستان 
و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی ايران به شمار 
مي رود. لنگرگاه بندر چابهار قابلیت پهلوگیری 
کش��تی های اقیانوس پیما را دارد و نزديک ترين 
راه دسترس��ی کش��ورهای محصور در خشکی 
آسیای میانه )افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، 
تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان( به آب های 
آزاد است. لذا اين مهم مي طلبد اين منطقه داراي 
يک فرودگاه بین المللي باشد تا به راحتي بتواند 
نیازهاي مورد نیاز براي حمل مسافر و جابه جايي 
بار در اين منطقه را برآورده سازد. فرودگاه چابهار 
دارای دو پايان��ه مجزا برای پروازه��ای داخلی و 
بین الملل��ی، دو بان��د پروازی به ط��ول ۳۷۸۵ و 
۲۷۴۳ مت��ر و به عرض ۴۵ متر اس��ت. از اين  رو، 
امکان نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر 
مانند ايرباس ۳۸0 در آن وجود دارد و باند فرودگاه 

آن برای انجام پروازهای ش��ب نیز تجهیز شده، 
با اين حال براي حمل و نقل بین المللي وس��یع 
نمي تواند جوابگو باش��د لذا از چند سال گذشته 
موضوع توسعه آن و تبديل شدن به يک فرودگاه 

بین المللي در دستور کار قرار گرفته است.
    فرودگاه چابهار بين المللي مي شود 

با توجه به حجم مسافر و باري که در اين منطقه 
جابه جا مي شود از سال هاي گذشته بحث توسعه 
آن در دستور کار مس��ئوالن استان و کشور قرار 
گرفته اس��ت. موضوعي که باعث ش��د استاندار 
سیس��تان و بلوچس��تان اعالم کند: »عملیات 
اجرايی فرودگاه بین المللی چابهار به زودی آغاز 
می شود که اين امر تأثیر بسزايی در برطرف کردن 
مشکالت جابه جايی مس��افر در اين شهرستان 
دارد.«  احمدعلی موهبتی افزود: »اين اس��تان 
ظرفیت های فراوانی برای س��رمايه گذاری دارد 

و بايد مس��ئوالن همگام با مردم تم��ام موانع و 
مشکالت پیش روی فعاالن اقتصادی را در اين 
استان بردارند .« از آنجا که برای سرمايه گذاری 
در حوزه افزايش تولید ملی و ايجاد اشتغال پايدار 
نیاز اس��ت تا مس��ئوالن گام های مثبتی در اين 
زمینه بردارند تا س��بب توسعه همه جانبه و رفع 
بیکاری در اين استان پهناور شود، لذا راه اندازی 
منطقه آزاد سیس��تان، فعال شدن بازارچه های 
مرزی، فعالیت مناطق ويژه اقتصادی در میرجاوه 
و ايرانشهر، تکمیل زيرساخت های حمل و نقل 
جاده ای و ريلی می تواند در بحث اشتغال و توسعه 

سیستان و بلوچستان نقش مؤثر داشته باشد .
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اينکه 
منطقه آزاد چابهار بعد از گذشت ۲0 تا ۲۵ سال 
مرز دريايی، هواي��ی و زمینی ن��دارد و تاکنون 
موفقیت الزم را  حاصل نکرده است، گفت: »اين 

مشکل با الحاق بنادر شهید بهشتی و کالنتری و 
افزايش محدوده اين منطقه مرتفع می شود.«

    اهمي�ت مهم چابه�ار و نياز به توس�عه 
زيرساخت ها

چابهار به عنوان يکی از بنادر مهم ايران در جنوب 
کشور و در بخش شمالی دريای عمان از موقعیت 
استراتژيک برخوردار است و دستیابی به آب های 
آزاد بین المللی از طريق اقیانوس هند از مهم ترين 
ظرفیت های ترانزيتی اين بندر اقیانوسی ايران 
در منطقه اس��ت. اين بندر به عل��ت نزديکی به 
کشورهايی نظیر افغانستان، پاکستان و آسیای 
میانه در آينده ای نزديک با اتصال به شبکه ريلی 
کشور جايگاه ويژه ای در ترانزيت کاال در کريدور 
ش��مال- جنوب و کريدور ش��رق- غرب خواهد 
داش��ت. از طرفي بندر چابهار به عن��وان دروازه 
ترانزيتی کش��ور با ۵۴۱ کیلومتر مرز دريايی در 
کريدور شرق- غرب می تواند در زمینه ترانزيت 
و ترانشیب کاال به بنادر جنوبی کشورهای خلیج 
فارس ايفای نقش کند و با افتتاح طرح توس��عه 
ف��از اول بندر چابه��ار اين بندر ب��ه عنوان يکی 
از کانون های داد و س��تد و تج��ارت بین المللی 
در کش��ور مطرح خواهد ش��د. مدير کل بنادر و 
دريانوردی سیس��تان و بلوچستان در تأيید اين 
موضوع گف��ت: »بندر چابهار با ق��رار گرفتن در 
شمال اقیانوس هند و شرقی ترين نقطه سواحل 
کشور موسوم به س��واحل مکران از نظر جايگاه 
حمل و نق��ل چند وجهی بین المللی در مس��یر 
دو کريدور ش��مال- جنوب و شرق- کشورهای 
آسیای میانه  و افغانس��تان به حساب می آيد.« 
به��روز آقايی افزود: »ب��ا توجه ب��ه فاصله ۳۱۵ 
مايلی بندر چابهار با بندر ش��هید رجايی، ۵۶0 
مايلی با دوحه قط��ر، ۵۷۵ مايلي با منامه، ۳۶0 
مايل دريايی با دبی، ۲۳۵ مايلي با فجیره، ۱۵0 
مايلي با مسقط، کراچی با ۳۵۸ مايل و بمبئی با 
۷۸۵ مايل دريايی می تواند نق��ش مهمی را در 
ترانش��یب کاال به اين بنادر داش��ته باشد.« اين 
در حالي است که اجرا و تکمیل راه آهن چابهار- 
زاهدان- سرخس، خط لوله گاز ايرانشهر- چابهار، 
پتروشیمی توس��عه نگین َمکران، ايجاد صنايع 
فوالد، س��اخت ف��رودگاه بین الملل��ی چابهار و 
همچنین توس��عه بنادر کش��ورهای همسايه از 
جمله عمان )بندر صحار( و پاکس��تان )گوادر( 
می تواند نقش مهمی برای جذب سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی و توسعه تجارت و ترانزيت در 
اين منطقه داشته باشند.  طبق برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده در افق ۱۴0۴ دول��ت در نظر دارد 
اين بندر اقیانوسی کش��ور به ظرفیت ۶ میلیون 
کانتینر، ۹ میلیون ت��ن کاالی چندمنظوره، ۱۲ 
میلیون تن کاالی نفتی و مايعات و ۱/۳ میلیون 
تن کاالی فله دست پیدا کند. همچنین احداث 
۱۶ پست اسکله عمومی و چندمنظوره، اجرای 
۱0 پس��ت اس��کله کانتینری برای پهلوگیری 
بزرگ ترين کش��تی های اقیانوس پیمای جهان، 
احداث سه پست اس��کله نفتی و فله مايع و سه 
پست اسکله فله خش��ک از مهم ترين طرح های 

توسعه اين بندر تا سال ۱۴0۴ است.

به دلیل موقعیت استراتژيک بندر چابهار اين منطقه به عنوان قلب تجاری 
س�واحل مكران يكي از مناطق آزاد هفت گانه ايران محسوب می شود كه 
به علت حمل بار و جابه جايي مس�افر به ش�دت نیازمند سیستم حمل و 
نقل هوايي است .در حالي كه از س�ال هاي قبل اين منطقه داراي فرودگاه 
بوده اس�ت، اما كوچک بودن آن موجب ش�ده تا اين زيرساخت، به دلیل 

كمبود امكانات و مساحت اندک، گنجايش و توانايی خدمت رسانی كامل 
در اين منطقه مهم را نداش�ته باش�د. موضوعي كه باعث شد روز گذشته 
استاندار سیس�تان و بلوچس�تان اعالم كند: »عملیات اجرايی فرودگاه 
بین المللی چابهار به زودی آغاز می شود كه اين امر تأثیر بسزايی در برطرف 
كردن مشكالت جابه جايی مس�افر و حمل بار در اين شهرس�تان دارد.«

در روزهايي كه اخبار مربوط 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

ب�ه تاالب ه�اي كش�ور 
حكايت از خشك شدن يا 
مشكالت ناشي از كمبود آب و تخريب و از بين رفتنشان 
دارد، مديركل حفاظت محيط زيس�ت استان هرمزگان 
اعالم كرده تاالب هاي هرمزگان در چنان وضعيتي هستند 
كه قابليت جهاني شدن را دارند. البته چند سالي است كه 
مس�ئوالن اين اس�تان در پي توسعه گردش�گري و در 
راستاي آن شناساندن  تاالب هاي هرمزگان به مسافران و 
گردشگران هستند، اما از تالش هاي آنها چنين بر مي آيد 
كه مي خواهند با جهان�ي كردن اين تاالب ه�ا عالوه بر 
مراقبت ويژه از آنها، راه هاي ارزآوري و درآمدزايي را هم 
باز كنند. كاري كه با تبديل بندر خمير به اولين شهر تاالبي 
مي ش�ود.  برداش�ته  قدم هاي�ش  اولي�ن  اي�ران 

    
در حال حاضر ۳۵ تاالب در استان هرمزگان وجود دارد، که از 
اين تعداد ۴ تاالب ثبت شده و يک تاالب در حال ثبت است.  
اين ۵ تاالب اس��تان حدود ۱۴ درصد يعني ۲0۹ هزار هکتار 

از مس��احت کل تاالب ها را دربر مي گیرد.  بزرگ ترين تاالب 
هرمزگان »تاالب خورخوران« است و جزيره شیدور با مساحت 
۸۷0 هکتار کوچک ترين تاالب و داراي آبسنگ مرجاني و تنوع 
و محل مناسبي براي النه سازي و تخم گذاري براي پرستوهاي 
دريايي در اواخر بهار اس��ت.  تاالب شور و شیرين میناب نیز 
دومین تاالب اس��تان اس��ت که داراي ۴۵ هزارهکتار بوده و 
قابلیت خوبي براي جذب گردشگر در منطقه دارد.  در همین 
راستا مدير کل حفاظت محیط زيست استان هرمزگان با بیان 
اينکه طرح جامع مديريتي تاالب ها در تاالب شور و شیرين 
میناب اجرا شده است. هدف از اين طرح مديريتي را استفاده 
از پتانسیل جنگل هاي حرا و حفظ و نگهداري آن توسط افراد 
محلي عنوان مي کند.  حبیب مسیحي تازياني با اشاره به اين که 
با کمک سازمان هاي مردم نهاد ساماندهي ورود گردشگران را 
انجام خواهیم داد، مي گويد: »در جهت توسعه گردشگري و در 
راستاي آن شناساندن  تاالب هاي استان هرچه بهتر و بیشتر 

تالش خواهیم کرد.«
   صنايع، دشمنان تاالب ها

دلتاي رود حرا - گز که به خور آذيني شهرت دارد از جمله 

ديگر تاالب هاي هرمزگان به شمار مي آيد که در شرق استان 
قرار دارد و محل مناس��بي براي زمستان گذراني پرندگان 
است؛ همچنین توده هاي گیاهي حرا و چندل در اين تاالب 
ويژگي منحصر به فرد و بسیار زيبايي در شرق استان به وجود 
آورده است.  مسیحي تازياني با اشاره به اينکه تاالب گابريک 
و جاسک ش��رقي و غربي نیز در حال ثبت در کنوانسیون 
رامسر اس��ت، مي گويد: »وجود اکوسیس��تم مانگرو يکي 
از مهم ترين ويژگي ه��اي اين تاالب ب��وده و اين منطقه از 
مهم ترين زيستگاه هاي زمستان گذراني پرندگان محسوب 
مي شود ، از مزيت هاي تاالب هاي بین المللي هرمزگان، واقع 
شدن در مسیر عبور آب هاي سیالبي به سمت دريا و واقع 
شدن در کنار درياست که جنگل هاي حرا و مانگرو را در خود 
جاي داده است .« در اس��تان هرمزگان تدوين برنامه هاي 
مديريت زيست تاالب در سال ۹۳ براي تاالب شور و شیرين 
میناب انجام شد. تدوين اين برنامه براي تاالب خور خوران در 
حال بررسي بوده و در همین راستا برنامه مذکور براي تاالب 
گز و حرا نیز اجرا خواهد شد.  مديرکل حفاظت محیط زيست 
اس��تان هرمزگان در مورد برنامه هاي روز جهاني تاالب ها 
مي گويد: »امسال براي اولین بار قرار است روز جهاني تاالب ها 
در هرمزگان برگزار ش��ود. اين مراسم در سال هاي گذشته 
در ساير اس��تان هاي تاالبي برگزار شده است. براي اين روز 
برنامه ريزي هايي صوررت گرفته است، با توجه به اينکه بندر 
خمیر پتانسیل خوبي دارد و نیز مصمم بودن مسئوالن براي 
اجراي روز جهاني تاالب در اين شهر سبب شد اين گزينه به 
يک انتخاب قطعي تبديل شود.« البته مسیحي تازياني به 
مشکالت و معضالت موجود هم اشاره کرده و تأکید مي کند: 
»متأسفانه صنايع غرب بندرعباس آن چنان که بايد مسائل 
زيست محیطي را رعايت نمي کنند و اين موضوع مي تواند 
آثار تخريبي قابل توجهي را در تاالب خور خوران داش��ته 
باشد، همچنین از ديگر عوامل تخريبي، مي توان به شناور ها 
نیز اشاره کرد ، لذا پايش مستمر در اين زمینه در دستور کار 

محیط زيست قرار گرفته است.«

جهاني شدن تاالب هاي هرمزگان، دروازه ورود گردشگر به استان
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 اقتصاد چابهار 
با فرودگاه بین المللي اوج  می گیرد

 بهره برداري از ۱۰ پروژه  عمران شهري 
در بوشهر    

مديركل دفتر شهري استانداري بوشهر     بوشهر
از بهره برداري از 1۰ پروژه  عمران شهري 

در چاه مبارک در دهه فجر امسال خبر داد. 
حمید بردستاني گفت: سرکشي به شهر هاي مختلف در شهرستان هاي 
ده گانه استان بوش��هر به منظور شناخت مش��کالت و رفع دغدغه هاي 
شهروندان است.   وي افزود: نظارت بر پروژه هاي عمراني و افزايش کیفیت 
مبلمان شهري از اهداف ما در سفرهاي شهرستاني است و امیدوارم که 
بتوانیم به نتايج مورد نظر برس��یم.   مديرکل دفتر ش��هري و شوراهاي 
استانداري بوشهر از بهره برداري از ۱0 پروژه عمران شهري در چاه مبارك 
خبرداد و خاطرنشان کرد: اجراي میدان ورودي شهر، اجراي زيرسازي و 
آسفالت پنج خیابان به طول ۲ هزار متر، اجراي پروژه ورودي شمالي چاه 
مبارك به طول هزار و ۵00 متر و همچنین اجراي پروژه هاي زيباسازي و 
مبلمان شهري مهم ترين پروژه هاي عمران شهري در چاه مبارك در جنوب 
استان بوشهر هستند که امیدواريم در دهه فجر امسال به بهره برداري برسد.   
بردستاني تصريح کرد: بیش از ۲۵ میلیارد ريال براي اجراي اين پروژه ها 
هزينه شده است.   وي گفت: در اس��تان بوشهر ۲۱ شهر زير ۱0 هزار نفر 
جمعیت داريم که چاه مبارك به عنوان جنوبي ترين شهر استان در سال 
گذشته به شهر تبديل ش��ده است.   مديرکل دفتر ش��هري و شوراهاي 
استانداري بوشهر بیان کرد: چاه مبارك بیش از ۵ هزار نفر جمعیت دارد و 
امیدواريم روز به روز شاهد آباداني و عمران هر چه بیشتر اين شهر باشیم. 

 تولید 3۰ هزار تن 
محصوالت گلخانه اي در سمنان  

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان     سمنان
جهاد كش�اورزي اس�تان س�منان از 
افزايش ميزان محصوالت توليدي گلخانه هاي استان از 22 هزار تن 

به حدود 30هزار تن خبر داد. 
 لطف اهلل رضايي گفت: با توجه به مشکل کم آبي موجود در استان سمنان 
و لزوم بهره وري بیش��تر از منابع آبي و ايجاد ارزش افزوده در محصوالت 
کشاورزي و باغي اين استان، موضوع توسعه فضاي گلخانه اي و افزايش 
کشت محصوالت گلخانه اي در استان سمنان با جديت پیگیري مي شود.  
وي با اش��اره به عملکرد س��ازمان جهاد کش��اورزي در راستاي توسعه 
فضاي گلخانه اي استان س��منان افزود: پیگیري براي رفع موانع توسعه 
گلخانه ها، عدم دريافت عوارض احداث بناي گلخانه اي با توجه به تصويب 
شوراي برنامه ريزي استان سمنان، برگزاري دوره هاي آموزشي و توجیه 
سرمايه گذاري در حوزه گلخانه اي اس��تان سمنان از جمله اقداماتي بود 
که در راستاي توسعه گلخانه هاي استان اجرايي شده است.  معاون بهبود 
تولیدات گیاهي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان ادامه داد: با توجه 
به ظرفیت موجود در روستاها و شهرها امکان ايجاد زنجیره تولید با احداث 
گلخانه هاي کوچک  مقیاس، حداقل مساحت موردنیاز براي احداث اين 
گلخانه به ۳00 مترمربع کاهش يافته است.  وي گفت: در نقاطي که امکان 
احداث گلخانه هاي مدرن وجود ندارد، مي توان گلخانه هاي کوچک مقیاس 
ايجاد کرد و مجوزهاي مربوطه با کمترين زمان اداري و از طريق سامانه در 
يک روز صادر مي شود.  اين مسئول با اشاره به اينکه استان سمنان تا افق 
۱۴0۴ متعهد به ايجاد يک هزار هکتار فضاي گلخانه اي شده و بر اين اساس 
تعهد مربوط به سال۹۷ اين سازمان احداث ۸ هکتار گلخانه بوده است، 
گفت: با تالش هاي انجام شده از ابتداي امسال تاکنون بیش از ۳0 هکتار به 
فضاي گلخانه اي استان سمنان افزوده  شده و در مجموع فضاي گلخانه اي 
اين استان به ۱۳۳/۶۵ هکتار رسیده است.  معاون بهبود تولیدات گیاهي 
سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان از افزايش میزان محصوالت تولیدي 

گلخانه هاي استان از ۲۲ هزار تن به ۳0 هزار تن خبر داد. 

 اجراي طرح »شهر دوستدار سالمند« 
در اردبیل   

تالش مي كنيم تا در اجراي طرح »شهر     اردبیل
دوستدار سالمند« بخشي از شهر اردبيل 
را ب�ه فض�اي مطل�وب ب�راي س�المندان تبدي�ل كني�م. 
مديرکل بهزيستي استان استان اردبیل گفت: جمعیت کشورمان روبه 
سالمندي و پیري گذاشته است به طوري که شتاب جمعیت سالمند در 
کشور و استان اردبیل محسوس است و پیش بیني مي شود اين رشد از 
۱0 درصد به ۲۵ درصد در سال هاي نه چندان دور برسد.  بهزاد ستاري 
در مورد جمعیت سالمند در کشور و استان اردبیل خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر در استان اردبیل ۱۲0 هزار نفر جمعیت باالتر از ۶0 سال را 
داريم که اين روند روبه رشد بوده و پیش بیني مي شود جمعیت سالمندان 
همچنان رشد فزاينده اي داشته باشد.  وي به راه اندازي خانه امید ويژه 
بازنشستگان و سالمندان اشاره کرد و افزود: در کنار راه اندازي اين خانه 
در يکي از پارك هاي اردبیل سعي مي کنیم تا بتوانیم در اين خانه خدمات 

متنوعي را به مخاطبان ارائه کنیم.

88498441سرويس  شهرستان

 جذب ۱9 هزار بازمانده از تحصیل 
در آذربايجان غربي   

مديركل آموزش و پرورش آذربايجان     آذربايجان غربي
غربي از جذب بيش از 19 هزار بازمانده 

از تحصيل در استان خبر داد. 
ابراهیم محمدي اظهار داشت: آذربايجان غربي با وجود اينکه بیشترين 
میزان بي سوادي را در کشور به خود اختصاص داده ولي با جذب ۱۹ هزارو 
۷۵0 نفر از بي سوادان استان در سال جاري رتبه اول کشور را از نظر تعداد 
جذب افراد سواد آموز به خود اختصاص داده است.  وي با اشاره به اين�که 
از اول سال تحصیلي جديد ۶۴۳ نفر بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدايي 
جذب مدارس شده اند، خاطرنشان کرد: تعداد ۲ هزارو ۵۴۶ نفر بازمانده از 
تحصیل در مقاطع تحصیلي اول و دوم متوسطه در دو نوبت جذب شده اند 
و با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده تا نیمه اول بهمن ماه سال جاري تمامي 
بازماندگان از تحصیل در اس��تان جذب آموزش وپرورش خواهند ش��د.  
وي،  اظهارکرد:  در سال جاري ۴۱ هزارو ۶۲۶ نفر نوآموز پیش دبستاني در 
مدارس دولتي و غیردولتي،  روستاها، حاشیه شهرها و مناطق ۳0 کیلومتري 
مرزي در سامانه سناد آموزش و پرورش ثبت نام کردند که نسبت به سال 

گذشته ۱0 هزار و ۶00  نفر افزايش ثبت نامي را نشان مي دهد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 با تجهیز واحدهاي صنعتي به تصفیه خانه
صورت گرفت

بازگشت پساب های زنجان به چرخه تولید
اين روزها كه از هر گوش�ه و كنار خبرهاي�ي در خصوص تغییرات 
اقلیمي و كاهش بارندگي منتشر مي ش�ود، برخي از مسئوالن به 
جاي دست روي دست گذاش�تن و امید داش�تن به اينكه دوباره 
روزهاي پرباراني بر مي گردند، آستین باال زده اند و برنامه مديريت 
منابع آبي را پیش گرفته اند. در اين راستا مي توان به برنامه ريزي 
مسئوالن استان زنجان در راس�تاي تجهیز واحدهاي صنعتي به 
تصفیه خانه پساب هاي صنعتي و استفاده دوباره منابع آبي اشاره 
كرد كه نه تنها اين ش�یوه تضمین كننده ادامه تولید اس�ت، بلكه 
از هدر رفت منابع آبي هم تا بخش قابل توجهي كاس�ته مي شود. 
اتفاقي كه بايد در ديگر استان هاي كش�ور نیز مد نظر قرار گیرد. 

    
تغییرات اقلیمي، کاهش بارندگي و گسترش خشکسالي واقعیتي غیر 
قابل انکار است. اتفاقي که نه با دست روي دست گذاشتن بلکه با مديريت 
صحیح منابع آبي قابل کنترل است. چرا که با وجود چنین شرايطي باز 
هم به قدر کافي هر سال باران مي بارد تا نه صنعتي دچار رکود شود و نه 
چشم کشاورزي به زمین براي رشد دانه اي خشک شود. فقط موضوعي 
که در اين بین مشکل ساز شده است، عدم پذيرش اين حقیقت از سوي 
مسئوالن و عدم برنامه ريزي براي کنترل آن است. به رغم اينکه در اکثر 
نقاط کشور هنوز فعالیت هاي صنعتي و کشاورزي به همان شیوه قديمي، 
س��نتي و بر مبناي پرآبي است، در اس��تان زنجان قرار است واحدهاي 
صنعتي با تصفیه مجدد منابع آبي، اين موهبت الهي را دوباره به چرخه 
تولید برگردانند و با کاهش هدر رفت آب فعالیت شان را تضمین کنند. 
اتفاقي که امید است به زودي در ديگر شهرها و شهرستان هاي کشور هم 
رخ دهد و بیش از اين منابع آبي از دست نرود. در اين راستا مدير عامل 
شرکت شهرك هاي صنعتي استان زنجان با تأيید مطالب فوق و با اشاره 
به اينکه در طراحي شبکه هاي توزيع آب در شهرك هاي صنعتي جديد 
اين استان، سامانه استفاده از پساب پیش بیني شده است، مي گويد: »قرار 
است در پنج شهرك صنعتي استان، از پساب تصفیه خانه هاي فاضالب 
براي آبیاري فضاي سبز استفاده شود. بر اساس اين شیوه با بازچرخاني 

آب، صرفه جويي قابل توجهي هم در مصرف آب صورت مي گیرد.«
ايرج احمدي با اشاره به اينکه پساب، به عنوان کاالي جديدي شناخته 
مي ش��ود و در گذش��ته به دلیل عدم وجود تصفیه خانه هاي فاضالب 
در ش��هرها امکان بهره مندي از آنها وجود نداشت، مي افزايد: »با ايجاد 
زيرساخت هاي تصفیه پساب واحدهاي صنعتي امکان بهره مندي از اين 
کاالي جديد فراهم شده است.« وي با اشاره به اجراي شبکه جمع آوري 
و تصفیه خانه فاضالب در شهرك هاي صنعتي ادامه مي دهد: »در حال 
حاضر در پنج شهرك صنعتي استان تصفیه خانه فاضالب به بهره برداري 
رسیده و دو تصفیه خانه ديگر نیز در دست مطالعه است.« با اين شرايط 
پیش بیني مي شود که در شهرك هاي صنعتي استان زنجان کمترين 
مقدار هدر رفت منابع آبي از اين پس رخ دهد. الزم به ذکر است که چند 
ماه پیش علیرضا جزء قاسمي، مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان در خصوص ضرورت مصرف صحیح آب و وجود مشکل خشکسالي 
در اين اس��تان تأکید کرده بود که حاال با تجهیز واحدهاي صنعتي به 
سیستم تصفیه خانه شرايط براي مديريت بخشي از منابع آبي در معرض 
هدر رفت فراهم شده اس��ت. بنابراين انتظار مي رود با اصالح سیستم 
آبیاري و تجهیز مزارع کشاورزي هم به سیستم آبیاري نوين معضل هدر 
رفت منابع آبي در صنعت و کشاورزي اين استان به حداقل برسد. کاري 

که بايد در ديگر استان هاي کشور نیز به عنوان الگويي مهم دنبال شود.

ميترا شهبازي

 صادرات ۱95 میلیون دالری محصوالت كشاورزي
 از آذربايجان شرقي

مدير توسعه بازرگاني سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان     آذربايجان شرقي
ش�رقي از صادرات 19۵ ميليون دالري محصوالت كشاورزي در 

9ماهه نخست سال 9۷ خبر داد. 
جواد زينالي مهر گفت: صادرات محصوالت کشاورزي در ۹ ماهه نخست سال جاري از گمرکات استان 
بالغ بر ۱۹۵ میلیون دالر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش ۱0/۵ درصدي برخوردار 
مي باشد.  وي افزود: کارشناسان معتقدند صادرات غیرنفتي پروسه است نه پروژه، بنابر اين توجه به اين 
نکته که زيرساخت هاي اقتصادي نظیر وجود حمل و نقل ايمن، دانش صادراتي و بازرگاني، قوانین الزم 

و ثبات مقررات صادراتي و حمايت هاي دولتي از تولیدکننده و صادرکننده از ضروريات مي باشد. 

 مسیر ارتباطي آبدانان–  مورموري 
چهار خطه مي شود  

   ايالم بزودي مس�ير ارتباطي آبدانان- مورموري چهار خطه مي شود. 
مديرکل راه و شهرسازي ايالم با اعالم اين خبر گفت: مسیر ارتباطي آبدانان– 
مورموري که مسیر ارتباطي راه آبدانان به اس��تان خوزستان بوده، هر ساله شاهد تصادفات مرگباري بوده 
است.  علي اصغر کاظمي از چهار خطه شدن اين مسیر در آينده اي نزديک خبر داد و افزود: به زودي عملیات 
چهارخطه کردن خروجي آبدانان به سمت مورموري را شروع خواهیم کرد.  وي عنوان کرد: مطالعات اين طرح 
اخیراً فراخوان داده شده و به محض پروسه فراخوان و انتخاب پیمانکار انجام مي گیرد.  کاظمي تصريح کرد: 
بعد از انتخاب پیمانکار قرارداد اين پروژه منعقد و عملیات اجرايي اين قطعه شروع خواهد شد.  اين مسئول 

ادامه داد: ايمن سازي مطلوب و مناسب اين مسیر مي تواند حوادث جاده اي را به حداقل برساند.

تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد اجراي ایزوله پروژه 256 پارمیس را با متریال 
ایزوگام و قیرگونی را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا  از اشخاص حقیقى و حقوقى مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى  
مراجعه  نمایند.

 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 

ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس از تکمیل و 
تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در 

تاریخ 1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی  تجدید مناقصه  عمومـی

 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر - مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار براي اجراي ایزوله پروژه پارمیس 


