
   ايالم: مديرعامل ش��ركت پااليش گاز ايالم گف��ت: طرح احداث 
فاز دوم پااليشگاه گاز ايالم از سوي ش��ركت ملي گاز ايران به شركت 
مهندسي و توسعه گاز ابالغ شده و قرار است در آينده نزديك احداث 
شود و با راه اندازي اين فاز خوراك دريافتي پااليشگاه از 6/8 به 10/2 
ميليون مترمكعب افزايش مي يابد و توليد محصوالت پنجگانه به ميزان 
۵0 درصد افزايش مي يابد. ش��هريار داري پور افزود: مهم ترين اهداف 
عملياتي پااليشگاه ايالم در سال جاري، توليد پايدار و ايمن با ظرفيت 

حداكثري و رعايت كيفيت محصوالت است. 
  آذربايجانغربي: معاون نظارت و پايش مديركل محيط زيس��ت 
آذربايجان غربي با بيان اينكه بالغ بر 70 درصد فاضالب شهري اروميه 
به صورت تصفيه شده به درياچه اروميه منتقل مي شود، گفت: پساب 
فاضالب ش��هرك هاي صنعتي اروميه عموماً به صورت تصفيه شده به 
درياچه اروميه منتقل مي شود. سيدسعيد موسوي افزود: اما حدود 20 
الي 30 درصد فاضالب شهري اروميه به دليل عدم پاسخگويي ظرفيت 
تصفيه خانه هاي اروميه به صورت تصفيه نشده به درياچه اروميه منتقل 
مي شود. گفتني است فاضالب شهري و صنعتي اروميه پس از مخلوط 
ش��دن و كاهش بار آلودگي فاضالب تصفيه نشده ش��هري به درياچه 

اروميه منتقل مي شود. 
  خراسانش�مالي:معاون امور صنايع و معادن س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالي با اشاره به اينكه نياز ساليانه آلومينياي 
جاجرم به ماده معدني بوكسيت 400 هزار تن در سال است، گفت: 200 
تا 2۵0 هزار تن از اين ميزان از معادن داخل اس��تان تأمين و مابقي از 
خارج استان تهيه مي شود. رضازاده افزود: يكي از معادن تأمين كننده 
اين واحد توليدي در استان سمنان قرار دارد اما با توجه به اين معدن 
مذكور در منطقه حفاظت ش��ده قرار دارد و اجازه برداشت از آن داده 
نمي شود. از همين رو حوزه اكتشافات جديد بوكسيت در پهنه جنوبي 

استان خراسان شمالي انجام خواهد شد. 
  البرز:آموزش و پرورش البرز در س��ومين جش��نواره ملي سفيران 
سالمت كه در سال تحصيلي ۹8- ۹7 در مدارس كشور اجرا شد، سه 
رتبه برتر كشوري كسب كرد. هر ساله اين طرح ملي براي ارتقا سالمت 
دانش آموزان و انتقال آموزه هاي بهداشتي به خانواده ها در مدارس به 
اجرا در مي آيد. طرح تربيت سفيران س��المت با محوريت مدارس به 
عنوان يك راهكار خود مراقبتي در كشور مطرح است. فرشيد عليزاده، 
معاون تربيت بدني و سالمت اداره كل آموزش و پرورش البرز گفت: در 
اين جشنواره دو معلم و يك دانش آموز آثارشان برگزيده كشوري شد. 

يك�ي از كمبودهاي�ي ك�ه م�ردم سيس�تان 
وبلوچس�تان از آن رنج مي برند ضعيف بودن 
خدمات درماني و حضور نداش�تن پزش�كان 
متخصص در اين استان است.  در سال هاي اخير 
تأكيدات مقام معظم رهبري ب�ر فقر زدايي در 
مناطق محروم خصوصاً سيستان وبلوچستان 
موجب ش�ده تا اقدامات خوبي در زمينه رفع 
مش�كالت درماني اين منطقه انج�ام بگيرد.  
ح�اال خبره�ا حكاي�ت از آن دارد ك�ه ايجاد 
زيرس�اخت هاي درماني در برخي از شهرهاي 
اين استان مانند ايرانشهر سبب شده تا شاخص 
دسترسي مردم به پزشك از ۳۰ هزار نفر به يك 
پزش�ك، به ۵ هزار نفر به يك پزش�ك برسد.  
موضوعي كه مي تواند نويد بخش آينده اي خوب 
در زمينه خدمات پزشكي در اين استان باشد. 

    
يكي از مشكالتي كه مردم سيستان وبلوچستان 
در چند دهه اخير از آن رنج مي برند نبود امكانات 
درماني و پزشك است موضوعي كه موجب شده تا 
اين استان در اين زمينه ها از محروم ترين استان ها 
به شمار رود، با اين حال در سال هاي اخير ارتش، 
سپاه و بسيج با گس��يل داشتن امكانات پزشكي 
كه در بيشتر مواقع با ايجاد بيمارستان صحرايي 
و تمامي امكانات پزشكي و با ايجاد مراكز درماني 

جديد و حضور پزشكان عمومي و بعضاً متخصص تا 
حد بسياري كمك به حل مشكالت درماني مردم 
منطقه كنند، كه در اين راستا مي توان به عمليات 
اجرايي احداث دو بيمارس��تان ۵40 تختخوابي 
در چابهار و ايرانش��هر و ساخت بيمارستان ۵00 
تختخوابي زاهدان، افتتاح بخش اورژانس جديد 
بيمارس��تان امام خميني)ره( و بيش از 60 طرح 

بهداشتي و درماني در اين استان اشاره كرد. 
  ارتق�ايامكان�اتدرمان�يدرجن�وب

سيستانوبلوچستان
در چند سال اخير به منظور ارتقاي سطح سالمت 
مردم سيستان وبلوچس��تان كارهاي خوبي در 
زمينه ايجاد مراكز درماني و اس��تخدام پزشكان 
عمومي و متخص��ص انجام گرفته اس��ت، با اين 
حال در برخي از مناطق كه با محروميت بيشتري 
مواجه بودند، امكانات ويژه درماني ايجاد ش��ده 
است كه مي توان به قس��مت هاي جنوبي استان 
اشاره كرد.  رئيس ارتقاي شاخص دسترسي مردم 
به پزشك در جنوب سيستان و بلوچستان دانشگاه 
علوم پزشكي ايرانشهر با تأييد اين امكانات در اين 
رابطه مي گويد: »ش��اخص دسترس��ي مردم به 
پزشك را از 30 هزار نفر به يك پزشك به ۵ هزار 

نفر به يك پزشك رسانده ايم.«
محمدمهران اميني فرد با اشاره به اينكه هم اكنون 

13واحد تسهيالت زايماني در دانشگاه مستقر هستند 
كه زايمان هاي ايمن را انج��ام مي دهند مي افزايد: 
»همچنين در حال حاضر 160 پزشك متخصص 
در شهرستان هاي جنوب اس��تان در حال فعاليت 
هستند و نيازمند افزايش تخت هاي بيمارستاني در 

شهرستان هاي جنوب استان هستيم.«
در كنار ايجاد مراكز درماني و استخدام پزشكان 
يكي از م��واردي كه همواره در پزش��كي مهم و 
مطرح بوده است تقويت نظام شبكه و خانه هاي 
بهداشت و مراكز جامعه سالمت است موضوعي 
كه موجب ش��ده تا از 1۵0 مركز جامعه سالمت 
نزدي��ك ب��ه 11۵ مرك��ز در جنوب سيس��تان 
وبلوچس��تان فعال بوده و در آين��ده نزديك نيز 
مابقي هم فعال ش��وند.  اين در حالي اس��ت كه 
دانشگاه علوم پزشكي ايرانش��هر موفق شده در 
كنت��رل بيماري هاي واگي��ردار گام هاي مهمي 
را ب��ردارد و هم اكنون م��وارد داخلي بيماري ها 
صفر است و عالوه بر آن اقدامات خوبي در زمينه 
كنت��رل بيماري هاي واگي��ردار انجام ش��ود به 
گونه اي كه حت��ي در بيماريي همچون ايدز اين 
دانشگاه توانسته با شناس��ايي بيماران اقدامات 
الزم را در كنترل بيماري آنها انجام دهد.  از آنجا 
كه همواره ايجاد مراكز درماني تخصصي مورد نياز 
مردم سيستان وبلوچستان بوده لذا در اين زمينه 

نيز اقدامات مؤثري انجام گرفته شده است. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر با تأييد اين 
موضوع در اين خصوص مي گوي��د: »پروژه هاي 
خوبي در حوزه دانش��گاه علوم پزشكي ايرانشهر 
در حال اجراست از جمله احداث بيمارستان ۵40 
تختخوابي ايرانشهر و چابهار كه در صورت تأمين 
منابع مالي طي چند ماه آينده مورد بهره برداري 

قرار خواهند گرفت.«
اميني فرد با اشاره به مراحل پاياني ساخت نخستين 
سايت اختصاصي با مجموعه آشيانه بالگرد هوايي 
در جنوب شرق كش��ور مي افزايد: »اين سايت به 
مساحت 4 هكتار و اعتبار 1/۵ ميليارد تومان تا يك 
ماه آينده در ايرانشهر راه اندازي مي شود.« از آنجا 
كه يكي از دستاوردهاي مهم دانشگاه علوم پزشكي 
ايرانشهر، گرفتن مجوز علمي است كه نشان از رشد 
و بالندگي آموزش هاي مناسب اين حوزه است، لذا 
به همين منظور به زودي اولين مجله تخصصي اين 
مركز معتبر علمي به چاپ خواهد رسيد.  با توجه به 
اينكه يكي از راه هاي شناسايي بيماري ها و درمان 
آنها داشتن مراكزتخصصي خون گيري است لذا 
اين مهم به طور دقيق در استان خصوصاً مناطق 
جنوبي آن اجرايي شده است.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي ايرانشهر در اين رابطه بيان مي كند: »از آنجا 
كه سياست  وزارت بهداشت كنترل بار بيمارهاست 
لذا به همي��ن منظور طرح ملي فش��ار خون را در 
ايرانشهر برگزار كرديم.« اميني فرد با اشاره به اينكه 
در طرح ملي بسيج كنترل فشار خون 40 هزار بيمار 
خوني در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
ايرانشهر شناسايي شدند مي افزايد: »در اين طرح 
۹8 درصد جمعيت غربالگري را شناسايي كرديم كه 
در شناسايي بيماران فشارخوني كه نيازمند مراقبت 

هستند بسيار مؤثر بوده است.«
وي با اشاره به اينكه هفت بيمارستان تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي در ايرانشهر فعاليت دارند، 
تصريح مي كند: »به دنبال افزايش تجهيزات در اين 
بيمارستان ها هستيم، همچنين فاز يك بيمارستان 
64  تختخوابي مهرس��تان با عنوان اورژانس پيش 
بيمارستاني با 10درصد پيشرفت فيزيكي در دستور 
كار قرار دارد.« بررسي ها نش��ان مي دهد، با وجود 
برخي از كاستي ها در سيستان و بلوچستان، اما با 
همتي كه مديران دانشگاه علوم پزشكي اين استان 
داشتند، شهرستان ايرانشهر توانسته رتبه دوم حوزه 
درمان و شناسايي كشور را به خود اختصاص دهد، 
و عالوه بر آن در حوزه غربالگري فشار خون جزو 10 
دانشگاه برتر كشور شناخته شود.  همچنين، ساخت 
مركز بزرگ سوختگي، افزوده شدن 1۵0 دانشجو 
در پنج رشته پزش��كي ايجاد 14 رشته در مقطع 
كارشناسي و دكتري در حوزه علوم پزشكي از جمله 

موفقيت هاي پزشكي در ايرانشهر است. 

وقت�يصحبتاز
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صبح دي ماه س��ال 1382 بود كه زمين لرزه اي به 
بزرگي 6/6 ريشتر در شهرستان بم رخ داد و خانه هاي 
بسياري را در كنار ارگ تاريخي اين شهرستان ويران 
كرد. از آن سال تاكنون 16 سال مي گذرد اما با اين 
حال هر بار كه صحبتي از اين منطقه به ميان مي آيد 
ياد و خاطره آن تاريخ در دل همه مردم زنده مي شود 
و ويرانه هايش در ذهن هركس��ي نق��ش مي بندد. 
منطقه اي كه در كنار محروميت هاي زيرس��اختي 
كه داش��ت از آب و هواي بس��يار گرم و خشك هم 
برخوردار بود و همين باعث ش��ده ب��ود پاي كمتر 
صنعتي به آن باز ش��ود. از همي��ن رو طي همه اين 
سال ها كمتر كسي مي تواند اين تصور را كند كه اين 
شهرستان روزي مسير پيشرفت را طي كند، چه رسد 
به اينكه روزي به يكي از بزرگ ترين صادركننده هاي 
محصوالت كشاورزي تبديل شود. منطقه اي كه خود 
با كمبود منابع آبي دست و پنجه نرم مي كرد و حاال 

كش��اورزي به لطف توس��عه گلخانه ها در آن رونق 
گرفته است. در اين خصوص مديرجهاد كشاورزي 
بم با اشاره به اينكه هر س��ال 2هزار تن محصوالت 
گلخانه اي بم به كش��ورهاي روسيه و حاشيه خليج 
فارس صادر مي ش��ود، مي گويد: »شهرس��تان بم 
داراي اقليم خش��ك و رطوبت نس��بي پايين است 
كه اين رطوبت نس��بي پايين، باعث مي شود آفت و 
بيماري كمتري در بين محصوالت اين منطقه شاهد 
باشيم و به تبع آن استفاده از سموم نيز كمتر خواهد 
شد كه همين امر سبب مي شود محصوالت گلخانه 
اين منطقه تقاضاي بيشتري جهت صادرات داشته 
باشند.« مريم خاكپور با اشاره به اينكه روزبه روز بر 
سطح وسعت گلخانه هاي استان كرمان به خصوص 
شهرستان بم افزوده مي شود، اضافه مي كند: »سطح 

زير كشت گلخانه هاي شهرستان بم در سال گذشته 
12 هكتار بوده كه امسال به 17 هكتار رسيده است.« 
همين افزايش ۵ هكتاري سطح زير كشت در استان 
نشان دهنده اين است كه گلخانه ها سودآور هستند و 
روز به روز هم سطح آنها توسعه مي يابند. به طوري كه 
روزي مي رسد كه كشاورزي بدون كشت گلخانه اي 

در استان وجود نداشته باشد. 
  مزاياياشتغالزاييوكاهشمصرفآب

توس��عه گلخانه ها عالوه بر اش��تغالزايي خوبي كه 
براي مردم به همراه دارد، از انواع خس��ارات ناش��ي 
از گرما زدگي، س��رمازدگي ناگهاني و حتي شيوع 
آفات نيز جلوگيري مي كند. مضاع��ف بر اين مزايا، 
كشاورزي گلخانه اي  با كمترين ميزان مصرف منابع 
آبي همراه اس��ت كه اين خود مزيد بر علت است تا 

اين ش��يوه از كشاورزي س��ود آور تر از كشاورزي به 
شيوه سنتي و حتي مكانيزه در مزارع غير گلخانه اي 
باشد. مدير جهادكشاورزي بم با تأييد مطالب فوق 
مي گويد: »در حال حاضر كيفيت محصول گلخانه در 
استان كرمان با توجه به اجراي سازه هاي گلخانه اي 
استاندارد و حضور كارش��ناس ناظر گلخانه به طور 
محسوسي افزايش يافته اس��ت.« خاكپور با اشاره 
به اينكه سطح زير كشت گلخانه هاي شهرستان 80 
درصدگوجه فرنگي، 18درصد خيار سبز و دو درصد 
ساير محصوالت اس��ت، اضافه مي كند: »ميزان آب 
مصرفي گلخانه بسيار كم و سيستم آبياري قطره اي 
اس��ت ضمن آنكه از اقدامات مهم جهادكشاورزي 
ب��راي توليد محصوالت ب��ا نياز آبي ك��م؛ برگزاري 
كالس ه��اي آموزش��ي و ترويج��ي معرفي، جهت 
استفاده از تسهيالت كم بهره بوده است.« اين مقام 
جهادكشاورزي استان با بيان اينكه به ازاي هر هكتار 
گلخانه 10 نفر در شهرستان مشغول به كار مي باشد، 
ادامه مي دهد: »ساالنه بيش از 2 هزار تن محصوالت 
گلخانه اي شهرستان بم به روسيه و كشورهاي حاشيه 

خليج فارس صادر مي شود.«
با اين تفاصيل شهرس��تان بم كه روزگاري به عنوان 
منطقه اي محروم و خشك شناخته مي شد اكنون با 
سرمايه گذاري مناسب و برنامه ريزي به موقع در حال 
تبديل ش��دن به منطقه اي اقتصادي و ارز آور است. 
ضمن اينكه براي شمار بسياري از مردم نيز فرصت 
اشتغال ايجاد ش��ده اس��ت. از همين رو پيش بيني 
مي ش��ود طي س��ال  هاي آينده ب��م نه تنها س��ايه 
محروميت هايش را كنار زده باشد، بلكه به منطقه اي 
اقتصادي و شناخته شده در سراسر دنيا تبديل شود. 
شهرستاني كه سال 82 ويران شد و اكنون اولين گام ها 

براي ساخت دوباره آن برداشته شده است. 

ورود»بم«بهبازارهايجهانيباصادرات2هزارتنمحصوالتگلخانهاي
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 حال خوب خدمات بهداشت و درمان 
در جنوب سيستان وبلوچستان

 به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر، هم اكنون شاخص دسترسي مردم به پزشك در اين شهرستان
 از ۳۰ هزار نفر به ۵ هزار نفر به يك پزشك رسيده است

88498441سرويس  شهرستان

اعزام سفيران انفال به روستاهاي زنجان
امسالدرماههايمحرموصفر15نفراز    زنجان
طالباستانزنجاندر40روستاباتبليغ
وتبيينحراستازمنابعطبيعيرسالتتبليغيخودراانجامخواهندداد.
حجت االسالم سيد مجتبي حسيني مس��ئول حوزه نمايندگي ولي فقيه 
سازمان جهاد كشاورزي اس��تان زنجان در كارگاه آموزشي سفيران انفال 
در آس��تانه آغاز ماه هاي تبليغي محرم و صفر س��فيران انفال را مناديان 
فرهنگ و حفاظت از معنويت برش��مرد و اظهار كرد: اعزام سفيران انفال 
براي فرهنگ سازي حراس��ت از منابع طبيعي نيازي ضروري است.  وي با 
بيان اينكه به همين منظور در ماه هاي محرم و صفر 1۵ نفر از طالب استان 
زنجان در 40 روستاي زير پوشش اين طرح با تبليغ و تبيين حراست از منابع 
طبيعي رسالت تبليغي خود را انجام خواهند داد، به قطع بي رويه درختان و 
آتش سوزي در مراتع و اراضي ملي نيز اشاره كرد و گفت: براي جلوگيري از 
تخريب منابع الهي نبايد از ظرفيت سفيران انفال غافل شد.  حسيني با اشاره 
به بيانيه گام دوم انقالب خاطر نشان كرد: سفيران انفال با اعزام به روستاهاي 
استان با فرهنگ سازي و تبيين مسائل انفال مي توانند گامي بزرگ در اجرايي 
شدن بيانات مقام معظم رهبري بردارند.  مديركل اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان نيز به معضل قاچاق چوب اشاره كرد و گفت: اين مسئله 
كه بيشتر در منطقه طارم و حاشيه رودخانه ها اتفاق مي افتد يكي از عوامل 
تخريب منابع طبيعي و جنگل ها به شمار مي رود.  خليل آقاجانلو با اشاره به 
نقش سفيران انفال در كاهش آمار قاچاق چوب  جنگلي و حتي كاهش آمار 
آتش سوزي ها در اراضي ملي افزود: در سال هاي اخير موضوع حفاظت از 

منابع ملي و طبيعي در اولويت كاري مسئوالن كشوري قرار گرفته است. 

 كتاب ۲۲ جلدي فرهنگ نامه جامع 
شهداي استان مركزي منتشر مي شود

س�ندجامعاعزامهايرزمندگاناستان    مركزي
مركزيبهمناطقعملياتيتهيهوتدوينو
دراينراستاتاكنونچهارليستاعزامگردآوريومستندسازيشدهاست.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي با اشاره به آخرين جزئيات برگزاري 
كنگره نقش امام)ره( و 6200 شهيد استان از گردآوري و مستندسازي سند 
جامع اعزام هاي رزمندگان استان مركزي به مناطق عملياتي خبر داد كه 
تاكنون چهار ليست اعزام تهيه و تدوين شده است.  سردار محسن كريمي 
اظهار داش��ت: اهميت برگزاري كنگره ها را مي توان از اين فرمايش مقام 
معظم رهبري كه فرمودند »هرجا كه سخن از كنگره است بدانيد دل من 
هم آنجاست« دريافت، از اين رو كنگره ملي نقش امام)ره( و 6200 شهيد 
استان بسيار حائز اهميت بوده و براي اينكه موفق شويم به اين كنگره عمق 
ببخشيم و كار تبييني خود را در حد مطلوب انجام دهيم به فكر افتاديم 
كه در راستاي برگزاري كنگره س��تاد تدوين كنگره را به عنوان نخستين 
قدم انجام دهيم.  وي افزود: از اين رو در بهار ۹3 اين كار كليد خورد و ذيل 
آن 12 كارگروه ش��امل كارگروه اجرايي، كارگ��روه عمليات ها، كارگروه 
تبليغات هنري، كارگروه بانوان، كارگروه تدوين و انتشار، كارگروه انقالب 
اسالمي، كارگروه ادارات و س��ازمان ها، كارگروه تاريخ شفاهي، كارگروه 
آمار و اطالعات، كارگروه فرهنگ نامه ش��هدا، كارگروه جهاد و مهندسي 
رزمي و كارگروه اطالعات عمليات تش��كيل ش��د.  فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي تصريح كرد: از اهم اقدامات كنگره اجرايي مي توان به داير 
كردن كتابخانه تخصصي و تهيه 20 هزار عنوان كت��اب مرجع در حوزه 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس، راه اندازي سايت شهود و انتشارات مركز، 
فراخوان انتخاب برترين يادواره شهداي استان مركزي، برگزاري مسابقه 
كتاب خواني در سطح استان، راه اندازي و تجهيز دو استوديو تخصصي و 
دفاع مقدس و جمع آوري نزديك به 700 هزار سند اشاره كرد.  كريمي با 
اشاره به اهم اقدامات كارگروه عمليات ها بيان كرد: به كارگيري بيش از 18 
محقق و پژوهشگر از رزمندگان و پيشكسوتان اين عرصه براي جمع آوري 
نقش رزمندگان استان مركزي در عمليات هاي دوران دفاع مقدس و انعقاد 
قرارداد 40 پروژه تخصصي با محققان و پژوهشگران از جمله اقدامات مهم 
در اين كارگروه بوده است.  وي ادامه داد: يكي ديگر از مأموريت هاي اين 
كارگروه مصاحبه با فرماندهان، رزمندگان و پيشكسوتان دفاع مقدس بوده 
كه تاكنون با بيش از ۵30 نفر از اين افراد مصاحبه شده است، همچنين در 
اين كارگروه آرشيو تخصصي جهت اين كارگروه در گنجينه دفاع مقدس 
با بيش از 307 جلد كتاب تخصصي عمليات ها از مركز اسناد و مطالعات 
دفاع مقدس و س��اير كتابخانه هاي تخصصي كش��ور تهيه ش��ده است.  
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي با اشاره به ديگر اقدامات مهم كارگروه 
عمليات ها گفت: در راستاي اين كارگروه جمع آوري و اسكن دفاتر وضعيت 

گردان هاي دوران دفاع مقدس را با بيش از 103 جلد داشتيم.

 راه اندازي دومين فروشگاه فناوري 
در اردبيل         

رئي�سپاركعل�موفناورياس�تان    اردبيل
اردبيلازراهاندازيدومينفروشگاه

فناوريدراردبيلخبرداد.
حبيب ابراهيم پور رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل از مرداد ماه به 
عنوان ماه تحول بنيادين در پارك علم و فناوري ياد كرد و از ايجاد مركز رشد 
صنايع خالق در نمين خبر داد.  وي با بيان اينكه ما در حوزه آي سي تي و 
آي تي رابطه و ارتباط تنگاتنگي را با اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات 
داريم، به احداث دومين كارخانه نوآوري و فناوري كشور در استان اردبيل 
اش��اره كرد و ادامه داد: در اواخر مرداد ماه نيز كافه فناوري افتتاح ش��د تا 
افتخارات اين ماه تكميل شود.  وي همه اين اقدامات را تحوالت زيرساختي 
در پارك با همكاري و مشاركت همه پرسنل پارك اعالم كرد و افزود: در 
كافه فناوري كه به فضاي كار اشتراكي معروف است جوانان و كارآفرينان 
دور هم مي نشينند تا با محوريت فضاي فناورانه و توسعه كسب و كار در 
اين حوزه بتوانند فعاليت هاي مثبت و س��ازنده اي را انج��ام دهند كه در 
 اين زمينه اميدواريم ش��اهد حضور دانشجويان، متخصصان، انجمن ها و

 ngoها در اين مجموعه باشيم.  رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل 
تصريح كرد: با راه اندازي كافه فناوري در حقيقت جريان نوآوري و طوفان 
ذهني در اين حوزه ش��كل مي گيرد ك��ه قطعاً خروجي اي��ن اقدامات به 
شكل گيري استارت آپ هاي جديد و راه اندازي فضاي كسب و كار بر محور 
نوآوري ها خواهد بود.  ابراهيم پور گفت: در اين مجموعه عالوه بر نشست هاي 
جوانان و كارآفرينان پذيرايي با تخفيف نيز از آنها از طريق فروشگاه آنالين 
پيرپايا انجام خواهد شد تا يك دورهمي مناسب همراه با زيرساخت اينترنت 

رايگان و دسترسي به مشاوره هاي تخصصي انجام شود. 

 بهره برداري از ۱۵ طرح دريايي و بندري 
در هرمزگان 

مديركلبنادرودريانورديهرمزگان    هرمزگان
ازبهرهب�رداري15ط�رحدرياي�يو
بن�دريدرهرم�زگانب�همناس�بتهفت�هدول�تخب�رداد.
اله مراد عفيفي پور مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان با بيان اينكه 
همزمان با هفته دولت 1۵ طرح دريايي و بندري به بهره برداري مي رسد، 
گفت: بهره برداري از دو ش��ركت مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي، 
بهره برداري از دو پايانه لجس��تيك كاال و كانتين��ر و پايانه ترانزيتي و 
صادراتي، بهره برداري از س��ايبان بندرگاه جزي��ره هرمز، بهره برداري 
از چندين فروند اس��كله هاي گردش��گري و رمپ فلزي چندمنظوره 
در مناطق مختلف اس��تان از مهم ترين اين طرح هاس��ت.  وي هزينه 
اجراي اين طرح ها را ه��زار و 240 ميليارد ريال عن��وان كرد و افزود: 
با بهره برداري از اين طرح ها براي حدود 400 نفر در سراس��ر اس��تان 
اشتغالزايي مي شود.  عفيفي پور تصريح كرد: طرح هاي قابل افتتاح در 
هفته دولت با سرمايه گذاري بخش خصوصي و از محل وجوه و مشاركت 

سازمان بنادر و دريانوردي اجرا شده است. 

 بهره مندي از آب هاي نامتعارف
 ضامن زندگي متعارف بوشهري ها

استان بوش��هر از لحاظ حجم آب هاي نامتعارف رتبه دوم را در كشور 
دارد كه اين حجم باالي آب براي استاني با اين وسعت و جمعيت بسيار 
چشمگير است. آب هايي كه با يك مديريت اصولي و نوآورانه، مي تواند 

آينده اي بدون بحران آبي را براي اين استان به ارمغان بياورد. 
اما آب هاي نامتعارف به چه آب هايي اطالق مي شود؟ آب هاي نامتعارف 
شامل كليه آب هايي است كه به طور معمول و مرسوم از آنها استفاده 
نمي شود. مثل آب هاي شور، لب ش��ور، آب هاي خاكستري مانند آب 

فاضالب و آب هاي صنعتي و آب هاي گوگردي و اين قبيل آب ها. 
به طور كلي سه نوع آب وجود دارد. اولين نوع آن، آب سفيد يا همان آبي 
است كه وارد خط لوله و خانه ها مي شود. نوع دوم، آب سياه يا فاضالب 
توالت هاست و س��ومين نمونه از آب در دس��ترس، به آب خاكستري 
معروف است. آب خاكستري در واقع بيش��ترين حجم از آب خروجي 
س��اختمان ها را تشكيل مي دهد كه ش��امل آب روشويي، ظرفشويي، 

حمام، لباسشويي و برخي سيستم هاي خنك كننده است. 
حاال و در شرايطي از س��رانه باالي آب هاي نامتعارف بوشهر سخن به 
ميان مي آيد كه خوب است بدانيم از 16 دشت اين استان، 12 دشت به 
دليل برداشت بيش از توان اكولوژيك به دشت هاي ممنوعه و ممنوعه 
بحراني تبديل شده اند و سطح آب هاي زيرزميني آنها به طور پيوسته 
در حال افت است. و بدتر اين كه چهار دشت ديگر نيز به دليل همجواري 

با دريا قابليت و پتانسيل كشاورزي را ندارند. 
بر اس��اس آمارهاي موجود، حجمي كه ساالنه بيش از ظرفيت طبيعي 
منابع آب زيرزميني اين اس��تان برداشت مي ش��ود و به عنوان كسري 
مخزن شناخته مي شود حدود 30 ميليون مترمكعب است. تقريباً همه 
اين آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود و در كنار آبياري نخيالت، به 
توليد محصوالتي چون گوجه، هندوانه و ساير صيفي جات مي رسد.  وقتي 
در مورد دشت هاي بوشهر سخن به ميان مي آيد و آمارهاي تكان دهنده 
ميزان برداشت و وضعيت كنوني آنها مورد بررسي قرار مي گيرد، فقط به 
يك نتيجه مي رسيم، آن هم اينكه ديگر نمي توان روي آب هاي زير زميني 

اين استان براي تأمين آينده آب مردم بوشهر حسابي باز كرد. 
ولي اين ميزان آب، بعد از استفاده به كدام فاضالب وارد مي شود؟ اداره 
محيط زيست و كيفيت منابع آب ش��ركت آب منطقه اي بوشهر اعالم 
كرده كه از 260 ليتر متوسط مصرف روزانه شهروندان اين استان 200 
ليتر تبديل به آب خاكستري مي شود يا فاضالب شده يا راه خليج فارس 
را پيش مي گيرد، يعني چيزي بالغ بر 16 ميليون مترمكعب پساب بدون 
هيچ بهره برداري در حاشيه دريا تخليه مي شود! و همه اين ها در شرايطي 
است كه منابع تأمين كننده آب استان بوشهر شامل سد كوثر، چشمه 
ساسان، چاه هاي سربالش كازرون و آب شيرين كن هاي بوشهر و كنگان 

در فصل گرم سال توانايي تأمين صد درصدي آب استان را ندارند. 
در بوشهر هم مثل تمام استان هاي ديگر ايران، بخش كشاورزي، مصرف 
كننده حدود 80 درصد از كل آب هاي س��طحي و زيرزميني است. در 
حالي كه خشكسالي بيش از ده ساله از يك سو موجب كم شدن آورد 
رودخانه ها و از سوي ديگر موجب تغذيه نشدن منابع آب زيرزميني شده 
است. البته طي سال هاي اخير و به خاطر در دسترس نبودن منابع آب 

سطحي، كشاورزان به آب هاي زيرزميني هجوم آورده اند. 
با اين حال ه��در رفت 16 ميليون مترمكعب پس��اب ب��ه خاطر نبود 
تصفيه خانه در اين استان نش��ان مي دهد كه مس��ئوالن امر، نه براي 

مديريت آب كشاورزي و نه پساب ها هيچ برنامه اي ندارند. 
كافي است مسئوالن محترم گذري به محالت برخي شهرها و روستاهاي 
بوشهر داشته باشند تا به عينه مش��اهده كنند كه حجم باالي آب هاي 
خاكستري و نامتعارف عالوه بر ايجاد ظاهري نازيبا در محل تخليه، موجب 
آلودگي محيط زيست و منابع آب زيرزميني هم مي شوند. در حالي كه تنها 
با ايجاد يك تصفيه خانه مي توان به منبعي پايدار و با كيفيت مناسب دست 

يافت و از برداشت بي رويه از منابع زيرزميني نيز جلوگيري كرد.

محمدرضا هاديلو

آغاز به كار نمايشگاه ملي صنايع دستي در مازندران  
نمايشگاهمليصنايعدستيوهنرهايسنتيمازندراندرمركز    مازندران
نمايشگاهينياورانساريگشايشيافتوتااولشهريورامسال

ايننمايشگاهميزبانعالقمنداناست.
مدير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران از اين اس��تان به عنوان منطقه اي فعال در 
عرصه توليد صنايع دس��تي ياد كرد و گفت: 12 مهر اصالت يونس��كو را هنرمندان و رشته هاي صنايع 
دستي مازندران از آن خود كرده اند.  سيف اهلل فرزانه افزود: سفال، الك تراشي، گليج بافي، حصيربافي و 

جاجيم بافي از جمله رشته هاي صنايع دستي هنرمندان مازندران است كه مهر اصالت يونسكو دارند. 

ظرفيت تصفيه خانه بزرگ آب بهبهان افزايش يافت    
مديرآبفامنطقهبهبهانازبازس�ازي،توس�عهوافزايشظرفيت    خوزستان
تصفيهخانهبزرگآببهبهانوآبگيرشمارهدومارونخبرداد.
 محمدرضا نامير مدير آبفا منطقه بهبهان گفت: با توجه به لزوم افزايش ظرفيت آبگير و تصفيه خانه 
بزرگ آب بهبهان ضرورت داشت آبگير شماره دو مارون كه داراي ايستگاه پمپاژ آب خام به ظرفيت 
2۵ هزار مترمكعب در روز بود، ارتقا يابد.  وي افزود: در اين عمليات جهت آبرساني مطمئن و پايدار به 
شهرستان بهبهان و پااليشگاه گاز خليج فارس )بيدبلند2( نسبت به ايجاد اسكله آبگير جديد و افزايش 

100 درصدي آب خام انتقالي به تصفيه خانه تا سقف ۵ هزار متر مكعب در روز اقدام شد.

محمدرضا سوري 
   گزارش يك


