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زمان باز شدن فرودگاه بینالمللی چابهار معلوم نیست

استاندار ایالم :طرح پالکگذاری برای کنترل
قاچاق دام باید اجرایی شود

رطوبت دارد و نمیشود هر لحظه که آهن زنگ
زد آن را تعمیــر یــا تعویــض کــرد ».او در پاســخ
به این ســؤال که چه زمانی تعمیــر لولهها پایان
میپذیرد و پروازها شروع میشود میگوید« :من
مدیر فرودگاه هســتم و متخصص تعویض لوله
نیستم .خط برگشت لوله را تعمیر کردهاند و کار
ادامه دارد».
او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا پیمانکار
اعــام نکــرده اســت کار را چــه زمانــی تحویــل
میدهــد هــم تاریخــی مشــخص نمیکنــد امــا
میگوید« :فرودگاه به زودی باز میشود ».شهری
در نهایــت تعییــن تکلیــف وضعیــت فــرودگاه
چابهار را موکول به جلسهای میداند که امروز با
حضور طرفین در تهران برگزار میشود.

زهرا کشوری
خبرنگار

ëëشانس بزرگ چابهار از دست میرود؟
چابهار سالهاســت که چشم انتظار گردشگران
و ســرمایهگذاران است .سازمان میراث فرهنگی
ســابق و وزارتخانه حال حاضر ســال  96را ســال
سفر به سیستان و بلوچستان اعالم کرد تا سهمی
از گردشــگری داخلی را به تنها اســتان اقیانوسی
کشــور اختصاص بدهد .سیســتان و بلوچســتان
برای این که مقصد گردشگران داخلی و خارجی
باشــد همه چیز داشت اما آنقدر از مرکز دور بود
که بســیاری قید تاریــخ  5هزار ســالهاش را زدند
ســاحل شــگفتانگیز را در تصاویــر و فیلمهــا
بــه تماشــا نشســتند .و صنایــع دســتیاش را در
فروشــگاه خیابان ویــا خریدند فــرودگاه کنارک
تنهــا مســیری بــود که میتوانســت گردشــگران
را بــه تنهــا بنــدر ایرانی کــه بــه آبهــای آزاد راه
داشــت ،ببرد .وقتی توسعه ســاحل مکران روی
میز تصمیمگیری دولتمردان رفت چابهاریها
به رشد استان امیدوار شدند« .عدنان حسینی»
مدیــر میــراث فرهنگی هرمــزگان در گفتوگو با
«ایــران» میگوید« :در چند ماه اخیر برای اولین
بار پروازها به چابهار به  35پرواز در هفته رسیده
اســت ».او توقــف ناگهانــی پروازهــا در فــرودگاه

مهر

«فــرودگاه کنــارک» که تنهــا راه هوایــی بومیها،
مســافران و کارکنــان و ســرمایه گــذاران منطقــه
آزاد چابهار بود تعطیل شد .حاال نه چابهاریها
میتواننــد بــه تهــران ،مشــهد یــا شــیراز پــرواز
کننــد نه مســافران و ســرمایهگذاران این منطقه
میتوانند تهران را به مقصد این بندر اقیانوســی
ترک کننــد .بومیهای منطقه هــم که تعطیلی
فرودگاه کنارک را تعطیلی زندگیشان میدانند،
ایــن مســیر را تنهــا مســیر نزدیکــی میدانند که
مریضهایشــان را بــه دارو و درمــان در پایتخت
یا دیگر شــهرها میرساند .زندگی کاری بسیاری
از آنهــا ارتباط مســتقیمی بــا این فــرودگاه دارد.
بعــد از فــرودگاه کنــارک ،نزدیکترین فــرودگاه
بــه چابهاریهــا ،فــرودگاه ایرانشــهر اســت کــه
بــا بنــدر  300کیلومتــر فاصلــه دارد .آنهــا بــرای
رســیدن به تهران از طریق زمینی هم باید 1500
کیلومتر جاده را پشت ســر بگذارند .چابهاریها
میگویند« :این فاصله جان عزیزان بیمارشــان
را تا رسیدن به مراکز بهداشتی تهران میگیرد».
تعطیلــی فرودگاه کنارک گالیه شــدید اســتاندار
سیستان و بلوچســتان را هم در پی داشته است.
«احمدعلــی موهبتی» از ســرگردانی مســافران
چابهار و تهران به دنبال این توقف خبر میدهد
و علــت تعطیلــی ایــن فــرودگاه را مخالفــت بــا
ســاخت فرودگاه جدید اعالم میکند .این اتفاق
بــه گفتــه موهبتــی بارهــا و بارهــا افتــاده اســت.
موهبتــی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و ســیما
میگویــد« :متولیــان فــرودگاه شــرط بازگشــایی
و فعالیــت مجــدد فــرودگاه کنــارک را توقــف و
تعطیلی عملیات احداث فرودگاه چابهار اعالم
کردهاند ».اما «مجتبی شــهری» رئیس فرودگاه
کنــارک در گفت وگو بــا «ایــران» دلیل تعطیلی
فــرودگاه کنــارک را نشــت لولــه بنزین بــه دلیل
پوســیدگی آن میدانــد .او در ایــن گفتوگــو از
در حــال تعمیــر بودن خط لولــه  200متری خبر
میدهــد امــا زمان مشــخصی بــرای بازگشــایی
فرودگاه نمیدهد .و تنهــا میگوید« :فرودگاه به
زودی باز میشود».

استاندار سیستان و
بلوچستان در گفت
وگو با خبرگزاری صدا و
سیما می گوید «:متولیان
فرودگاه شرط بازگشایی و
فعالیت مجدد فرودگاه
کنارک را توقف و تعطیلی
عملیات احداث فرودگاه
چابهار اعالم کردهاند».
اما «مجتبی شهری»
رئیس فرودگاه کنارک در
گفت و گو با «ایران» دلیل
تعطیلی فرودگاه کنارک را
نشت لوله بنزین به دلیل
پوسیدگی آن میداند.
او در این گفتوگو از در
حال تعمیر بودن خط
لوله 200متری خبر میدهد
اما زمان مشخصی برای
بازگشایی فرودگاه نمیدهد

کنارک را ضربه بزرگی به صنعت نوپای توریسم
در منطقــه سیســتان و بلوچســتان میدانــد .او
ســاحل مکران را قلب چابهــار میداند و اعتقاد
دارد که مزایای این ســاحل تنها به مردم محلی
محــدود نمیشــود .حســینی چابهــار را دروازه

اقتصادی ایران میداند که بســیاری از مایحتاج
کشــور از طریــق ایــن بنــدر اســتراتژیک تأمیــن
میشــود .عدنــان حســینی گنج پنهــان خواندن
ســواحل مکــران از ســوی مقام معظــم رهبری
را یــادآور میشــود و میگوید« :در سیاســت کلی
برنامه ششــم توســعه ،دولت توســعه ســواحل
مکــران را دیده و فــرودگاه نقش ویــژهای در این
توســعه دارد ».حســینی میگویــد« :فــرودگاه
کنــارک ارزانتریــن و نزدیکتریــن مســیر بــرای
بومیهــای چابهــار اســت .آنهــا مریــض دارند.
عالوه بر این ،فرودگاه نقش ویژهای در اشــتغال
مردم منطقه دارد».
او از وقــوع اتفاقــات خوب در حوزه گردشــگری
چابهار خبر میدهد و میگوید «:هفته گذشــته
پــرواز چابهــار و گــرگان برقرار شــد که اســتقبال
مســئوالن اســتانی گــرگان را هم در پی داشــت
امــا ســه روز بعــد از این اتفــاق خوب ،فــرودگاه
تعطیل شــد ».پروازهــای فرودگاه کنــارک تنها
بــه گــرگان و تهــران محــدود نمیشــود .پــرواز
شــیراز ،بندرعبــاس و مشــهد هــم بــه مقصــد
چابهار برقرار اســت .به گفته حســینی اصفهان
هــم تمایل خــود را بــه برقراری پرواز مســتقیم
بــه چابهار نشــان داده که میتوانــد در افزایش
گردشــگران بندر نقش مثبتی ایفا کند .حسینی
عالوه بر سیاســتهای کلی نظام برای توســعه
چابهــار رخ نشــان دادن جاذبههای ناشــناخته
سرزمین باســتانی سیستان و بلوچستان را یکی
از دالیــل ایــن اســتقبال میدانــد .او میگویــد:
«گردشــگری سیستان و بلوچســتان تازه داشت
جــان میگرفــت کــه فــرودگاه کنــارک تعطیل
شد».
ëëمراکــز اقتصــادی دنیــا حاضــر نیســتند برای
مراکز نظامى پرواز بگذارند
احمــد علــی موهبتــی اســتاندار سیســتان و
بلوچســتان میگویــد ۲۷« :ســال از عمر منطقه
آزاد چابهــار میگذرد ،این بنــدر فاقد راه هوایی،
دریایی و زمینی اســت و نیــروی هوایی همواره از
احــداث فرودگاه در این منطقــه ممانعت کرده
است.
رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سال  ٩٣طی
مکاتبهای از مقام معظم رهبری تقاضا میکند
بخشــی از زمیــن فــرودگاه پایگاه دهم شــکاری،

بــرای ســاخت ترمینــال و مجموعــه فعالیــت
فــرودگاه شــرکت فرودگاههــای کشــور در اختیار
دولت قرار گیرد ».موهبتی میگوید« :متأسفانه
این همکاری توسط نیروی هوایی و مجموع ه آن
صورت نگرفت».
بــه گفته موهبتی دولت در ادامه تصمیم گرفت
کــه فــرودگاه جدید را بســازد .بنابرایــن طرح آن
تهیه و در اردیبهشــت  ۹۵مجوز ساخت فرودگاه
بینالمللی چابهار توسط کمیته فضایی کشور و
ســازمان هواپیمایی کشور صادر شــد .به دالیلی
ایــن فــرودگاه در آن مقطع ســاخته نشــد اما در
ســال گذشــته مجدداً مجوز فرودگاه تمدید شــد
و عملیات احداث آن در ســال جاری آغاز شــده
اســت .اســتاندار وجــود فــرودگاه را مهمتریــن
و ضروریتریــن گام بــرای توســعه گنــج پنهــان
چابهار میداند .او گره اساســی توســعه سواحل
مکران را نبود مرز هوایی و دوری چابهار از مرکز
مدیریتی کشور و مراکز اقتصادی دنیا میداند که
حاضر نیستند برای مراکز نظامى پرواز بگذارند.
موهبتی امیدواراســت کــه فــرودگاه بینالمللی
چابهار ظرف  ۳ماه آینده راهاندازی و گره اساسی
توســعه ســواحل مکران که نبود فرودگاه اســت،
گشوده شود.
 200ëëمتر لوله پوسیده جلوی پروازها در چابهار
را گرفت!
«مجتبــی شــهری» رئیــس فــرودگاه کنــارک نه
اختــاف مالــی را دلیــل بســته شــدن فــرودگاه
میداند نه رقابت با فرودگاه بینالمللی در حال
ســاخت را او نشــت بنزیــن از لولههای پوســیده
سوخترسانی به ایرالینها را علت این تعطیلی
شــوکآور اعــام میکنــد .شــهری بــه «ایــران»
میگوید 10« :روز در حالی که نشــت بنزین ادامه
داشــت پرواز برقرار بود که بــه هدررفت  80هزار
لیتــر بنزیــن منجــر شــد ».او موضــوع پوســیده
بــودن لولههــا را یک موضوع قدیمــی میداند و
میگویــد« :پیش از این به ایرالینها اعالم شــده
بود که بیشترین ســوخت را در مبدأ بگیرند تا در
فرودگاه کنارک سوخت کمی بزنند و از هدررفت
ســوخت بیشــتر در زمــان بارگیــری جلوگیــری
شــود ».او در پاسخ به این ســؤال که چرا با وجود
مشــهود بودن پوســیدگی لولهها ،خطوط قبل از
نشت تعمیر نشده بودند هم میگوید «:منطقه

ëëچابهاریها با اتوبوس رفت و آمد میکنند
منطقه آزاد چابهار آن طور که «سعید چلندری»
معــاون حمــل و نقــل و ترانزیــت منطقــه آزاد
چابهار میگوید بعد از تعطیلی فرودگاه کنارک
به ســمت ایرانشــهر رفت تا پروازهــای ضروری
چابهاریها بعد از طی  300کیلومتر در ایرانشهر
انجام شود.
او به ایرنا میگوید« :با رایزنی انجام شده با یکی از
شرکتهای هواپیمایی روزانه دو پرواز به فرودگاه
ایرانشــهر انجــام میشــود تــا خدمترســانی به
مردم دچار وقفه نشود».
بــه گفته چلنــدری در دهههــای گذشــته تاکنون
منطقه آزاد چابهار هزینههای ترمینال مسافری
و ســایر هزینههــای جــاری و عمرانــی فــرودگاه
کنارک را تقبل و پرداخت کرده است .او میگوید:
«برای نمونه سال گذشته برای بازسازی ترمینال
مسافری این فرودگاه  ۷.۵میلیارد تومان از سوی
منطقه آزاد چابهار هزینه شــد و به تازگی نیز ۱.۵
میلیارد تومان برای امور تأسیساتی و سرمایشی
فرودگاه اختصاص یافته است».
به گفته چلنــدری ،فرودگاه کنــارک بدون اطالع
مسئوالن منطقه آزاد چابهار ،فرودگاه را تعطیل
یکند.
م 
او میگویــد« :بــا وجــود ایــن در گفــت و گویی که
بــا مســئوالن فــرودگاه انجــام دادیــم ،بــه آنــان
پیشنهاد کردیم به جای تعطیل کردن فرودگاه،
شــرایط جدید برقرار شــود زیرا برخی مدلهای
هواپیمــا که به این منطقه پــرواز دارند ،نیازی به
سوختگیری در فرودگاه ندارند».
اما مســئوالن فــرودگاه اعــام میکنند بــه دلیل
َتــ َرک باند فرودگاه نمیتوانند اجازه پرواز دهند.
او میگویــد« :پــس از آن ،از فرودگاه درخواســت
کردیــم کــه بــا یــک بانــد موجــود خدماتدهی
بــه پروازهــا را انجــام دهد تــا باند دوم بهســازی
شــود اما پاســخی به مــا داده نشــد ».تالشهای
منطقــه آزاد بــرای ادامه فعالیتهــا در فرودگاه
بــه گفتــه چلنــدری بــه نتیجــه نمیرســد و پای
شــورای تأمین شهرســتان کنارک وســط میآید
اما باز هم به ادامه فعالیتها در فرودگاه کنارک
منجر نمیشــود .چلندری هم شــرط مســئوالن
فــرودگاه کنــارک را توقف ادامه فــرودگاه چابهار
میدانــد .حال باید ماند و دید که آیا تعمیر خط
لوله ســوخت فرودگاه میتوانــد پایانی بر توقف
فعالیتهــا در فرودگاه کنارک باشــد یا آنطور که
مسئوالن منطقه آزاد و استاندار میگویند مردم
باید صبر کنند و با اتوبوس تردد کنند تا ســه ماه
دیگــر فرودگاه بینالمللی ارتباط آنها را با ســایر
شهرها برقرار کند.

پایان پروژه آبرسانی به  26هزار روستایی خوزستانی

پرونده آب غیزانیه پس از  40سال تکمیل شد
زهره افشار

خبرنگار

ایسنا

جریان آب ســالم و پایدار باالخــره پس از کش و
قوسهای فراوان در طول  40ساله گذشته به 85
روستای منطقه غیزانه خوزستان رسید.
 26هــزار روســتایی ســاکن ایــن منطقــه بیش از
 4دهــه بود که با مشــکالت تنش آبــی و نبود آب
بهداشــتی مواجــه بودند« .صــادق حقیقیپور»
مدیــرکل شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان به
«ایــران» گفــت :خوشــبختانه بــا بهرهبــرداری
آزمایشــی از فــاز ســوم آبرســانی بــه غیزانیــه،
همه روســتاهای این منطقه از آب شــرب ســالم
بهداشتی و پایدار بهرهمند شدند که بهرهبرداری
رســمی از این فــاز نیز تا آخر شــهریورماه خواهد
بود ولی در حال حاضر  26هزار روستایی منطقه
آب سالم و پایدار دارند.
وی افزود :پس از اعتراضات روســتاییان منطقه
که همزمان با ادغام شرکتهای آب و فاضالب
روســتایی و شــهری بــود بالفاصلــه فــاز اول این
طرح که شــامل توسعه تأسیســات تصفیهخانه
«شــیبان» و  24کیلومتــر خــط لولــه انتقــال آب
تــا ایســتگاه تقویت فشــار «صفیره» و توســعه و
بهسازی آن میشد ،آغاز به کار کرد .به گفته این
مقام مسئول فاز اول این طرح در  24خرداد ماه
وارد مدار شد و آب سالم و پایدار را به 27روستای
منطقهرساند.
وی افــزود :در همــان روز افتتاح فاز اول  ،ما کلید

فاز دوم را زدیم که شــامل  28کیلومتر خط لوله
انتقــال آب بــود که ظــرف دومــاه کاری به انجام
رســید و بــا بهرهبــرداری از این فــاز و فــاز اول در
مجمــوع  20هــزار نفــر از  26هــزار نفر جمعیت
روســتایی منطقــه از آب ســالم و بهداشــتی
بهرهمند شــدند .کارهای اجرایی فاز سوم نیز که
شامل  30کیلومتر لولهگذاری پلی اتیلن و انتقال
آب به ایســتگاه پمپاژ «نزهه» میشــد هــم از 10

مرداد ماه جاری شروع شده بود که بهرهبرداری
آزمایشــی آن آغاز شده اســت .مدیر کل شرکت
آب و فاضــاب خوزســتان تصریــح کــرد :تأمین
آب شــرب بهداشــتی و پایدار روستاییان غیزانیه
در مجمــوع  160میلیــارد تومــان هزینــه در بــر
داشــته اســت کــه  20میلیــارد تومــان آن کمــک
بنیاد مســتضعفان بوده اســت .وی تأکید کرد :با
آبرســانی به روســتاهای غیزانیــه در مجموع 80

درصــد روســتاهای خوزســتان از آب لوله کشــی
سالم بهرهمند هستند .اســتان خوزستان  4هزار
روســتا دارد کــه حقیقیپــور میگوید هنــوز 702
روســتا یا روزانه ســه ســاعت آب لولهکشی دارند
یا با تانکر به آنها آبرســانی میشود .البته بیشتر
ایــن روســتاها زیــر  20خانــوار جمعیــت دارنــد.
حقیقیپور گفت :در مجموع یک میلیون و 250
هزار نفر از جمعیت خوزســتان در روستا زندگی

میکننــد که ســاکنان  702روســتا که حــدود 180
هــزار نفر میشــوند با تنش آبی مواجه هســتند.
وی اما خبر خوبی هم برای اهالی این  702روستا
داشــت و اعــام کرد :در قالــب تفاهمنامهای که
هفته گذشــته به امضای اســتانداری خوزســتان
و شــرکت آب و فاضالب رســیده تــا پایان دولت
تدبیر و امید یعنی ســال 1400مشکل آب بخش
اعظم این روستاها حل خواهد شد .برای تأمین
آب ایــن روســتاها هــم از اعتبــارات ملــی و هــم
استانی استفاده خواهد شد.
غیزانیــه یکــی از بخشهای محروم اهواز اســت
که بــا وجــود نفتخیز بــودن در دهههــای اخیر
کمتر به توســعه روســتاهای آن توجه شده است
امــا دولت در ســالهای اخیر با نــگاه ویژه به این
منطقــه و اجــرای طــرح انتقــال آب ،بــا حل این
مشــکل ،امید را بــه خانههای مــردم این بخش
بازگردانده است.
بــه گفتــه مســئوالن ،در غیزانیه حــدود ۲۰۰هزار
رأس دام وجــود دارد و همیــن موضــوع تأمیــن
آب برای این تعداد دام را با مشکل مواجه کرده
بود به همین منظور مسئوالن استان با طرح یک
نقشه رفع این مشکل را هدفگذاری کردند.
طرح آبرســانی بــه غیزانیه ،پروژهای اســت که از
سالها پیش تعریف شدهبود اما هربار به دالیل
مختلــف ازجمله کمبود اعتبار و عــدم انجام به
تعهدات از ســوی پیمانکار وقت ،متوقف و یا به
تعطیلی کشیده میشد.

ایران در ایران

راه هوایی دروازه اقتصادی ایران بسته شد

ایــام  -اســتاندار ایــام با تأکید بــر اجرای طــرح پالکگــذاری دامها به
منظــور مبارزه بــا قاچاق ،گفت :با این اقدام خروج غیرمجــاز دام از این
استان کنترل خواهد شد.
قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز
استان با موضوع قاچاق دام اظهار داشت :تاکنون تنها حدود سه درصد
از دامهای اســتان پالک کوبی شدهاند و باید با برنامهریزی و زمانبندی
دقیــق نســبت به پــاک کوبی مابقــی دامهای اســتان با ســرعت عمل
مناسب اقدام الزم صورت گیرد.
وی با تأکید بر تسریع در پالک کوبی دامها در راستای جلوگیری از قاچاق
افزود :دستگاههای مرتبط با دامداران و عشایر ،خدمات خود را منوط به
پالک کوبی دامها ارائه کنند.
اســتاندار ایالم با اشــاره به مزیتهای طرح پالک کوبی دامهای اســتان
یــادآور شــد :بــا اجرای این طــرح خروج غیرمجــاز دام در اســتان کنترل
خواهد شد.

بیش از سه هزار هکتار از اراضی کردستان
طعمه حریق شد

ســنندج  -مدیــران کل منابع طبیعــی و آبخیــزداری و حفاظت محیط
زیست کردستان از آتشسوزی در سه هزار و  ۲۴هکتار از مراتع ،جنگلها
ل جاری خبر دادند.
و مناطق حفاظت شده این استان در سا 
سعدی نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در
جلسه مدیریت بحران استان کردستان گفت :آتشسوزیها در مراتع و
جنگلهای این استان امسال از  ۹خرداد آغاز شد و تاکنون نیز  ۲۳۷فقره
حریق در این مناطق روی داده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته از
هشت درصد رشد برخوردار است.
وی اضافه کرد :اما آتش سوزیهای امسال از نظر مساحت به نسبت
مدت مشابه سال گذشته از  ۱۰۳درصد کاهش برخوردار است که نشان
از آمادگی و سرعت عمل عوامل این اداره کل در حضور بموقع در محل
حادثه و اطفای حریق دارد.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت کردســتان نیــز گفت :امســال در
مناطق حفاظت شده استان تاکنون  ۱۹مورد آتشسوزی روی داده است.
فریبــا رضایی افــزود :در نتیجه این حــوادث یک هــزار و  ۸۷۷هکتار
از مناطق حفاظت شــده اســتان شــامل بدر و پرشان ،کوســاالن ،بیجار،
زیســتگاه پرندگان بیجار و شــاهو طعمه حریق شــده که به نسبت سال
گذشــته از کاهش چشــمگیری برخوردار بوده اســت.وی یادآور شــد :در
مدت مشابه سال گذشته بر اثر وقوع  ۲۶فقره آتشسوزی در این مناطق
 ۲هزار و  ۱۱۲هکتار از اراضی طعمه حریق شد.

دسترسی  ۱۰۰درصد جمعیت آذربایجان شرقی
به آب شرب

تبریــز  -رشــد  ۵۰درصــد جمعیــت زیر پوشــش شــبکه آب و فاضالب
اســتان ،حفــر  ۴۴چــاه تــازه ،افزایــش  ۱۱۵هــزار مترمکعبــی حجــم
مخازن آب و افزوده شــدن  ۱۲شــهر جدید به شــبکه فاضالب از جمله
دســتاوردهای دولــت تدبیر و امید در حــوزه آب و فاضالب آذربایجان
شرقی در هفت سال اخیر بوده است.
بهگــزارش ایرنا ،دولت تدبیــر و امید در این مدت همچنین  ۲۹۷طرح
جدیــد آب بــا اعتبار یکهــزار و  ۴۴میلیارد ریال را در آذربایجان شــرقی
اجرا کرده که نتیجه آن ارتقای ســطح کمی و کیفی خدماترســانی به
مردم در این حوزه حیاتی بوده است.
اجرای  ۹۹مورد طرح جدید فاضالب با ســه هزار و  ۳۵۸میلیارد ریال
اعتبــار از دیگــر دســتاوردهای دولــت در آذربایجان شــرقی در فاصله
ســالهای  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۸بــوده اســت کــه در نتیجــه آن جمعیت زیر
پوشش شبکه فاضالب استان از  ۵۶به  ۶۸درصد افزایش یافته است.
مدیرعامــل آب و فاضــاب آذربایجان شــرقی گفــت :جمعیت تحت
پوشــش آب و فاضــاب اســتان از  ۲میلیون و  ۶۵۳و  ۶۶۱نفر در ســال
 ۱۳۹۲بــه  ۳میلیون و  ۵۱هزار و  ۸۴۶نفر در ســال  ۱۳۹۸افزایش یافته
اســت؛ در این مدت ،درصد جمعیت تحت پوشش آب استان از ۹۹.۹
به  ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
علیرضا ایمانلو افزود :تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه آب شرکت
آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی از  ۵۷شــهر در ابتــدای آغــاز به کار
دولت تدبیر و امید به  ۶۲شــهر در ســال گذشــته افزایش یافته ،ضمن
اینکــه در ایــن مدت تعداد کل چاههای در مــدار از  ۳۲۱به  ۳۶۵حلقه
چاه رســیده اســت .وی ادامــه داد :حجم مخازن در مــدار بهرهبرداری
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی نیز از  ۸۵۵هزار متر مکعب
در ســال  ۱۳۹۲به  ۹۷۰هزار مترمکعب در ســال گذشــته افزایش یافته
اســت؛ در این مدت همچنین تعداد تصفیه خانههای آب آذربایجان
شرقی از هفت به هشت دستگاه افزایش یافته است.
مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شــرقی تشــریح کرد :طول شبکه
توزیع آب آذربایجان شرقی در سال  ۱۳۹۲شمسی  ۸۶۳۶کیلومتر بود
که این رقم در سال  ۱۳۹۸شمسی به  ۹۴۹۴کیلومتر افزایش یافت.
وی اضافه کرد :جمعیت تحت پوشش فاضالب در آذربایجان شرقی
نیــز در طــول فعالیت دولت تدبیــر و امید از یک میلیــون و  ۶۱۲هزار و
 ۲۳۹نفــر بــه  ۲میلیــون و  ۳۹۹هــزار و  ۷۵۳نفــر افزایش یافته اســت،
ضمــن اینکــه در فاصلــه ســالهای  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۸شمســی درصــد
جمعیت تحت پوشــش فاضالب اســتان از  ۵۶به  ۶۸درصد رشد پیدا
کرده است.

آغاز پرورش پاییزه کرم ابریشم در کشور

رشــت  -بــرای پرورش پاییزه کرم ابریشــم 276 ،جعبه تخــم نوغان در
کشور توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور
گفــت :این میزان تخــم نوغان در  7اســتان گیالن ،مازندران ،گلســتان،
خراسان رضوی و شمالی ،تهران و اصفهان توزیع شده است.
عدیل ســروی پیشبینی کرد نوغانداران از این میزان تخم نوغان؛  9تن
پیله تر ابریشم به ارزش  900میلیون تومان برداشت کنند.
وی با اشــاره به اینکه تولید پاییزه تخم نوغان با هدف حمایت بیشــتر از
کشاورزان انجام شده است ،افزود :در گیالن هم برای دومین سال پیاپی
 60جعبه تخم نوغان بین نوغانداران توزیع شده است.

