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برداشت خرما در
 سیستان و بلوچستان از مرز 

۱۴۰ هزار تن گذشت 
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
گفت:  بلوچستان  و  سیستان  کشاورزی 
سطح  از  خرما  تن  هزار   140 بیش از  تاکنون 
نخلستان های مناطق جنوبی این استان برداشت 

شده است.
اظهارداشت:  گفت وگویی  در  طوقی  اهلل  امان 
و  سیستان  در  تیرماه  از  خرما  برداشت 
و  نگال  »کتومی،  زودرس  ارقام  با  بلوچستان 
مایکلی  ارقام دیررس  با  آشوبه« شروع شده و 

و هلیله در اواخر آبان به پایان می رسد.
زیر  سطح  با  مضافتی  خرمای  کرد:  بیان  وی 
ربی  خرمای  و  هکتار   400 و  هزار   ۲8 کشت 
هکتار   500 و  هزار   ۲۲ زیرکشت  سطح  با 
را  بلوچستان  و  سیستان  نخلستان های  بیشترین 

به خود اختصاص داده اند.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
 41 گفت:  بلوچستان  و  سیستان  کشاورزی 
به کشت  استان  باغی  درصد سطح محصوالت 

خرما اختصاص دارد.
هکتار   ۹14 و  هزار   ۶۲ از  کرد:  بیان  وی 
و  4۹هزار  بلوچستان  و  سیستان  در  نخلستان 
 ۲8۷ بیش از  ساالنه  و  بوده  بارور  هکتار   ۷18
و  تولید  استان  این  در  خرما  انواع  تن  هزار 
دلیل  به  امسال  که  می شود  بازار مصرف  روانه 
و  مونسون  سیالب  از  ناشی  وارده  خسارت 
رفتن  بین  از  شاهد  خرما  ترشیدگی  نتیجه  در 

یک هزار و 400 تن از این محصول هستیم.
طوقی اظهارداشت: خرمای تولید شده سیستان 
به  داخلی  استان های  عالوه بر  بلوچستان  و 
و  اروپایی  فارس،  خلیج  حوزه  کشورهای 

روسیه صادر می شود. 
و  سیستان  نخلستان های  بیشترین  گفت:  وی 
ایرانشهر،  بلوچستان در شهرستان های سراوان، 

نیکشهر و سیب و سوران واقع شده است. 
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
اظهارداشت:  بلوچستان  و  سیستان  کشاورزی 
کشت خرما در استان زمینه اشتغال بیش از 40 

هزار نفر را فراهم کرده است. 
به خط  نزدیکی  به سبب  بلوچستان  و  سیستان 
توانمندی  دریا  رطوبت  از  گیری  بهره  و  استوا 
نیمه  و  گرمسیری  محصوالت  تولید  در  زیادی 
گرمسیری و بعضا منحصر به فرد از جمله انبه، 
نارگیل،  آناناسی،  هندوانه  گواوا،  پاپایا،  موز، 

زیتون محلی، مرکبات و غیره دارد. 
و  سیستان  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
زمین  و  دارد  رواج  سال  طول  در  بلوچستان 
نیکشهر،  مانند  استان  این  مناطق  برخی  های 
سال  هر  چابهار  و  کنارک  ایرانشهر،  سرباز، 

توان تولید دو بار محصول را دارند. 
از  هکتار  هزار   ۲00 از  بیش  در  هم اینک 
بلوچستان  و  سیستان  کشاورزی  های  زمین 
محصوالت زراعی و در 80 هزار هکتار از باغ 
نیمه  گرمسیری،  های  میوه  انواع  استان  های 

تولید می شود. گرمسیری و سردسیری 

صرفه جویی
 2۰۰ میلیون مترمکعبی آب 
در پی بسته شدن چاه های 

آب کشاورزی
آب  منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
بسته  با  گفت:  مرکزی  منطقه ای  آب  شرکت 
شدن چاه های آب کشاورزی استان مرکزی که 
فرایند از اواسط آبان ماه جاری آغاز می شود 
متر  میلیون   ۲00 دارد،  ادامه  نیز  ماه  یک  تا  و 
مکعب آب در استان صرفه جویی خواهد شد.
۷000 حلقه چاه  اینکه  بیان  با  قدبیگی  محمود 
کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد، افزود: 
از اواسط آبان ماه سال جاری بهره برداران باید 
کردن  غیرفعال  به  نسبت  ماه  یک  مدت  به 

چاه های آب کشاورزی اقدام کنند.
بهره  پروانه  قرارداد  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
برداشت  میزان  کشت،  فصل  پایان  تا  برداری 
کشاورزان از چاه آب کشاورزی در مدت یک 
سال نباید بیشتر از 3500 ساعت باشد که این 

میزان در مناطق مختلف استان متغیر است.
منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
اظهار  مرکزی  منطقه ای  آب  شرکت  آب 
در  ویژه  به  مرکزی  استان  کشاورزان  داشت: 
شهرستانهای ساوه و زرندیه باید از کشت دوم 
محصوالت به طور جدی خودداری کنند تا به 

پایداری منابع آبی کمک کنند.
استان  بارندگی  میزان  کرد:  تصریح  قدبیگی 
مرکزی کمتر از نرمال بوده و با توجه به پیش 
بینی ناچیز بارندگی در فصل پاییز سال جاری، 
انجام  را  الزم  همراهی  کشاورزان  است  نیاز 
دهند تا از میزان خسارت کاسته شود و سطح 

نکند. پیدا  آبهای زیرزمینی کاهش 
در  ماهی  دهندگان  پرورش  به  خطاب  وی 
در  همچنین  داشت:  بیان  مرکزی،  استان 
آبی،  منابع  مصرف  در  جویی  صرفه  راستای 
پایان  تا  باید  پرورش دهندگان ماهی در استان 
خود  تولیدات  آوری  جمع  به  نسبت  ماه  آبان 

کنند. اقدام 
آب  منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
از  کرد:  تأکید  مرکزی  منطقه ای  آب  شرکت 
مرکزی،  استان  در  مصرفی  آب  حجم  مجموع 
درصد   3.5 کشاورزی،  بخش  در  درصد   ۹۲
بخش  در  نیز  درصد   4.5 و  صنعت  بخش  در 

خانگی مصرف می شود. 

و  مناسب  هوای  و  آب  به واسطه  لرستان  استان 
خاک حاصلخیز، یکی از استان های برتر در تولید 
انواع مختلف محصوالت کشاورزی است و نقش 
مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و ساالنه 
مختلف  حوزه های  در  را  باکیفیتی  محصوالت 
فروش  بازارهای  روانه  دامداری  و  کشاورزی 

می کند.
تولید  لرستان  توانمندی های  مهمترین  از  یکی 
محصوالت خوش عطر و طعم باغی است که از 
مهمترین آنها می توان به محصول سیب اشاره کرد 
به گونه ای که هرساله این استان جزو یکی از 10  

استان نخست در تولید این محصول قرار دارد.
از  بی نصیب  استان  سیب  باغداران  این حال  با 
روی  پیش  چالش هایی  و  نیستند  مشکالت 
آنهاست که از مهمترین آنها می توان به هم زمانی 
تولید این استان با محصول سایر استان ها می باشد 
که باعث شده دست دالالن نیز وارد بازار آن شده 
و سیب های برداشت شده به بهایی ناچیز از باغدار 

خریداری گردد.
می توان  بخش  دراین  موجود  مشکالت  دیگر  از 
به کمبود سردخانه و عدم حمایت کافی از کسب 
فرآوری  بخش  در  خانگی  کوچک  کارهای  و 
را  مسئوالن  ویژه  توجه  ضرورت  که  کرد  اشاره 
استان  در  باغی  ارزشمند  این محصول   تولید  به 

بیشتر می کند.
اشاره  با  گویی  گفت و  در  کیانی فر  محمدحسن 
لرستان 3  استان  باغات سیب  اینکه سطح کل  به 
متوسط  داشت:  اظهار  است،  هکتار   ۷۹0 و  هزار 
باغات استان ۲1 تن در هر  عملکرد تولید سیب 

هکتار است.
وی با بیان اینکه ساالنه حدود ۷5 هزار تن سیب 
 50 افزود:  شود،  می  برداشت  لرستان  باغات  از 
درصد محصول سیب استان  معادل ساالنه بیش 

از 35 هزار تن در شهر بروجرد تولید می شود.
با اشاره به سورت و صادرات ساالنه 5  کیانی فر 

هزارتن سیب از مقصد شهرستان بروجرد به سایر 
استان ها و کشورهای خارجی، عنوان کرد: مقصد 
روسیه،  کشورهای  عمدتا  استان  سیب  صادرات 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  و  ترکمنستان 

است.
وی با اشاره به اینکه قسمت اعظم محصول سیب 
استان برای فروش شب عید درسردخانه ها ذخیره 
می شود، بیان کرد: استان لرستان در بین استان های 
را  هشتم  تا  اول  کشوررتبه  در  سیب  تولیدکننده 
تولیدکننده  استان   10 بین  در  هرساله  و  داراست 

برتر به لحاظ تولید و مساحت است.
به  اشاره  با  لرستان  جهادکشاورزی  باغبانی  مدیر 
زمانی  هم  گفت:  باغداران،  مشکالت  مهمترین 
که  می شود  باعث  کشور  کل  در  سیب  رسیدن 
به  گندیدگی  ترس  از  را  باغداران محصول خود 

بهایی اندک به دالالن بفروشند.
وی با اشاره به باال بودن هزینه تولید و نهاده هایی 
مانند کود و سم به عنوان دیگر مشکالت باغداران 
سیب در استان و با اشاره به مهمترین راهکارهای 
های  سیب  باید  کرد:  تصریح  مشکل،  این  رفع 
به  و  شده  مصرف  فرآوری  بخش  در   3 درجه 
صورت کمپوت، آبمیوه و سرکه سیب و لواشک 
تضرر  دچار  باغداران  تا  شوند  بازار  وارد  وغیره 

نشوند.
از  بخشی  تازه خوری  به  اشاره  با  کیانی فر 
بخش  کرد:  عنوان  بازار،  در    ۲ درجه  سیب های 
دیگر سیب های درجه ۲ و سیب های درجه 3 در 
عید  میوه شب  تامین  استان جهت  سردخانه های 

ذخیره می شوند.
وی با اشاره به حجم ۲5 هزار تنی سردخانه های 
مختص  تنها  سردخانه ها  این  گفت:  استان، 
محصول سیب نبوده و همه محصوالت موردنیاز 
استان در آنها ذخیره سازی می گردد. مدیرباغبانی 
اینکه  به  اشاره  با  لرستان  سازمان جهادکشاورزی 
لرستان  درجه  صفر  باالی  سردخانه های  ظرفیت 

1۹ هزار تن است، بیان کرد: ۶ هزار تن از ظرفیت 
سردخانه ها نیز زیر صفر درجه است. وی با تاکید 
تن  هزار  نیازمند 100  لرستان  استان  در  اینکه  بر 
سردخانه جدید هستیم، تصریح کرد: بیش از ۲0 
هزار تن سردخانه جدید در استان در حال احداث 
بهره برداری  به  آینده  سال  دو  یکی  تا  که  است 

خواهند رسید.
کیانی فر گفت: چنانچه سردخانه های مجهزی در 
استان داشته باشیم مشکالت بخش صادرات هم 

مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر صنایع فرآوری فعال 
کرد:  تصریح  هستند،  خانگی  سیب  محصول  در 
دراستان لرستان کارخانه فرآوری سیب نداریم و 
بیشتر کارگاهایی که در این زمینه فعال هستند در 
مقیاس کوچک و یا خانگی هستند چرا که تولید 
در استان بگونه ای نیست که نیازمند کارخانجات 

فرآوری بزرگ باشیم.
سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهادکشاورزی 
لرستان نیزبا بیان اینکه تا افق 1404 هزار هکتار به 
سطح باغات سیب استان اضافه خواهد شد، اظهار 
داشت: حدود 38 هزار هکتار سطح باغات سیب 
میانگین  اینکه  بیان  با  وی  است.  لرستان  استان 
است،  تن   ۲1 درهرهکتار  باغات  این  عملکرد 
هزار   ۷4 استان  سیب  محصول  تولید  کل  افزود: 
و  بوده  درجه یک  آن  تن  هزار  که 30  است  تن 
عمدتا به استان های همجوار و کشورهای همسایه 

صادر می شود.
شاهرخی با اشاره به اینکه 50 درصد باغات سیب 
کرد:  عنوان  شده اند،  واقع  بروجرد  در  لرستان 
این  توپوگرافی  شرایط  و  مناسب  اقلیم  دلیل  به 
این  در  سیب  تولید  عملکرد  میانگین  شهرستان، 

شهرستان حدود ۲۶ تن در هر هکتار است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان با اشاره به 
اینکه طبق برنامه و زمان بندی ساالنه ۲00 هکتار 
به باغات سیب لرستان اضافه خواهد شد، تصریح 
به  هکتار   ۲00 گذشته  سال  راستا  این  در  کرد: 

وسعت باغات سیب استان افزوده شد.
اقدامات  مجموع  با  اینکه  به  اشاره  با  شاهرخی 
سیب  جایگزین  کیفیت  با  محصول  شده،  انجام 
درجه سه استان شده و تالش می شود سیب های 

درجه ۲ نیز با جوانسازی و پیوند اصالح شوند.
فرآوری  و  تبدیلی  توسعه صنایع  با  ابطه  در  وی 
این محصول دراستان، گفت: سال قبل تسهیالت 
و  فرآوری  بسته بندی،  برندسازی،  درحوزه  الزم 
متقاضیان  از  تعدادی  اختیار  در  سردخانه  ایجاد 

قرار گرفت.
سیب،  ازباغداران  حمایت  اینکه  به  توجه  با 
ازافراد  حمایت  و  سردخانه ها  ظرفیت  افزایش 
و  فرآوری  کوچک  وکارهای  کسب  در  فعال 
این محصول  به  مربوط  جانبی  تولید محصوالت 
می تواند منجر به رشد و توسعه صادرات وافزایش 
شود ضروری  بخش  این  در  موجود  اشتغال های 
این  رفع  به  نسبت  استان  مسئوالن  که  است 

مشکالت اقدامات اثربخش تری به کار گیرند.
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رونق فروش سیب ایران در بازارهای جهانی
 با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد ریالیدستدرازیدالالنبهدسترنجباغداران

آغاز طرح توسعه پل معلق گردشگری هیر
هیر  شیشه ای  معلق  پل  گردشگری  پروژه  مدیر   
جدید  ریالی  میلیارد  هزار   3 سرمایه گذاری  از 
نما  آب  و  متری  یکهزار  الین  زیپ  احداث  در 
از  دادو  مجموعه خبر  این  ای  رستوران شیشه  و 
دستگاه های مربوطه خواست در صدور مجوزهای 
مورد نیاز اهتمام الزم را داشته باشند تا طرح توسعه 

این پروژه در فصل گردشگری آتی تکمیل شود.
رسول صادقی در گفت و گویی  از اجرای طرح 
جدید در فضایی به مساحت 10 هکتار خبر داد و 
گفت: دستگاه های مربوطه از جمله منابع طبیعی، 
میراث فرهنگی ودستگاه های خدمات رسان برای 
صدور مجوز و آغاز عملیات اجرایی پروژه اهتمام 
جدی وعملی داشته باشند تا شاهد بهره برداری 

ازاین پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.
وی  با بیان اینکه این مجموعه با هدف توسعه 
است،  شده  شده  احداث  هیجانی  گردشگری 
مسئول  دستگاه های  داریم  انتظار  کرد:  اظهار 
برای تکمیل زیرساخت های این مجموعه ضمن 
رفع  را  پروژه  موانع  برخی  جانبه،  همه  حمایت  
زمان  مدت  در  پروژه  بعدی  فازهای  تا  کنند 

مشخص شده تکمیل شود.
پرتعداد  حضور  به  باتوجه  گفت:  صادقی 
گردشگران هیر به دلیل راه اندازی پل معلق شیشه 
ای هیر نیاز است زیرساخت های مورد نیاز ازجمله 
فضای سبز و مراکز خدماتی، رفاهی و بهداشتی در 
شهر هیر تکمیل و توسعه یابد تا خدماتی رسانی به 

گردشگران به نحو مناسب انجام شود.

بر  همچنین  هیر  شیشه ای  معلق  پل  مدیرپروژه 
پل  به  دسترسی  راه های  وساماندهی  آسفالت 
معلق شیشه ای هیر تاکید کرد و گفت: طبق وعده 
مسئوالن مربوطه مسیرهای دسترسی به مجموعه 
ساماندهی  زمستان  تا  هیر  معلق  پل  گردشگری 

وآسفالت می شود.
کرد:  خاطرنشان  گردشگری  حوزه  فعال  این 
به  را  منطقه  هیر،  ای  معلق شیشه  پل  اندازی  راه 
قطب گردشگری کشور تبدیل کرده و باعث رونق 

اقتصادی واشتغال وگردشگری منطقه شده است.
پل معلق شیشه ای هیر در شهر هیر در ۲۲ کیلومتری 
اردبیل در مسیر جاده اردبیل به سمت سرچم قرار 
دارد. دره »دربند« هیر با حدود ۲34 هکتار وسعت 
در یک کیلومتری این شهر واقع شده  است و نهر 

همیشه پرآبی از میان این دره عبور می کند.
این دره پوشیده از باغ های میوه است و به بهشت 
گردشگری مشهور شده است. این پل نخستین پل 

معلق شیشه ای قوسی شکل در جهان است.

صادرات ۱۷2 هزار تن محصوالت کشاورزی 
از مرز مهران به عراق

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک  ۷43۷ فرعی از 13  اصلی واقع در بخش ۹ تبریزبرابر صفحه 1۲4 دفتر 5۶۷ و ذیل ثبت 11۶۲۷3  بنام 
جلیل جبارزاده رفیع ثبت و  سپس برابر سند  شماره 101۶80 مورخه ۹3/0۲/10 دفتر 53 تبریز در حق خانم سعیده فرشخواهی 
مصالحه به شرط عمری نموده است و برابر دفتر الکترونیکی 13۹۶۲030400100۷۶8۷ بنام وی ثبت و سند چاپی 3۷05۹3  
سری الف/۹5 صادر و تسلیم گردیده است و برابر اسناد رهنی 315۶4 مورخه ۹۷/0۹/1۹ و ۲8۹8۲ مورخه ۹۶/0۲/1۹ هر دو 
دفتر خانه 10۹ تبریز در قید رهن می باشد ومالک با ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 1401۲1۷041۷۲0۲415۲ 
مورخه 1401/0۷/0۷ مدعی مفقودی  سند مالکیت  اولیه به چاپی 3۷05۹3 سری الف /۹5 بعلت جابجائی شده وتقاضای 
صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی 
نسبت به وجودسند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تاریخ انتشار :1401/08/08 م الف :۲۷۲1

غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز 

آگهی فقدان سند مالکیت
   مقدار 0/55۷ هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک  ۲04 فرعی از 45اصلی واقع در بخش 18 تبریز)واقع درروستای چرزه 
خون -حوزه ثبتی بستان آباد(به نام آقای اسد اله اختیاری قوزلوجه فرزند غفار کد ملی 1۷1۷30۲5۲1 ثبت و سند مالکیت 
به شماره 1۹8۷8۲ ج ۹۹   صادر و تسلیم گردیده است متعاقبا مالک فوق الذکر با ارائه استشهاد محلی به شرح در خواست 
شماره 1401۶۲۶53544000084  مورخه 1401/0۷/1۶ فقدان  سند مالکیت پالک مذبور در اثر جابجائی شده وتقاضای صدور 
سندمالکیت  المثنی را نموده است لهذا مراتب  در اجرای ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر 
کس ادعایی نسبت به وجودورقه   مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
ده روز ازتاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد  تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
تاریخ انتشار :1401/08/08 )هشتم /آبان ماه /یکهزارو چهار صدویک( م الف:۲3۶4

عبدالرضا مالزاده 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
 88۹0۲8 ذیل   4۷5 صفحه  دفتر۲45  در  تبریز    10 بخش  اصلی    –  ۲0۲3 از  فرعی   ۲۷۲ شماره  پالک  تحت   ششدانگ 
شماره  ارجاعی  درخواست  و  است  شده  صادر  آن  سند  و  ثبت  معروفی  فرهمند  حسن  بنام   80 الف   ۶5۷344 ورقه 
14011۶۲۶50۷۲۶00013۹- 1401/05/0۶ و  با ارائه استشهاد محلی پیوستی و به علت نا معلوم  مدعی فقدان سند مالکیت 
مزبور شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند که مراتب در اجرای  تبصره یک ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود هر کس  ادعائی نسبت به وجودورقه مالکیت یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد می تواند 
اعتراض خود را کتبا  به  مدت ده روزپس  از  انتشار آگهی به اداره ثبت تبریزتسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تاریخ انتشار :1401/08/08 
حسین کرمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز

 مدیرکل گمرک استان ایالم گفت: 1۷۲ هزار تن 
به  جات(  )صیفی  کشاورزی  محصوالت  انواع 
ارزش 55 میلیون دالر در سال جاری از طریق مرز 

بین المللی مهران به عراق صادر شده است.
داشت:  اظهار  گویی  و  گفت  در  غالمی  روح اهلل 
سال گذشته بیش از ۲48 هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی )صیفی جات( به ارزش ۷4 میلیون دالر 
از مرز بین المللی مهران به عراق صادر شده است.
 ۹00 صادرات  از  ایالم  استان  گمرک  مدیرکل 
بین  مرز  از  جاری  سال  در  کاال  دالری  میلیون 
المللی مهران به عراق و سایر کشورها خبر داد و 
یادآور شد: این  میزان کاال از نظر وزنی نسبت به 
سال گذشته 8۹ درصد و از نظر ارزش دالری ۷۲ 

درصد رشد داشته است.
به گفته غالمی، این میزان صادرات کاال در سال 

جاری یک میلیون و ۹44 هزار تن بوده است.

مدت  در  مهران  مرز  صادراتی  اقالم  به  وی 
اقالم  ترین  مهم  افزود:  و  کرد  اشاره  شده  یاد 
تره  و  میوه  ساختمانی،  مصالح  شامل  صادراتی 
بار، محصوالت پالستیکی، صنعتی، شیشه و جام، 

لوازم خانگی و محصوالت فلزی بوده است.
مدیرکل گمرک ایالم با اشاره به مجموع صادرات 
کاال از مرز مهران در سال گذشته تاکید کرد: یک 
میلیارد و 1۶1 میلیون دالر انواع کاال سال گذشته 
از طریق مرز بین المللی مهران به عراق و سایر 

کشورها صادر شده است.
 ۲30 حدود  ایالم  استان  در  مهران  مرزی  شهر 
کیلومتر فاصله با بغداد پایتخت عراق فاصله دارد 
و به کانون فعالیت های صادراتی و تردد زوار با 

کشور همسایه تبدیل شده است.
شهرستان مرزی مهران در 85 کیلومتری جنوب 

غربی ایالم قرار دارد.

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول
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