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گفتـمان

بانوی زعفرانکار
یکی از افراد بهره گیرنده از زعفران برای اش��تغالزایی خانم
طاهره شهبازی اس��ت .طاهره شهبازی فعال اقتصاد مقاومتی در
عرصه پرورش زعفران در روستای تازه کند شهرستان مشگینشهر
درباره چگونگ��ی فعالیتش در عرصه تولید زعفران میگوید :بنده
تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم در رشته کشاورزی ادامه داده و
بعد از پایان تحصیالت مقدماتی به تولید فرش در این منطقه روی
آوردم اما باتوجه به اینکه از کش��اورزی براس��اس رشته تحصیلی
آگاهی داش��تم در سال  ۹۳وارد عرصه پرورش زعفران شده و در
طول این سه سال فعالیت خود را گسترش دادم.
وی افزود :زعفران گياهي چند س��اله اس��ت که به وس��یله
پیازچ��ه تکثیر پیدا میکند مهمترين گياه زراعي موجود در كره
زمين و تنها محصولي اس��ت كه بر خالف سایر محصوالت واحد
خريد و فروش آن به جاي تن و كيلو گرم ،مثقال و گرم اس��ت و
مهمترین ویژگی پرورش این گیاه اين است كه با يك بار كاشت
براي مدت  ۵ -۱۰سال عمليات برداشت صورت میگيرد.
وی خاطرنشان کرد :کشت زعفران سابقه هزار ساله دارد و با
توجه به اينكه در شرايط آب و هوايي خشك و سرد رشد میکند
ل��ذا نياز آبي بس��يار پايي��ن دارد و يكي از جايگزينهاي بس��يار
مناسب جهت رشد و توسعه در مناطق روستایی است و میتواند
جايگاه بااليي در اشتغال روستايي و كشاورزي داشته باشد.
وی تاکی��د کرد :ارزش يك كيلو زعفران برابر  ۲-۳تن گندم
است كه به علت حجم بسيار كمي كه دارد حملونقل آن بسيار
آسان و از جمله محصوالت صادراتي به شمار میآيد.
خانم ش��هبازی درخصوص تکثیر زعف��ران گفت :تكثير این
گی��اه از طريق ايجاد پيازچههای جديد ك��ه از پياز مادر توليــد
میش��ود صورت میگيرد به طوری که پي��از زعفران در ماههاي
تابستان به صورت غيرفعال و راكد در زمين باقي میماند و رشد
دوباره خود را در حدود پايان تابستان شروع میکند.
وی ه��دف از ورود به این عرصه اقتص��ادی را تغيير الگوي
كش��ت به خاطر محدودیت مناب��ع آبي عنوان کرد و گفت :توليد
ي��ك محصول با ارزش عالوه بر مص��ارف گوناگون باعث ارزآوري
نیز میشود و در کنار آن موجب ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي
كش��اورزان و همچنین این محصول به راحت��ی قابل حملونقل
اس��ت بدون اینکه امکانات خاصی نیاز داش��ته باشد و هر بانوی
ایرانی به راحتی میتوان وارد این عرصه شود.
ای��ن فعال اقتصاد مقاومتی گفت :بنا به توصیههای اطرافیان
وارد این عرصه شده و در اجرای آن اعضای خانواده و سایر افراد
مرا یاری و همکاری میکند و این امر موجب ایجاد انگیزه در بین
خانواده برای توسعه آن شده است.
وی افزود :از جمله آس��یبهای این عرصه هزینه بر بودن آن
و نبود ادوات کش��اورزی مناس��ب اس��ت که امید است در آینده
این ادوات ب��رای افزایش راندمان تولی��د پیشبینی و در اختیار
کشاورزان قرار گیرد.
خانم ش��هبازی گفت :برای ورود به این عرصه  ۵۰۰میلیون
ري��ال هزینه ش��ده که بخش��ی از ای��ن هزینه از طریق بس��یج
س��ازندگی شهرس��تان مشگینشهر در قالب تس��هیالت اقتصاد
مقاومتی پرداخت ش��ده اس��ت و در حال حاضر  ۴نفر به صورت
مس��تقیم و  ۱۲نفر به صورت غیر مستقیم مشغول بکار شدهاند.
وی خاطرنشان کرد :ساالنه  ۸۰۰گرم زعفران تولید و در بازارهای
شهرستان استان و استانهای هموار به فروش میرسد که از این
مقدار ساالنه بالغ بر  ۱۰۰میلیون ريال سود آوری دارد.
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اشتغالزایی با زعفران از مشکینشهر تا لرستان

اقتصاد مقاومتی با رنگ طالی سرخ

طالی ورامین
در نمودی دیگر از کارکردهای زعفران ،شهرستان ورامین با
تولید  ۱۸کیلوگرم طالی س��رخ ،سهمی را در بازار این محصول
از آن خود کرده اس��ت .طی سالهای اخیر توجه به کشت طالی
س��رخ در ورامین از سوی تعدادی از زعفران کاران دنبال شده و
موفقیتهای خوبی نیز در این عرصه به دست آمده است.
کیفیت زعفران تولیدی در شهرس��تان ورامین و شرایط آب
و هوایی این منطقه نش��ان دهنده آن است که شهرستان ورامین
میتوان��د در حوزه تولی��د زعفران قدمهای بزرگت��ری را بردارد.
براس��اس آمارهای ارائه ش��ده و با تالش زعفران کاران ورامینی،
بیش از  ۱۸کیلوگرم زعفران در این شهرستان تولید و روانه بازار
میشود که هنوز تا رسیدن به آنچه که این منطقه استحقاق آن
را دارد ،فاصله وجود دارد.
ام��روز موضوع اقتصاد مقاومتی از موضوعات داغ در کش��ور
محسوب میشود و بدون تردید بخش کشاورزی یکی از بازیگران
اصلی این عرصه به حس��اب میآید .در این میان توجه به کشت
محصوالت کش��اورزی که مورد نیاز کشور بوده و عالوه بر تأمین
نیازهای مردم در داخل ،در بازارهای بینالمللی و حوزه صادرات
نیز بدرخش��د یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی اس��ت .کش��ت
زعفران و گس��ترش صادرات این محص��ول یکی از ظرفیتهایی
اس��ت که در حوزه کشاورزی وجود داش��ته و شهرستان ورامین
میتواند در آن موفقیتهای بسیار بزرگی را کسب کند.
رضا تاجیک از فعاالن حوزه کشاورزی و اقتصادی شهرستان
ورامین با تأکید بر استعداد این منطقه در تولید برخی محصوالت
سودآور در حوزه کش��اورزی اظهار داشت :امروز زعفران
ایران دارای آوازه جهانی بوده و در این میان ،شهرستان
ورامین با تولید  ۱۸کیلوگرم طالی س��رخ ،سهمی را در
بازار این محصول از آن خود کرده است.
وی ب��ا اش��اره به س��ودآوری محصول زعف��ران افزود:
زعف��ران از جمله محصوالت حوزه کش��اورزی محس��وب
میش��ود که س��ودآوری مناسبی دارد
و میتواند موجب رش��د هر چه بیشتر
کشاورزی ورامین و ارزآوری برای منطقه
ش��ود .تاجیک با تأکید بر ضرورت حمایت از
ادامه
زعفران کاران ورامینی
داد :ط��ی س��الهای
اخیر قدمه��ای خوبی
برای کش��ت زعفران در
ورامین برداشته شده و
بای��د با حمایت و
ارائه تشویقهای
ه��ر چ��ه
بیش��تر ،
کش��ت ای��ن
محص��ول در ورامی��ن
توسعه پیدا کند.

وی حمایت هر چه بیشتر در کنار تالش مضاعف کشاورزان
را بس��یار مهم و ضروری قلمداد کرد و بیان داش��ت :شهرس��تان
ورامین با توجه به شرائط محیطی میتواند در این حوزه درخشش
بیش��تری داشته باشد و بدون تردید در سایه حمایتهای بیشتر
و همت و تالش مضاعف کش��اورزان ،رشد اقتصادی ورامین دور
از دسترس نخواهد بود.
محمدحسین تاجیک با اشاره به این نکته که این شهرستان
طی س��الهای اخیر در کشت محصول زعفران موفق عمل کرده
است ،اظهار داشت :شهرستان ورامین طی سالهای اخیر توانسته
در حوزه کشت زعفران به موفقیتهای خوبی دست پیدا کند.
وی با تقدیر از تالشهای فعاالن تولید و کش��ت زعفران در
شهرستان ورامین افزود :زعفران کاران و فعاالن توانمندی در این
عرصه مشغول به فعالیت هستند.
تاجیک با اشاره به این نکته که یکی از مهمترین رویکردهای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،توجه ویژه به ظرفیتهای مختلف
تولی��دی اس��ت ،ادامه داد :شهرس��تان ورامین در حوزه کش��ت
محصوالت مختلف کش��اورزی دارای توانمندی است که یکی از
این محصوالت ،زعفران محسوب میشود.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ورامین با تش��ریح شرایط
اقلیم��ی و جغرافیایی این منطقه برای توس��عه بخش کش��اورزی
اضاف��ه کرد :ش��رایط اقلیمی و جغرافیایی و محی��ط آب و هوایی
شهرستان ورامین مستعد کشت
محصوالت��ی نظی��ر زعفران
ب��وده ک��ه در بازاره��ای
داخل��ی و خارج��ی نی��ز
دارای مش��تری است.
وی با اشاره
به

سطح زیرکشت محصول زعفران در شهرستان ورامین عنوان کرد:
براس��اس برآوردهای به عمل آمده ،بیش از شش هکتار از اراضی

نمای نزدیک
در اقتصاد
گروه گفتمان
گفتو گــ�و
جهانی ،عنوان بزرگترین
تولیدکننده طالی سرخ جهان تنها نامی است که
سهم ایران از زعفران بود و امروز این نام هم
در معرض تهدید قرار گرفته و افغانها جا پای
زعفران ایرانی در تولید گذاشتهاند.
از دیرباز خراسان جنوبی را با نام سرزمین طالی
سرخ میشناسند ،سرزمینی که درد محرومیتها و
شرایط  ۱۸سال خشکسالی هنوزهم نتوانسته
مردمان سخت کوش آن را از پای درآورد و حاال عطر
و بوی زعفران آن نه تنها در کشور بلکه در دنیا
زبان زد خاص و عام است .خراسان جنوبی با تولید
ساالنه  ۵۴تن زعفران خشک رتبه دوم تولید این
محصول در کشور را به خود اختصاص داده با این
وجود عطر ،طعم و کیفیت باالی زعفران تولیدی آن،
رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.
شرایط اقلیمی گرم و خشک کویر خراسان
جنوبی سبب شده که این منطقه سازگاری خوبی با
کشت زعفران داشته باشد و سال به سال شاهد
افزایش سطح زیر کشت این محصول در استان
باشیم .اما این صادرات هم سالهاست به صورت
فلهای انجام میشود و سود آن را کشورهای دیگر
مثل اسپانیا میبرند ،کشورهایی که با برند شناخته
شده خود زعفران ایرانی را به نام زعفران اسپانیا
به کشورهای دیگر میفروشند و بازار سرخ این
محصول را به تصاحب خود درآوردهاند .نداشتن
بستهبندیهای جذاب و مناسب و نیز نبود متولی
یکپارچه در یکسانسازی مدیریت
زعفران از تولید تا مراحل فروش آن در
داخل و خارج از کشور موجب شده تا نتوان
به درستی از موهبات این صنعت بزرگ در جهت
کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت .امروز کشورهای
بسیاری هستند که با داشتن شرایط بسیار پایینتر
از ایران در حوزه زعفران با رویکرد
اقتصادی و برنامهریزی مدون به
مهم توانستهاند نام خود را در
جهان برجسته سازند .با تمام
این تفاسیر زعفران محصولی
است که هم میتواند در داخل
زمینه اشتغالزایی و تولید ثروت به
کار گرفته شود و هم در عرصه جهانی نام
ایران را پر آوازه سازد چنانکه
نمونههای متعددی از این
اشتغالزایی را در کشور
میتوان مشاهده کرد.

ﺷﮫﺮﺳﺘﺎننھﺎ
ها
شهرستا
ﺍﺧﺒﺎﺭ

ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﻴﻼﻥ ﻭ
ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺎﺯ ﮔﻴﻼﻥ – ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺁﻣﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻳــﺪﺍﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﻣﻮﻳــﻲ ﺿﻤــﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ
ﺩﻳﺴــﭙﭽﻴﻨﮓ ﻭ ﻣﺮﻛــﺰ ﭘﻴﺎﻡ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ،ﻃﻰ
ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺳــﺮﺩ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ،ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺁﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﻏﺮﺏ
ﮔﻴﻼﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ
ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴــﻮﻭﻻﻥ ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﻏﺮﺏ
ﮔﻴﻼﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ
ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  6ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻰ ﺁﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ.

ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ  3ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ  9ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ

ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺳﻢ  12ﭘﺮﻭژﻩ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﭘﺎﺳﻮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ،ﺑﺨﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﻨﻰ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯﺍﺳﺘﺎﻥ
ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ،ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﮔﺎﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ  12ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻛــﺮﺩ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺍﺯ  12ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ  3ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺎﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ،ﭘﻞ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻛﺸــﻜﻚ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ  3ﻭﺍﺣﺪ
ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  6ﭘﺮﻭژﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﻴﺰﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.
ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  12ﭘﺮﻭژﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻌــﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ  46ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  487ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ
ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ 1194ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎﺯ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺭﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺍﺯﻣﺠﻤﻮﻉ  65ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ  59ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

قابل کش��ت شهرستان ورامین به کش��ت زعفران اختصاص دارد
و این شهرس��تان میتواند در این عرصه موفقیتهای بیشتری را
کسب کند.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ورامین ب��ا تأکید بر این
نکت��ه که میانگین برداش��ت از هر هکتار از اراضی قابل کش��ت
شهرس��تان ،سه کیلوگرم زعفران اس��ت ،یادآور شد :از هر هکتار
از اراضی کش��اورزی ورامین که به زیر کش��ت زعفران رفته ،سه
کیلوگرم طالی س��رخ برداش��ت میش��ود .وی با اشاره به شروع
برداش��ت محصول زعفران از اراضی زیرکش��ت رفته بیان داشت:
کار برداش��ت زعفران در شهرستان ورامین از آبانماه آغاز شده و
زعفران کاران منطقه در حال جمعآوری دسترنج خود هستند.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ورامین با ابراز امیدواری
برای رس��یدن به موفقیتهای بیش��تر در این عرصه یادآور شد:
زعفران تولید شده در شهرستان ورامین به بازارهای مختلف برای
فروش ارسال میشود که امیدواریم در این عرصه به موفقیتهای
بیش��تری دس��ت پیدا کنیم .به هر ترتیب شهرس��تان ورامین در
تولید برخی محصوالت مهم و س��ودآور حوزه کشاورزی از جمله
زعفران ،بس��یار بااستعداد و توانمند است و میتواند در این عرصه
به حضور در بازارهای بینالمللی نیز فکر کند.
بدون تردید توجه به بخشهای مختلف کشاورزی ورامین و
استفاده هر چه مطلوب تر از ظرفیتها و استعدادهای موجود در
این حوزه ،یکی از مهم ترین اولویتهای شهرس��تان برای تحقق
اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه منطقه محسوب میشود.
زینت لرستان
لرستان نیز از مناطقی است که چشم به زعفران دارد چنانکه
عبدالرضا بازادار در کارگروه اقتصاد مقاومتی لرستان گفت :سطح
زیر کشت زعفران در استان دو درصد است.
وی افزود :دو درصد تولید زعفران کش��ور مربوط به لرس��تان
اس��ت اما زعفران لرستان ازنظر سه شاخص رنگ ،طعم و عطر و بو
حتی نسبت به زعفران خراس��ان باکیفیتتر است .رئیس سازمان
جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد :بیشترین سطح زیر کشت زعفران
استان مربوط به شهرستان خرمآباد است و با توجه به نرخ بیکاری
موجود در روس��تاها و همچنین استفاده بیشتر از اراضی کشاورزی
استان ،توسعه کشت زعفران باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی اضاف��ه کرد :براس��اس برنامه باید چهار ه��زار هکتار از
اراضی استان در برنامه هفتساله به کشت زعفران اختصاص پیدا
کن��د و درصورتیکه  ۱۰درصد از اراضی مربوط به کش��ت گندم
را به کشت زعفران اختصاص بدهیم ،اقتصاد روستاها بهبود پیدا
میکند .متوسط درآمد ساالنه زعفران  ۹برابر گندم آبی ۲۴ ،برابر
گندم دیم و بهطور متوسط  ۱۲برابر گندم آبی و دیم است.
بازدار بابیان اینکه درآمد زعفران در یک هکتار پس از هفت
س��ال حدود  ۲۹۰میلیون تومان اس��ت ،گف��ت :هزینههای این
محص��ول طی دوره هفتس��اله حدود  ۴۳ی��ا  ۴۴میلیون تومان
است و درآمدزایی آن حدود  ۲۵۹میلیون تومان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کشت زعفران
و گل محمدی در استان تأکید کرد و افزود :در حوزه حبوبات نیز
لرس��تان از استانهای برتر کشور اس��ت ولی باید سهم بیشتری
از اعتبارات اس��تان به این حوزه اختصاص یابد.همچنین وضعیت
ی
کشت بادام و گردو در استان نیز بسیار مطلوب است و در صورت 
که باغبانی ما از حالت اکولوژی به س��مت مدرن بروند ،هیچگونه
نگرانی برای تولید و فروش آنها در بازار وجود ندارد.

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  14ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  1397ﺷﻤﺎﺭﻩ41132

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﮔـﻠﺴـﺘـﺎﻥ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻟــﻪ ﻛﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ
ﺍﺳــﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺳــﻴﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ
ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ  519ﻃﺮﺡ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺩﺭﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ  30ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ
ﺩﺭ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻫــﺪﻑ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ،
ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﻭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﺗﺤﻘــﻖ ﺁﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻓﺮان ﻧﺎﯾﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﺴــﺎﺱ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﻭﺣــﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻰ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ،ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ
ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﺷﺮﺍﻳﻂ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ
ﺗﻼﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺷــﻤﻦ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺳــﻪ ﺣﺮﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻨﺜﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﺒﻜﻪ
ﺍﺻـﻔـﻬـﺎﻥ
ﻓﺎﺿــﻼﺏ ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﻓــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑــﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  11400ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻓﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻨﺲ
ﺧﺎﻙ ﻫﻢ ﺭﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺷﺒﻜﻪ
ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺑﺎﻓﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻓﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﻗﻨﻮﺍﺕ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺁﺑﻬﺎﻯ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺰﺭگ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺷــﺮﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻳﻴﻦ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛﻮﻳﺮﻯ ﻭ ﻛﻢﺁﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﺏﺍﻧﺒﺎﺭ
ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺁﺏﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻥﻫﺎ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﮔﺮﻡ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻯ
ﺷــﻬﺮ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﻭﺷــﻬﺮ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻳﻊ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺁﺏﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻣﺮﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ،
ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﺍ ﻭ
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻓﻌﻠﻰ
ﻛــﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻮﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ ،ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ
ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻧﺒﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻣﺠــﺪﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ

رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﺮح
» ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب « ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛـﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ
ﺗﻴﺰﺭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻃﺮﺡ » ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ « ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺧﺘﺮ  ،ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻃﺮﺡ » ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ « ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ
ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ  :ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ » ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻛﺘﺎﺏ « ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﺰﺭ ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ
ﻃﺮﺡ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ » ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ «
ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ » ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ « ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ  :ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ
ﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﺎﻥ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ  :ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻯ
ﺑﻮﻣﻰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﻰ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺑﻰ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ
ﺳﻤﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮﺩ ،ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻮﻳﮋﻩ
ﺍﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳــﻬﻴﻢ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺑﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ
ﺳـﻤـﻨـﺎﻥ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﻳﻪ
ﺻﺒﺢ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺳــﻴﻤﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ  ،ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺻــﺪﺩ ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎﻯ ﻛﻴﻔــﻰ
ﺑﺮﻕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳــﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺳــﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ،ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺎﻥ
 100ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ  .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔــﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ
ﺍﺳــﺖ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ  :ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﺣــﺪﻭﺩ  7ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ  ،ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻣﺴــﺎﻝ  100 ،ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﻕ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ  :ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘــﺮﻭژﻩ  93 ،ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  266ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  :ﺍﺣﺪﺍﺙ
 124ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﺷــﺒﻜﻪ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ  963ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮﻁ
ﻫﻮﺍﻳﻰ  ،ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  253ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺑــﺮﻕ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  165ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ  ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ 19
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  837ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﻧﺼﺐ 422
ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴــﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﻭ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺷــﺖ ﻳﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﻫﻨﺮ،
ﺑﺮﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ
ﺩﺭ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﭼﻬــﺎﺭ ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  910ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 670
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 680
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
 519ﻃﺮﺡ ﺩﺭﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮﺩ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﻦ  10ﺗﺎ  20ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ

ﺣﻔﺮ و ﺗﺠﮫﯿﺰ و آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ۹
در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن

ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﻌــﺎﺩﻝ  8ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
ﺁﺑﻔﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔــﺮ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ
ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ
ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ  :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮﻯ ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺘﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻯ،
ﻟﺬﺍ ﭘﻴﺮﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎ ﻛﻤﻴــﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳــﻴﺪ .
ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﺿﻤﻦ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ  :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﭼﺎﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺸــﺖ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺩﺭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  30ﻣﺘﺮﻯ ﺷــﻬﻴﺪ ﺳــﺘﺎﺭﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﭼﺎﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ  .ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻩ
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﺍﺭﻩ  16ﺍﻳﻨﭻ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻴﺴــﻴﻨﮓ  24ﺍﻳﻨﭻ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑــﺎ ﺁﺑﺪﻫﻰ  20ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺷﺪ  :ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺍﻭﺝ
ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﻛﻢ ﺁﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ.

