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از ابتدای خلقت بشر تاکنون 
فعالیت کشــاورزی برای تامین 
مــواد غذایی مــورد نیاز بشــر 
وجود داشــته و انسان همواره 
بــه دنبــال تولیــد محصــوالت 
جدیــد بــا ســطح بیشــتری از 
تولیدات بوده است و از همین 
رو اکثــر تمدن هــا و جوامع هم 
در مجــاورت منابع آبی و رودها 

شکل گرفته است.
بخــش  جایــگاه  بنابرایــن 
کشاورزی از باب تامین خوراک 
برای انســان ها همــواره مورد 
توجــه جامعــه بــوده و روش ها 
و الگوهــای مختلفــی بــرای آن 

تدوین شده است.
اما امروزه با توجه به کاهش 
بارش هــا و کمبــود منابــع آبی 
و رواج خشکســالی ایــن بخش 
بســیاری همراه  چالش هــای  با 
شــده است به گونه ای که بحث 
حذف برخــی از گونه های آب بر 
مطــرح  کشــاورزی  محصــوالت 
شده و به نوعی این بخش را با 
مشکالت عدیده رو به رو کرده 

است.
در این راســتا در مصاحبه ای 

بخــش  وضعیــت  تفصیلــی 
کشاورزی، مســائل و مشکالت 
در  موجــود  چالش هــای  و  آن 
این حوزه و راهــکار الزم برای 
ایــن مشــکالت  برون رفــت از 
را بــا رضا نوبخــت رئیس نظام 
مهندســی کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی ســاوه و زرندیــه بــه 

گفت و گو نشستیم.
رضــا  صحبت هــای  مشــروح 
نوبخــت رئیس نظام مهندســی 
کشــاورزی و منابع طبیعی ساوه 

و زرندیه در زیر می آید:

جایــگاه بخش کشــاورزی در 
جامعه به طور کلی و به ویژه در 
بخش اقتصاد را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ظرفیت  از  کشــاورزی  بخش 
باالیــی بــرای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتی برخوردار اســت، باید 
از ایــن ظرفیت ها به درســتی 
درراســتای خودکفایــی کشــور 
اســتفاده شــود، به گونه ای که 
اگــر بخش کشــاورزی مدیریت 
بــه صورت   می توانیــم  شــود، 
100 درصــدی بــدون نیــاز به 

واردات خودکفا عمل کنیم، که 
استفاده از تخصص کارشناسان 
تنها راه گذر از کشاورزی سنتی 

به کشاورزی تجاری است.
انتظار مــی رود که از ظرفیت 
دانش آموخته هــای حوزه آب و 
خاک این ســازمان در توســعه 
کشاورزی به ویژه از سوی جهاد 
کشــاورزی و امــور آب بیشــتر 

استفاده شود.
حرکــت بــه ســوی تولیــد و 
بخــش  در  بیشــتر  بهــره وری 
کشــاورزی نیازمند نــگاه علمی 
چگونــه  شــما  نظــر  از  اســت، 
می تــوان در این مســیر موفق 

عمل کرد؟
نگاه ما علمی کردن کشاورزی 
اســت و تحقق آن نیاز به ابزار 
و راه دارد و شــرایط خاص خود 
را می طلبــد که در این راســتا 
یکــی از بهتریــن راه هایــی که 
می توانــد به این شــرایط کمک 
از ظرفیت های  کنــد اســتفاده 
و  کشــاورزی  مهندســی  نظــام 

منابع طبیعی است.
آیا بــا توجه به کمبــود منابع 
آبــی نیــاز به حــذف برخــی از 

محصوالت وجود دارد یا خیر؟
برخی  یــا  حــذف کشــاورزی 
راهــکار  اساســی  محصــوالت 
پیشگیری از بحران آب نیست 
بلکــه کنتــرل و مدیریــت آب 
برنامه هــای  نیازمنــد  کشــور 
متنوعی است که در آن ارتقای 
روزآمد  تکنولــوژی  مدیریــت، 
وکمــک بــه کشــاورزان مــورد 
توجه قــرار گیــرد در غیر این 
بحــران آب، مشــکالت  صورت 
زیســتی و اجتماعــی فراوانــی 

برای کشور به همراه دارد.
نگرفتــن  کار  بــه  از 
مهندســی  نظــام  ظرفیت هــای 
در اجرای طرح هــای آب و خاک 
گله مند هستیم، ارائه آموزش 
بخــش  در  نویــن  آبیاری هــای 
و  بهره بــرداران  به  کشــاورزی 
طرح های  پیمانکاران  مشاوران، 
آب و خاک از جمله ظرفیت های 
زیــرا  بــوده،  اســتفاده  قابــل 
استفاده از تخصص کارشناسان 
تنها راه گذر از کشاورزی سنتی 

به کشاورزی تجاری است.

ادامه در صفحه 7

صفحه 3

احداث کارخانه تولید دیوارهای پیش ساخته گچی  
در غرق آباد

استفاده از تخصص کارشناسان؛ راه گذر از کشاورزی
 سنتی به تجاری

والدت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی )ع( را تبریک می گوییم
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اســتاندار مرکزی در آیین آغاز 
عملیــات اجرایــی واحــد تولیدی 
ســپیدگچ ســاوه گفــت: کارخانه 
ســپید گــچ ســاوه بــا قوانیــن و 
چارچوب های محیط زیستی مرتبط 
و از صنایع پاک محسوب می شود.
احــداث  کلنــگ  افــزود:  وی 
کارخانــه شــماره دو بــا فنــاوری 
جدید که در کشور بی نظیر است 
و در حوزه دیوارهای پیش ساخته 
است در شهرک صنعتی غرق آباد 
به زمین زده شــده و امید اســت 
مشــکالت آن نیز برطرف شــود و 
در این منطقه تولیــد با کیفیت و 
اشتغال بیشــتر را شاهد باشیم.
ســید »علی آقــازاده« اظهار کرد: 
ســپیدگچ ســاوه عالوه بر سوابق 
در  تولیــد،  حــوزه  در  درخشــان 
بکارگیــری نیروهــای بومــی نیــز 
پیشــتاز اســت و محصــوالت این 
کارخانــه عــالوه بــر اســتفاده در 
صنایع ســاختمانی داخلی به سایر 
کشــورها نیز صادر می شود. وی 
افزود: کارخانه شماره 2 سپیدگچ 
که ویــژه تولید دیواره های پیش 
ســاخته گچی اســت امــروز وارد 
فــاز اجرایی می شــود و بــا بهره 

برداری از آن، اشتغال منطقه نیز 
قوت مــی یابد.اســتاندار مرکزی 
گفــت: یکــی از دالیــل تاخیر در 
آغاز عملیــات اجرایی این کارخانه 
نوســانات ارزی و تحریم ها بود و 
اگر چنین مشکالتی وجود نداشت 
شاید تا امروز تسهیالت ارزی آن 
اختصاص می یافــت و کار انتقال 
دســتگاه های مورد نیــاز و نصب 
آنها نیــز انجام می شــد. آقازاده 
اظهــار کــرد: برای رفع مشــکالت 
این کارخانــه حمایت های الزم در 
دســتور کار قــرار می گیــرد و با 
مراجع مرتبــط در پایتخت رایزنی 
مــی کنیم تــا بتوان بــرای تکمیل 
این واحد از ارز چهار هزار و 200 
تومانی اســتفاده کــرد.وی ادامه 
داد: دســتیابی بــه فنــاوری روز 
دنیا در تولید دیــواره های پیش 
ســاخته گچی در کشــور و استان 
مرکزی یکی از اهداف ساخت این 

کارخانه در ساوه است.
رئیــس  از  مرکــزی  اســتاندار 
ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
اســتان خواســت کــه در مــورد 
مشــکالت ایــن کارخانــه و ســایر 
بــه  واحدهــای تولیــدی نســبت 

برگزاری جلســه با مسئوالن عالی 
در تهران اقــدام کند.مدیرعامل 
شــرکت سپید گچ ساوه نیز گفت: 
این کارخانه در سال 61 به عنوان 
نخســتین کارخانــه 500 تنی در 
استان مرکزی بهره برداری شد و 
در سال 75 نیز ظرفیت تولید آن 
به یک هزار تن و در سال 1380 

نیز به 2 هزار تن در روز رسید.
ناصــر اقبالیــون در ایــن آیین 
گفــت: واحــد تولیــد بلورگچ این 
کارخانــه در نوبران نیــز اکنون با 
یــک هــزار و 500 تــن تولید در 
روز فعالیــت می کندوی  افزود:با 
بهــره بــرداری از کارخانه دوم در 
غرق آبــاد، امکان ایجاد اشــتغال 
500نفر بصورت مستقیم  و بیش 
از 3 هــزار شــغل غیر مســتقیم 
ادامــه  دارداقبالیــون  وجــود 
داد:پیــش بینی شــده بــود این 
کارخانه بــا یکهزار و 200میلیارد 
ریال به بهره برداری برســد ولی 
با توجه به نوســانات ارزی حدود 
دو هزار و 700میلیارد ریال نیاز 
اســت که  بــرای تحقــق این مهم 

نیازمند حمایت دولت هستیم. 
وی افزود:ایــران از نظر تولید 

گــچ در جهــان در زمــره بهتریــن 
کشورهابود وخوشــبختانه معادن 
متنوعی هم در نقاط مختلف کشور 
تولید می شود.مدیرعامل شرکت 
ســپید گــچ ســاوه گفــت: در 40 
سال اخیر به دالیل مختلف تحرک 
زیادی در صنعت گچ ایجاد نشــده 
و در زمینه فرآوری نیز تنگناهایی 
وجود داشته و نیاز کشور به سمت 
و سوی مواد گچی سبک و صنعتی 
رفته اســت.اقبالیون گفت: بیش 
از 50 نــوع محصــول در کارخانه 

سپیدگچ تولید می شود که انواع 
محصــوالت ســیمانی افزودنی در 

زمره آن است.
مدیرعامــل شــرکت ســپیدگچ 
ســاوه گفت: 10 هکتــار زمین در 
شــهر صنعتی غرق آباد اختصاص 
یافته کــه چهار هکتــار آن مربوط 
بــه زیربنــای ســالن و بخش های 
تولیدی اســت و در صورت تامین 
منابع ارزی امکان بهره برداری از 
این کارخانه تا 16 ماه آینده وجود 

دارد.

احداث کارخانه تولید دیوارهای پیش ساخته گچی  در غرق آباد 
»سپید گچ ساوه«   از صنایع  پاک   و از نظر زیست محیطی  مورد تایید است

کارخانه سپید گچ ساوهکه در حوزه تولید 
دیوارهای پیش ساخته گچی فعالیت می کند با 

سرمایه گذاری بالغ بر 300 میلیارد تومان احداث و 
برای ۴00 نفر بطور مستقیم و برای بیش از دو هزار نفر 
بطور غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد . این پروژه 

با هدف سرمایه گذاری تا سقف ۵0 درصد صادرات 
احداث می شود و به دلیل مقاومت باالی سنگ 

گچ غرق آباد پروژه در دست اجرا از کیفیت باال و 
استاندارد مطلوبی برخوردار است 

استاندار:  فرماندار ساوه خبر داد؛
صادرات بلور ســاوه به 60 کشــور 

جهان
محمد بهاروند اظهار کرد: در کشور 9 
کارخانه تولید شیشه و بلور فعالیت دارند 
که یکی از آنها در شهر ساوه استقرار دارد.

وی تصریح کرد: روزانه بیش از 150 
تن انواع بلور در 140 مدل در ساوه تولید 
می شود که کیفیتی بی نظیر داشته و قابل 
رقابت با نمونه های خارجی است.فرماندار ساوه با بیان اینکه محصوالت 
بلور کارخانه ساوه با یک پنجم قیمت مشابه خارجی تولید و روانه بازار 
می شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده شده گاهی محصوالت بلور 
ساوه برچسب خارجی زده و چندین برابر قیمت به دست مصرف کننده 
می رسد.بهاروند از فعالیت 5 هزار کارگر در صنعت بلور کشور خبر داد و 
افزود: درحال حاضر محصوالت بلور ســاوه به بیش از ۶0 کشور دنیا و 
پنج قاره جهان صادر می شود.وی ارزش صادرات بلور در سال گذشته را 
25 میلیون دالر اعالم و اظهار کرد: ساالنه ۳40 هزار تن بلور به همت 
کارگران ایرانی تولید می شود که انتظار می رود مصرف کنندگان داخلی 

با حمایت از تولید داخلی به حفظ اشتغال این کارگران کمک کنند.

بهره بــرداری از 7 طرح آبزی پروری 
استان مرکزی در هفته دولت

مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 
همزمان با فرا رســیدن هفته دولت 7 طرح آبزی پروری در اســتان 

مرکزی به بهره برداری می رسد. 
اکبــری در توضیــح ایــن خبر اظهار کــرد: این طرح هــا که در 
شهرستا ن های اراک، شازند و خنداب به بهره برداری خواهد رسید در 
زمینه پرورش ماهی زینتی، پرورش ماهی سردآبی و تولید بچه ماهی 
قزل آال بوده که جمعاً با سرمایه گذاری حدود 29.7 میلیارد ریال افتتاح 

و به بهره برداری خواهد رسید.
وی، اشتغال ایجاد شده از این طرح ها را به صورت مستقیم 14 نفر 
و به صورت غیر مستقیم ۳1 نفر عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از 
این طرح ها 45 تن به ظرفیت تولید ماهیان سردآبی، 225 هزار قطعه 
به ظرفیت تولید ماهی زینتی  و ۶00 هزار قطعه به ظرفیت تولید بچه 

ماهی قزل آالی استان اضافه خواهد شد.
مدیر شــیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به 
برگزاری دو جشــنواره طبخ آبزیان نیز به همین مناسبت در روزهای 
نهم و پانزدهم شهریور ماه در شهرستان خنداب اشاره کرد و گفت: این 
جشنواره ها با هدف فرهنگ سازی برای افزایش مصرف سرانه آبزیان 
به همت مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان خنداب و شهرداری آن 

شهرستان برگزار خواهد شد.

دومین جشنواره برداشت هلو و شلیل 
در خنداب برگزار می شود

عبدالرضا حاج علــی بیگی در گفت وگو بــا خبرنگاربا بیان اینکه 
جشــنواره برداشت هلو از 8 شــهریور مقارن با عید غدیر در روستای 
اناج برگزار خواهد شد، گفت: این جشنواره تا 9 شهریورماه ادامه دارد و 
در کنار آن نمایشــگاهی دایر است. در این نمایشگاه بیش از 40 غرفه 
از روســتاهای مختلف در بخش قره چای حضور داشته و محصوالت 
خود را برای فروش به بازدیدکنندگان عرضه می کنند . وی ادامه داد: 
محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه فقط محصوالت مرتبط با هلو 
نیست، بلکه سایر محصوالت باغی، تولیدات کشاورزی، صنایع دستی 
و غیره که قابلیت ارائه در این نمایشگاه دارند نیز  عرضه خواهند شد، 
ولی در روز اول جشــنی به مناسبت برداشت هلو با حضور مسئوالن 
استان برگزار خواهد شد . فرماندار خنداب با اشاره به اینکه این جشنواره 
دومین جشنواره برداشت هلو و شلیل است، که در این شهرستان برگزار 
می شــود، گفت: شهرستان خنداب دارای ۶ هزار و 500 هکتار باغات 
ســردرختی است که در قسمتی از این باغات هلو و شلیل کاشت می 
شود، و در واقع این شهرستان قطب تولید هلو و شلیل در استان مرکزی 
بشــمار می رود .حاج علی بیگی بیان کرد: رونق اقتصادی روستاها و 
توسعه بازار فروش محصوالت کشــاورزی از اهداف اصلی برگزاری 
این جشنواره است، البته در حاشیه این مراسم به برگزاری برنامه های 
متنوع، شــاد و مفرح توجه خاص شده و سعی شده است ظرفیت های 

تولیدات روستایی این شهرستان برای عموم به نمایش گذاشته شود .

خبرخرب خبر

به مناسبت هفته دولت صورت می گیرد؛
بهره برداری از 40 طرح 

در زرندیه

هــادی فدایــی فرماندارزرندیــه در گفت وگو با 
خبرنگاران بابیان اینکه  هم زمان با هفته دولت 40 
طرح و پروژه در شهرســتان زرندیه به بهره برداری  
می رســد، اظهار کرد: این طرح هــا در زمینه های 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 2۳ میلیارد و 400 میلیون 
ریال اعتبارات ملی، 42 میلیارد و ۳۳0 میلیون ریال 
اعتبارات اســتانی و 18 میلیارد و 54۳ میلیون ریال 
ســایر اعتبارات  و در پروژه هــای اقتصادی با 2۳ 
میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال تســهیالت ریالی و 50 
هــزار دالر تســهیالت ارزی و 20۶ میلیارد و ۶11 
میلیون ریال آورده ســرمایه گذاران به بهره برداری 

می رسد.
فدایی بیان داشت: با بهره برداری از این طرح ها 

11۶ فرصت شغلی ایجاد می شود.
فرمانــدار زرندیــه گفــت: هفته دولــت یادآور 
فداکاری  های فرزندان پاک نهاد و گران قدر انقالب 
و احیاکننده روزهای پرشــور خدمتگزاری، شهیدان 

بزرگ، رجایی و باهنر است.

برپایی همایش کشــوری شو 
زیبایی و سواره اسب

سومین همایش کشوری شو زیبایی و سواره اسب 
شهر غرق آباد برگزار شد.

نماینده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس شورای 
اســالمی در این جشــنواره گفــت: اختصاص زمین 
مناسب به ورزشکاران و عالقمندان این رشته در شهر 
غرق آباد می تواند موجبات توسعه و ترویج این رشته 

در غرق آباد شود. 
محمدرضا منصوری با اشاره به استعداد باالی شهر 
غرق آباد در این رشته ورزشی اظهار کرد: نبود زمین 
مناســب جهت تمرین و برگزاری اینگونه جشنواره ها 
و حمایــت دولت از فعالین این عرصه از مشــکالت 

چابکسواران است. 
وی بیــان کــرد: ایجــاد زمینه مناســب فعالیت 
عالقمندان پرورش و ســوارکاری اســب می تواند به 

رونق اقتصادی در این منطقه کمک کند.
مســئول برگزاری این همایش نیز گفت: سومین 
دوره این همایش در شــهر غرق آباد در حالی برگزار 
می شــود که موجبات جذب جوانــان فراوانی به این 

رشته را فراهم کرده است.
 ابوالفضل باباشلو افزود: در این همایش بیش از 80 
اسب از ۶ استان کشور شرکت کردند و از برگزیدگان 
با اهدای لوح تقدیر و تندیس همایش تجلیل می شود.

کرد:  اعــالم  قضاییه  قــوه 
رسیدگی  علنی  دادگاه  جلســه 
به اتهامات الف.ر.م رئیس دفتر 
رئیس جمهور ســابق در شعبه 
اول دادگاه انقــالب اســالمی 

تهران برگزار شد.
به نقــل از روابــط عمومی 
دادگاه انقالب اسالمی در جلسه 
کیفرخواســت  الف.ر.م،  دادگاه 
قرائت و با اعالم تنفس از سوی 
رئیس دادگاه، ادامه این جلسه به 
وقت دیگری موکول شد.حسب 
اعالم رئیــس دادگاه در مهلت 
تنفس، به متهم و وکالی وی، 
فرصت داده شــد که بار دیگر 
کیفرخواست را مالحظه و نسخه 
برداری نموده و بــرای تدارک 
اســاس  شــوند.بر  مهیا  دفاع، 
اعالم قبلی قــرار بود صبح روز 
شنبه ســوم شهریور به اتهامات 
اسفندیار رحیم مشایی در شعبه 
اول دادگاه انقــالب رســیدگی 

شــود. بر این اساس خبرنگاران 
برای پوشش خبری این پرونده 
به شــعبه مذکور مراجعه کردند 
امــا موفق به حضور در شــعبه 
نشدند. کمی بعد خبری مبنی بر 
لغو دادگاه مشایی به دلیل عدم 
حضور او و وکالیش از ســوی 
یکی از رسانه ها منتشر شد. ایسنا 
با یکی از وکالی مشایی -علی 
اصغر حسینی- تماس گرفت و 
او درباره علت عدم حضور موکل 
و وکالیش در دادگاه توضیحاتی 
ارائه کرد.امــروز پرونده دیگری 
هــم در دادگاه انقــالب یعنی 
پرونده حمید باقری درمنی متهم 
به فساد اقتصادی مورد رسیدگی 
قــرار گرفت. پس از بازگشــت 
برنامــه خبری  از  خبرنــگاران 
مربوط به پوشــش این پرونده 
در شــعبه 15 دادگاه انقــالب، 
قوه قضاییه اعالم کرد که اولین 
جلسه رسیدگی به پرونده رئیس 

دفتر رئیس جمهور سابق برگزار 
شده اســت.قوه قضاییه در این 
خبر تاکید کرد که در این جلسه 
حســب اعالم رئیس دادگاه در 
مهلت تنفس، به متهم و وکالی 
وی، فرصــت داده شــد که بار 
دیگر کیفرخواســت را مالحظه 
و نســخه برداری نموده و برای 
تدارک دفاع، مهیا شــوند و لذا 
ادامه این جلسه به وقت دیگری 
موکول شــد.پس از انتشار این 
خبر عادل حیــدری یکی دیگر 
از وکالی مشایی به ایسنا گفت: 
مــن و آقای حســینی وکالی 
آقای مشــایی در دادگاه حضور 
نداریم و از اینکه خبری منتشر 
شــده که ما در دادگاه هستیم 
تعجب کردم. آقای مشــایی به 
جز ما وکیــل دیگری ندارد.قوه 
قضاییه همچنیــن تصاویری از 
حضور مشایی در دادگاه منتشر 

کرده است

 اولین جلسه رسیدگی به پرونده 
رئیس دفتر رئیس جمهور سابق برگزار شد 

نماینده  منصوری  محمدرضا 
مردم ساوه و زرندیه در مجلس در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت:رفع 
ابهامــات در مورد وضع کنونی و 
بیان ریشــه های آن آثار مثبتی 
دارد و مردم و مسئوالن در فضای 
شــفاف برای حل مسائل گام بر 

می دارند.
وی یادآور شــد: پاسخگویی 
باعث شفافیت نزد افکار عمومی 
شده و عملکردهای مثبت را نشان 
می دهد و می طلبد مقامات بیشتر 
با مردم سخن بگویند و انسجام 
و وحدت را بیفزایند.نماینده مردم 
ســاوه و زرندیه گفت: مشکالت 
و مســائل مردم باید بــا درایت 
مطرح شــود و رئیس جمهوری 
نیز به عنوان شخص اول اجرایی 
کشــور باید توضیحات واضح از 

علل و ریشه مشکالت بیان کند.
منصوری افزود:تقویت پیوند دولت 
- ملت با حضور رئیس جمهوری 
در مجلس شورای اسالمی ایجاد 
می شود و امید به آینده در میان 
مردم افزایــش خواهد یافت.وی 
گفت: حضور رئیــس جمهوری 
در صحن علنی مجلس و پاسخ 
به ســئواالت نمایندگان نه تنها 
تضعیف جایگاه ریاست جمهوری 
را ســبب نمی شود بلکه فرصتی 
مغتنم برای دکتر روحانی اســت 
که عنــوان کنــد چگونه برخی 

عملکردهای نامناسب باعث شده 
اقتصاد آسیب ببیند.نماینده مردم 
ساوه و زرندیه ادامه داد: سیاست 
تثبیت نرخ دالر در قبال تورم 20 
درصدی در سال های قبل نشان 
از درک اشــتباه الفبای اقتصادی 
بوده و مردم باید توضیحات رئیس 
جمهوری را بشــنوند تا قضاوت 
صحیحی از وضعیت موجود داشته 
باشند.منصوری گفت: برای برون 
رفت از مشکالت باید غبارها کنار 
زده شــود و معضالت با شفافیت 
مطرح شــوند تــا راه حل های 
اثربخشی برای آن ها تجویز شود.

وی تاکید کرد: همه مســئوالنی 
که با سوء مدیریت باعث پیدایش 
وضع کنونی شــده اند در هر رده 
و زمانی باید پاسخگوی اعمال و 

سیاست های کاری خود باشند.

 مسئولین پاسخگوی سیاست های 
کاری خود باشند

 ســهراب پاژنامه رئیس اداره 
آبخیزداری ساوه  و  منابع طبیعی 
در جمــع خبرنــگاران گفت:این 
پروژه به صورت خندق و خاکریز 
به عمق یــک متر و عرض یک 
متر در اطراف اراضی ملی احداث 

می شود. 
وی ادامه داد: این طرح با هدف 
مشخص شــدن مرز بین اراضی 
ملی و دولتی و اراضی مستثنیات 
مالکین به طول 2۶ هزار و ۶۶7 
متر با اعتباری بالغ بر 400 میلیون 

ریال به صورت پیمانی اجرا شد. 
پاژنامه با تاکید بر اینکه با اجرای 
این طرح دویست هکتار از اراضی 
ملی خلــع ید واز تصــرف 200 
هکتــار اراضی ملی پیشــگیری 
شــد، اظهار کرد: اجــرای طرح 
راســتای  در  کمربندی حفاظتی 
اهمیــت صیانــت از عرصه های 
منابع طبیعی و ضرورت مالکیت 
قطعی دولت بر روی این عرصه ها 
و نیز بــه منظور پیشــگیری از 
تــداوم تخریب و تصرف و تجاوز 

اجرا می شــود. وی  به عرصه ها 
تثبیت حاکمیت  تصریح کرد: در 
دولت بر عرصه های ملی و منابع 
طبیعی ضمن اجــرای این طرح 
بــرای تعیین مــرز اراضی ملی 
و مســتثنیات با احــداث کمربند 
در  مــردم  حفاظتی، مشــارکت 
صیانت از عرصه ها نیز ضروری 
اســت و از سوء اســتفاده برخی 
افراد ســودجو که به دنبال تجاوز 
به اراضی ملــی و زمین خواری 

هستند جلوگیری خواهد شد.

طرح کمربند حفاظتی در اراضی ملی ساوه 
اجرا شد
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نائــب رئیــس  هیــات اجرایی 
نظام مهندســی ســاختمانی ساوه 
در گفت وگو بــا خبرنگارجام جم 
اســتان مرکــزی گفــت:از ســال 
نظام مهندسی  تعرفه  95تاکنون 
ســازی  ســاختمان  خصــوص  در 
استان مرکزی  تغییر نکرده واین 
مســئله موجب اعتراض از سوی 
مهندسی  نظام  حوزه  مهندســین 
اســتان شــده این درحالی است 
کــه تعرفــه در حوزه هــای دیگر 
خدماتــی وحتــی نظام مهندســی 
استان های دیگر افزایش یافته 

است.
افزایــش  افزود:علــت  وی 
افزایــش قیمت  قیمت مســکن 
مصالح،عــوارض باال،عدم حمایت 
و  زمین هــا  ارائــه  در  دولــت 
در  قیمــت  ارزان  تســهیالت 
حــوزه مســکن  به قشــرضعیف 
مســئله  وایــن  اســت  جامعــه 
بــه  ســازندگان  شــده  موجــب 
ارزان  مســکن  ســاخت  ســمت 
قیمــت با متراژپاییــن در مناطق 
پیــدا  کمتربرخوردارگرایــش 
کنند ومتاســفانه هــم اکنون در 
ایــن مقطع نیز ســاخت وســاز  و 
خرید وفروش در استان مرکزی 
بویژه ســاوه در رکود کامل قرار 
دارد واین مســئله موجب شــده 
حتی کســانی که پروانه ســاخت 
گرفتند به دلیل افزایش قیمت 
مصالح و نوســات بازار ساخت و 

ساز انجام ندادند.
نائــب رئیــس نظام مهندســی 
ســاوه  شهرســتان  ســاختمانی 
نظــام  کرد:رویکــرد  تصریــح 
مهندســی با توجه بــه تکنولوژی 
مهندســین  ارتقاءدانــش  روز  
مهندســی  و  فنــی  کیفیــت  و 
دنبال  وبــه  بوده  سازســاختمان 
این موضوع هســتیم که کیفیت 
روز  بــه  روز  ســاز  و  ســاخت 
ارتقاپیــدا کنــد درایــن راســتا 

نظــارت عالیه از ســال جــاری از 
ســوی نظام مهندسی ســاختمان 
اســتان مرکزی  در دســتور کار 
قرارگرفتــه بــه ایــن طریــق که 
عــالوه برحضــور ناظردر ســاخت 
وســاز عملکــرد ناظریــن نیــز از 
ســوی ناظریــن نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان نظــارت مــی 

شود.
محســن مرادی بیــان کرد:در 
ارتقاءدانــش  بــرای  گذشــته 
نظــام  حــوزه  مهندســین  فنــی 
مهندســی  دوره های آموزشــی 
در شــهرهای دیگــر بــا کیفیــت 
و کمیــت هــای متفــاوت برگزار 
می شــد ولــی براســاس برنامه 
گرفتــه  صــورت  هــای  ریــزی 
قــرار براین اســت بــا همکاری 
جهاددانشــگاهی با نظــارت نظام 
مهندســی اســتان و شهرســتان 
ســاوه دوره هــای آموزشــی در 
ساوه برگزار شود وسمینارهایی 
نیــز در ایــن خصــوص مدنظــر 
آتش  پرسنل  است سمیناربرای 
نشــانی ســاوه بــه منظــور ارتقا 
دانش با همکاری نظام مهندسی 

ساختمانی برگزارشد.
مرادی بیان کرد:متاسفانه هم 
اکنون  بیشــتر ســاختمان ها از 
نیســتند  برخوردار  کیفیت الزم 
نمونــه آن زلزله کرمانشــاه بود 
فنــی  دانــش  ارتقــاء  بنابرایــن 
مهندســین در کمیــت وکیفیــت 
ســاخت و ســاز موثر خواهد بود 
ولی متاســفانه به دلیل نوسانات 
اقتصــادی  مشــکالت  و  بــازار 
مهندســین انگیزه ساخت و ساز 

را ندارند.
از  یکــی  افــزود:  وی 
سیاســت های اصلــی دولت ها از 
تامین مســکن  تاکنــون  دیربــاز 
مناســب و ارزان بــرای اقشــار 
محروم و کم درآمد بوده اســت؛ 
سیاستی که در دولت های نهم و 

دهم تحت عنوان مســکن مهر به 
جریان افتاد و با وجود نوســانات 
شــدید به عنوان یک طرح مفید 
تــا حــدی از دغدغــه صاحبخانه 

شدن مردم کم کرد 
از دولــت یازدهم نیــز همین 
انتظار مــی رفت ولی متاســفانه 
کمتر در حوزه مسکن ورود پیدا 

کرده است 
مرادی بیــان کرد:درصورتیکه 
ثبــات اقتصــادی وجود داشــته 
باشد شهرستان ساوه با توجه به 
مهاجر پذیر بودن ساخت مجتمع 
هــای مســکونی ضروری اســت 
ولــی متاســفانه عملکــرد دولت 
درســاخت و ســاز ضعیف بوده و 
کمتر به بحث مســکن ورود پیدا 
کرده باوجود اینکه مســکن نیاز 

اصلی جامعه است.
 نائــب رئیس نظام مهندســی 
تصریــح  ســاوه  ســاختمانی 
کرد:شــهرداری از طریق کاهش 
عــوارض و دولت بــا ارائه زمین 
هــای رایگان و تســهیالت ارزان 
قیمــت نقش بســزایی در رونق 
زیــرا  دارنــد  ســاز  و  ســاخت 
مهندســین ما از وضعیت ساخت 
واز  نداشــته  رضایــت  ســاز  و 
ســویی پایین بــودن تعرفه های 
نظــام مهندســی  موجــب شــده 
مهندســین مــا نظــارت کافی در 

ساخت و ساز را نداشته باشند
نظــام  خدمــات  افــزود:  وی 
ســاخت،طراحی  برای  مهندســی 
ونظارت مکانهــای عام المنفعه از 
جمله مســاجد،تکایا کامال رایگان 
بــوده ولــی مشــکل عمــده نظام 
مهندسی که امروز به یک چالش 
تبدیل شــده بحث رکود مسکن 
اســت وقتــی مهندســین ما در 
حوزه ساخت وساز تامین نشوند 
وارد عرصــه ای غیــر از تخصص 
خود شــده ونظــام مهندســی را 
به عنــوان شــغل دوم خــود در 
نظر بگیرد نمــی توان انتظار یک 
عملکــرد خوب در حوزه ســاخت 
و ســاز ازمهنــدس حــوزه نظــام 

مهندسی انتظارداشت
مســئله  کرد:این  بیان  مرادی 
که مســکن هــای مهر اســتحکام 
الزم را ندارنــد صحت نداشــته 
وتمــام جزییات فنی در آنها لحاظ 
شــده ولــی از آنجایــی که هدف 
ارائه مســکن ارزان قیمت برای 
قشــر کــم درآمــد بــود مصالح 
غیر ضــروری که هزینــه بر بود 
اســتفاده نشــده ولی کلیات آن 
یک طــرح خوب بــود وانتظار می 
رفــت دولت تدبیر و امید  توجه 
ویژه به بحث مسکن بویژه برای 

قشــرکم درآمــد جامعه داشــته 
باشد

وی اظهارداشت: سرمایه گذار 
و مــردم  رغبتــی بــرای ســاخت 
وســاز در مناطــق کمتر توســعه 
یافتــه  را ندارنــد  زیــرا هدف 
اصلی ســرمایه گذار این اســت 
کــه ســرمایه آن نتیجه  داشــته 
برســد  ثمــر  وزودتربــه  باشــد 
بنابرایــن بــرای ایجــاد انگیــزه 
وگرایش مردم به ســمت  مناطق 
کــم برخــوردار جهت ســاختمان 
ســازی فرهنگ ســازی الزمه کار 

است
وی ادامــه داد:ســاوه از نظــر 
کمیت و کیفیت در ساخت و ساز 
نسبت به ســایر شهرهای استان 

از جایگاه خوبی برخورداراست.
 مرادی بیــان کرد:علت اصلی 
بحث  قیمــت مســکن  افزایــش 
زمین است مالک وقتی زمین را 
بصورت آزاد و با قیمت باال تهیه 
کند هزینــه بر بــوده  دولت در 
ایــن خصوص نقــش مهمی دارد 

بایــد ثبات اقتصــادی ایجاد کند 
و در اختیــار قــرار دادن زمیــن 
هــای رایــگان و ارزان قیمت در 
اختیار جامعه بویژه قشر ضعیف 
جامعــه اســت که ســرمایه گذار 
بتواند در بخش مســکن سرمایه 
گــذاری کند  که گردش مســکن 
به چرخــه دربیاید و این چرخش 
قطعا در چرخه اقتصادی کشــور 

موثر است 
نائــب رئیــس نظام مهندســی 
ســاوه  شهرســتان  ســاختمانی 
تعاونی  از  تصریــح کرد:حمایــت 
های مسکن،احداث شهرک هایی 
برای ســاخت و ساز می تواند در 

رونق ساخت و ساز موثر باشد 
با  مهندســی  افزود:نظــام  وی 
توجــه بــه پروســه طوالنــی  که 

درگزینش  مهندسین حوزه نظام 
مهندســی دارد  ســعی نموده  با 
برگــزاری آزمــون هــا و گزینش 
مهندســین  با تجربه و با تخصص 
بــاال را انتخــاب  کنــد و در طول 
فعالیــت درایــن نظام مهندســی 
بصــورت مرتــب جهــت بــه روز 
کــردن دانش  مهندســین عضو 
دوره های آموزشی به روز برگزار 
می شــود   و محتــوای آزمون ها 
به گونه  ای اســت کــه گاهی یک 
شــخص پذیرفته می شــود آمار 
مهندســین در شهرســتان ساوه 
باال بوده ولی حدود 300نفر آنها 

عضونظام مهندسی هستند 
از  کرد:بعــد  بیــان  مــرادی 
پذیرفتــه شــدن براســاس نوع 
فعالیــت آنها وبعــداز دوره های 
آموزش و مصاحبه به آنها پروانه 
فعالیــت داده می شــود در کنار 
تخصص به روز مهندســین نقش 
مردم در ارتقای ســاخت وســاز 
بســیار موثر بوده و این مســئله 
یکــی از دغدغــه هــای ناظریــن 

ســاخت وساز است که مردم می 
بایست براســاس طرحی که ناظر 
در اختیــار آنها جهت تهیه مصالح 
قرار می دهد همکاری کنند چرا 
کــه مهندس بعــد از اتمــام کار 
اســتحکام آن مجتمــع را امضــا 
وتاییــد مــی کنــد  و در صورت 
مشــکل بایــد جوابگو باشــدوی 
توســط  که  افزود:ســاختمانهایی 
مهندســین ناظر  ســاخته شــده 
ولــی  دارد   را  الزم  اســتحکام 
ســاختمان های بدون پروانه می 
بایست بازســازی و برخی ازآنها 
تخریــب شــود درایــن خصوص 
نظام مهندسی نمی تواند اقدامی 
انجام بدهد برای ساختمان های 
جدید نظارت بیشــتری را  اعمال 

کند.

نائب رئیس هیات اجرایی نظام مهندسی ساختمان ساوه:

رویکرد نظام مهندسی ارتقاء دانش مهندسان و کیفیت فنی و 
مهندسی ساختمان است 

 یکــی از سیاســت های اصلــی دولت هــا از 
دیرباز تاکنون تامین مسکن مناسب و ارزان 
برای اقشــار محروم و کم درآمد بوده است؛ 
سیاســتی که در دولت های نهم و دهم تحت 
عنوان مســکن مهر به جریان افتاد و با وجود 
نوســانات شــدید به عنوان یک طرح مفید تا 
حدی از دغدغــه صاحبخانه شــدن مردم کم 
کــرد. از دولــت یازدهم نیــز همیــن انتظار 
می رفت ولی متاســفانه کمتر در حوزه مسکن 

ورود پیدا کرده است

استفاده از تخصص کارشناسان؛ راه گذر از کشاورزی 
سنتی به تجاری

ادامه از صفحه 1

موفقیت بخش کشاورزی را در انجام 
چه فعالیت هایی می بینید؟

بخــش کشــاورزی بایــد بــه ســمتی 
ســوق داده شــود که با کاهش مصرف 
سم و مواد شــیمیایی و تولید محصول 
ارگانیک، محصولی تولید کرد که امکان 

صادرات را داشته باشد.
یکی از اولویت های دولت و دســتگاه 
حاکمیتــی با توجه به جایگاه کشــاورزی 
در توســعه اقتصادی کشور باید بهبود 
وضعیت کشاورزی باشد، به گونه ای که 
برای بهره مندی بیشــتر از ظرفیت های 
کشاورزی، افزایش راندمان و مشارکت 
پایــدار، تولیــد نیاز اســت کــه فعاالن 
حوزه کشــاورزی به ویژه کشــاورزان به 

اطالعات روز مجهز شوند.
باتوجــه به گســترش فنــاوری تولید 
در قالــب بهبــود مکانیزاســیون، ارتقاء 
بهــره وری نیروی کار، گســترش مهارت 
و ســطح تخصــص در فعالیت های بخش 
کشــاورزی می تــوان بــه میــزان قابل 

توجهی بازده تولید را افزایش داد.
از  کشــاورزی  تبدیــل  همچنیــن 
تولید ســنتی به پیشــرفته و اســتفاده 
از فناوری هــای نویــن می توانــد نقش 
بسیاری در اشتغالزایی بخش کشاورزی 
متناسب با سهم فعالیت های این بخش 

در اقتصاد ملی داشته باشد.
وضعیــت ایجــاد اشــتغال در حــوزه 

کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
متاســفانه ظرفیــت ایجــاد اشــتغال 
پایدار در بخش کشــاورزی در مقایسه 
با ســایر بخش های اقتصــادی بر مبنای 
مولــد، براســاس الگوهای بهــره وری و 
براســاس کشش اشــتغال به سطح زیر 
کشــت، رشــد ارزش افــزوده، فناوری 

تولید و انباشت سرمایه پایین است.
روســتایی  حوزه هــای  از  برخــی  در 
هزینه هــای زیادی صرف می شــود، اما 
به این مســئله توجه نمی شود که شغل 
اصلی روستائیان کشاورزی و دامداری 
است ولی در روستا، کارشناس کشاورز 
به عنوان مشاور در روستا نداریم تا به 
کشــاورزان ودامداران مشــاوره دهد، 
در این زمینه دولت دچار ضعف اســت، 
اگر دولت بتواند کشاورز را حمایت کند 
و در هر روســتا کارشناسان کشاورزی 
مســتقر شــوند، در بخــش کشــاورزی 

میتوانند بسیار موثر باشند.
غذای ســالم بخش مهمــی از زندگی 
انســان اســت که بــا مشــاوره هایی که 
بــه کشــاورزان در رابطــه با میــزان و 
نحــوه مصرف ســموم و مواد شــیمیایی 
داده می شــود، می توان سالمت خوراک 
مــردم را تضمین کرد، ولــی آن چه که 
مشخص است این اســت که بسیار کم 
از کارشناســان کشــاورزی در تصمیــم 

گیری ها استفاده می شود.

برای خودکفایــی در زمینه محصوالت 
کشاورزی چه پیشنهادهایی دارید؟

کشــاورز باید آموزش داده شود که 
در کمتریــن ســطح می توان بیشــترین 
در  زیــرا  کــرد،  دریافــت  را  عملکــرد 
موقعیت های ســخت حتی یک هزار متر 
زمین، توجیــه اقتصادی دارد، بنابراین 
برای عملیاتی شدن طرح خودکفایی الزم 
است کارشناسان به عرصه های زراعت 
وارد شــده و دوشــادوش کشــاورزان 

فعالیت کنند.
دالیــل زیــادی بــرای عــدم تمایــل 
بخــش  بــه  باغــداران  و  کشــاورزان 
کشــاورزی و باغدارای وجــود دارد که 
شــاید مهم ترین آنهــا عــدم حمایت از 

کشــاورز و واردات بی رویه محصوالتی 
است که در ایران قابلیت تولید دارند.
بی کیفیــت  و  بی رویــه  واردات 
ضربــه ای مهلک بر پیکیره کشــاورزی و 
مکانیزاسیون کشــور وارد کرده است، 
بــه گونه ای که واردات انواع و اقســام 
محصوالت کشاورزی بی کیفیت وارداتی 
به ویــژه در ســال های اخیر حــال و روز 
خوش را از کشاورزان گرفته و آنان را 
بیش از پیش نگران وضعیت کشاورزی 

کرده است.
کشاورزی به عنوان شاه راه حیات و به 
منزله ستون فقرات یک کشور نیازمند 
توجه است، بنابراین باید به کشاورزان 
و جایگاه آنها بها داده شــود و از آنها به 

معنای واقعی حمایت شود.
برای پیشــرفت بخش کشــاورزی چه 

راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
ایــن بخش بــرای پیشــرفت نیازمند 
مدیریت صحیح است تا بتواند نیازهای 
غذایی جامعه را فراهم کرده و کشــور 
را از وابستگی واردات غذایی برهاند.

بحــران آب و کمبودهای منابع آب که 
چند ســالی است دامن گیر کشور شده، 
تولیــدات کشــاورزی  بــرای  تهدیــدی 
به شــمار میــرود که الزم بــه کنترل و 

مدیریت دارد.
ظرفیت هــای  از  اصلــی  اســتفاده 
خودمــان  توانمندی هــای  و  کشــاورزی 
مفهــوم واقعی اقتصاد مقاومتی اســت، 
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی برنامه ریــزی 
و الگــوی صحیــح برای مصرف داشــته 
باشــیم، در چنیــن حالتــی اســت کــه 
بی نیاز از واردات می شــویم، در بخش 
کشــاورزی بایــد بــرای هــر قطــره آب 
برنامه ریزی کرد و معادل یک قطره آب 

تولید محصول داشته باشیم.
وضعیت منابع آبی به چه شکل است 
و توصیــه شــما برای مصــرف بهینه در 

این بخش چیست؟
آب در وضعیــت بحرانی قــرار دارد، 
زیــرا در گذشــته آب زیــر 100 متــر 
اســتحصال می شــد ولی االن بــه باالی 

200 متر رسیده است.
از آنجا که ســهم باالی مصرف آب در 
بخش کشــاورزی، کشــور را بــا بحران 
کم آبــی مواجــه کــرده، درحــال حاضر 
پتانســیل آبی کشــور دیگر پاســخگوی 
نیازهای رو به رشد تقاضای آب در این 
بخش نیســت، بنابراین مدیریت منابع 
بخــش  بهینه ســازی مصــرف آب در  و 
کشــاورزی تنها راهکار مقابله با بحران 

کم آبی است.
بــا توجــه بــه محدودیت منابــع آب، 
توسعه پایدار در آینده مرهون مدیریت 
صحیح در استحصال، نگهداری، انتقال، 
مصــرف و افزایــش بهــره وری اســت، 
بنابراین استفاده از آبیاری مکانیزه در 
بخش کشاورزی می تواند راندمان سطح 
زیرکشت را تا سه برابر افزایش دهد.
بخــش  در  آب  مصــرف  مدیریــت 
کشــاورزی به ســبب حجم زیــاد مصرف 
در این بخش سبب بهینه سازی مصرف 
آب می شــود، با بهره گیری از روش های 
نوین آبیاری مثل آبیاری قطره ای و تحت 
فشــار به جــای اســتفاده از روش های 
ســنتی می تــوان تــا میــزان زیــادی از 
کرد.تغییــر  جلوگیــری  آب  هدررفــت 
الگوی کشــت هــم در کاهــش مصرف 
آب بســیار اثرگذار است، با بهره گیری 
از بذرهــای دارای مقاومت بیشــتر در 
مناطق خشــک و کــم آب می توان میزان 
مصــرف آب را تا حدود زیــادی کاهش 

داد و منابع موجود را مدیریت کرد.

بخش کشــاورزی ازظرفیــت باالیی بــرای تحقق 
اقتصاد مقاومتی برخوردار است که باید این ظرفیت ها 
به درستی در راستای خودکفایی کشور بکار گرفته شود 
به گونه ای که اگر بخش کشــاورزی مدیریت شــود می 
توانیــم بصورت 100درصدی  بــدون  نیاز به واردات 

خودکفا عمل کنیم.
حذف کشــاورزی یا برخی محصوالت اساســی  راهکار 
پیشــگیری از بحران آب نیست بلکه کنترل ومدیریت 
آب کشور نیازمند برنامه های متنوعی  است که در آن 
ارتقای مدیریت،تکنولوژی روزآمد وکمک به کشاورزان 
مــورد توجه قرار گیرد در غیــر این صورت بحران آب، 
مشــکالت زیســتی و اجتماعی فراوانی برای کشــور به 

همراه خواهد داشت.
وی افزود:بخش کشــاورزی بایدبه سمتی سوق داده 
شود ضمن اینکه با کاهش مصرف سم ومواد شیمیایی 
وتولید محصول ارگانیک بایــد محصولی تولید کرد که 

امکان صادرات را داشته باشد
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دومین دوره انتخابات هیات مدیره مجمع خیرین 
سالمت ساوه و زرندیه

اسماعیل غنیان در آیین برگزاری 
دومین دوره انتخابــات هیات مدیره 
مجمع خیران سالمت شهرستان های 
ســاوه و زرندیه در فرمانداری ساوه،  
اظهار کرد: هم اکنون 110 هزار خیر 
در ۳00 دفتر فعال در حوزه ســالمت 
کشور با این مجمع همکاری دارند و 
در سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان 
به حوزه ســالمت کشــور مساعدت 
مالی کردند.وی با اشــاره به این که 
10 ســال قبل مجمع سالمت کشور 
راه اندازی شــد، اظهار کــرد: خیران 
عضــو این مجمع خدمــات ارزنده و 
ماندگاری در کشــور انجــام دادند و 
بــرای خود اجر دنیــوی و اخروی به 
یــادگار نهادند.معاون هماهنگی امور 
سالمت  خیرین  مجمع  اســتان های 
کشــور با بیــان این که سیاســت 
مهم مجمع خیران بومی ســپاری در 
شــهرهای مختلف کشور است، بیان 
کرد: خیران بســیار اما متفرق هستند 
که با تجمیع آنها در کنار هم می توان 
امور خیر و ماندگاری برای ارائه بهتر 
خدمات درمانی به مــردم انجام داد.
خیران  فعالیت  وضعیت  گفت:  غنیان 
حوزه ســالمت در شهرســتان های 
ساوه و زرندیه مطلوب است و در این 
خصوص مساعدت آنها جای قدردانی 
پیشــگام بودن  و تشــکر دارد. 

خیرین شهرستان های ساوه و 
زرندیه در حوزه سالمت

فرماندار ســاوه نیز گفت: خیرین 
شهرستان های ساوه و زرندیه همواره 
در امور خیر و گام برداشــتن در رفع 
مشــکالت به ویژه در حــوزه درمان 
پیشــگام بودند و در این خصوص از 
هیچ کمکی فروگــذار نکردند.محمد 
بهاروند با اشــاره به شرایط خاص و 
قرار داشتن ساوه در ترانزیت مرکز به 
غرب کشور و مهاجرپذیری افزود: این 
مهم ضرورت احداث یک بیمارستان 
مدرن و با تجهیزات پیشــرفته را دو 
چندان می کند که تحقق آن نیازمند 
مشــارکت خیران اســت.وی با بیان 
این که برای ســاخت دانشکده های 
پردیس  دندانپزشکی در  و  داروسازی 
دانشگاهی به کمک خیران نیاز است، 
اظهار کــرد: برای احــداث پردیس 

دانشــکده علوم پزشــکی شهرستان 
ســاوه 9 هکتار زمین با مســاعدت 
شــورای اسالمی این شــهر، تامین 
و با تغییر کاربــری زمینه برای آغاز 
عملیات اجرائی فراهم شــده اســت.

فرماندار ســاوه با اشــاره به ناکافی 
بودن بودجــه دولتی در اجرای برنامه 
و طرح های حوزه ســالمت تصریح 
کرد: خیران این شهرستان ها همواره 
در توسعه، بهسازی و نوسازی اماکن 
و فضاهای بهداشتی و درمانی همواره  
یاریگر دانشــکده علوم پزشکی ساوه 
دانشــکده  بوده اند.رئیس  زرندیــه  و 
علوم پزشــکی ســاوه نیز گفت: این 
شهرستان برغم ویژگی های منحصر 
به فرد ماننــد برخورداری از شــهر 
صنعتی، مهاجرپذیری و وقوع سوانح 
رانندگی باال با توجه به قرار داشــتن 
در کریــدور مرکــز به غرب کشــور 

باید از امکانات و خدمات بهداشــتی 
و درمانــی مطلوبی برخوردار باشــد. 
عباس نیکروش با اشــاره به این که 
علی رغم این ویژگی ها ســاوه تنها 
دارای یک بیمارســتان با قدمت 50 
ساله اســت، افزود: این بیمارستان به 
تنهائی جوابگوی نیــاز درمانی مردم 
نیســت و با ســاخت یک بیمارستان 
جایگزین می توانیم این نیاز درمانی را 
مرتفع کنیم.وی اظهار کرد: با وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
هفته گذشــته تفاهمنامــه ای منعقد 
شده که بر اســاس آن به هر میزانی 
کــه از محل کمک های خیران حوزه 
سالمت و نیز اعتبارات دانشکده،  سهم 
بیمارستان  این  برای ســاخت  آورده 
جدید فراهم شــود، وزارتخانه نیز به 
همین میزان مشارکت می کند.رئیس 
دانشــکده علوم پزشــکی ساوه بیان 
کرد: این در حالی اســت که برای راه 
اندازی این بیمارســتان به حدود یک 
هــزار میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت 
که تحقق آن  مشارکت خیران حوزه 
سالمت این شهرستان ها را می طلبد.

در این آئین هفت نفر به عنوان هیات 
مدیره، سه نفر به عنوان بازرس و دو 
نفر هم به عنوان عضــو علی البدل 
مجمع خیران سالمت شهرستان های 

ساوه و زرندیه انتخاب  شدند.

شهردارساوه:
پروژه مسکونی 135 واحدی شهرک 

علوی کلنگ زنی می شود

سید مهدی حســینی در گفت وگو با خبرنگار ان در ساوه با اشاره 
به پروژه های افتتاحی در هفته دولت درســاوه اظهارداشــت:با تدابیر 
اندیشیده شده باوجود مشکالت ومحدودیت های مالی شهرداری بیش 
از 20پــروژه عمرانی و خدماتی در هفتــه دولت کلنگ زنی ویا افتتاح 

خواهد شد. 
وی افزود: بخشی از این پروژه ها شامل سیستم مانیتورینگ خاک 
ونخاله در سازمان مدیریت پسماند با اعتبار یک میلیارد ریال،باسکول 
وراهبندی الکترونیکی در ورودی سایت پردازش با اعتبار 420میلیون 
ریال،پارک خطی پارک خطی آزادی به مســاحت 10 هزار متر مربع با 
9 میلیارد ریال ، 500 میلیون ریال اعتبار و  بهره برداری از پارک محله 
ای در منطقه حاشیه نشین شهرک هدایت به مساحت سه هزار و ۶00 
متر مربع با شش میلیارد و  1۶0 میلیون ریال اعتباراز پروژه های قابل 
افتتاح و کلنگ زنی در هفته دولت است.شــهردار ســاوه تصریح کرد: 
احداث پارک عشــایری با چهار هزار متر مربع و صرف هفت میلیارد و 
450 ریال اعتبار، بهره برداری از پارک آموزش ترافیک به مساحت دو 
هزار و 500 متر مربع و اعتباری بالغ بر 10 میلیارد  و 750 میلیون ریال  
بخشــی دیگر از این پروژه ها می باشد.حسینی بیان کرد: ساماندهی 
منطقه یاقوت آباد با هفت میلیارد و ۶00 میلیون ریال،  احداث راســت 
گرد میدان شــهرداری با دو میلیارد و 500 میلیون ریال، بهره برداری 
از پروژه بلوار و میدان فردوس با 9 میلیارد ریال و  راه اندازی  کارخانه 
پردازش زباله با  12 میلیارد و ۳80 میلیون ریال و بازگشــایی خیابان 
طالقانی 7 و 9 از دیگر پروژه های مدیریت شــهری ساوه است که در 
هفته دولت مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. وی ادامه داد:عملیات 
اجرایی پروژه هایی شــامل پروژه مســکونی 1۳5 واحدی در شهرک 
علوی،  تکمیل بوستان ویژه معلوالن و جانبازان در زمینی به مساحت 
پنج هزار متر مربع و شش میلیارد ریال اعتبار، ساماندهی منطقه فانوس 
آباد با پنج میلیارد و 450 میلیون ریال، ساماندهی منطقه عباس آباد با 
10 میلیارد ریال، راستگرد ابتدای بلوار آموزش و پرورش با دو میلیارد و 
500 میلیون ریال و ادامه کمربندی غربی با 25 میلیارد ریال ، کمربندی 
شمالی ۳۳ میلیارد و کمربندی شرقی 210 میلیارد ریال، بوستان شهید 
آشــتیانی با 4 میلیارد و ۶00 میلیون ریال، احداث پارک منطقه عباس 
آباد با هشت میلیارد و 500 میلیون ریال، محل جدید ضایعات فروش 
ها با 20 میلیارد ریال  و اجرای آبنمای کف خشــک با پیش بینی  5 

میلیارد ریال اعتبار نیز در هفته دولت آغاز خواهد شد.
***********

شــعر  منطقه ای  همایش  پنجمیــن 
عاشورایی برگزار می شود

حســین محمودی فر  گفت:  همایش منطقه ای شعر عاشورایی در 
اســتان های مرکزی، قم، البرز، قزوین و 

همدان برگزار می شود. 
وی تجلیــل و تکریم از مقام شــامخ 
امام حســین و یاران فداکارش، توجه به 
نقــش ادبیات در ترویج و توســعه دین و 
مذهب تشــیع، ایجاد فضا و محفلی برای 

گردهمایی شــاعران و ادیبــان با محوریت امام حســین)ع(، ارتقای 
سطح کیفی شعرآیینی و گسترش هرچه بیشترآن و ترویج فرهنگ و 
ارزش های اصیل اســالمی را از اهداف برگزاری این همایش دانست. 
وی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار 15 مهرماه 1۳97 و زمان برگزاری 
همایش 24 مهر ماه 1۳97 در ســالن سلمان ساوجی است. محمودی 
فر موضوعات همایش را اشعار مرتبط با واقعه عاشورا و شهدای کربال 
و حضرت رقیه )س( دانست و افزود:به برگزیدگان همایش لوح تقدیر، 

تندیس و هدایای نقدی اهدا می شود.

وزیر کشــور در حکمي مصطفــی عرب را به 
سمت فرماندار شهرستان شازند منصوب کرد .

 در حکــم دکتــر رحماني فضلــي خطاب به 
مصطفی عرب آمده اســت :بــه موجب این حکم 
و بنا به پیشنهاد استاندار محترم مرکزی به سمت 

فرماندار شهرستان شازند منصوب می شوید .
امید اســت با اتــکال به خداونــد متعال و در 
چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف 

و آرمان هــای نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران و سیاســتهای دولت تدبیر و امید و پیروی 
از منویات رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 
آیــت اهلل العظمــی خامنه ای »مدظلــه العالی« 
موفق باشید .عرب پیش از این در سمت مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی 
درحال خدمت بودپیش از این غالمعباس میرزایی 

فرمانداری این شهرستان را برعهده داشت.

فرماندار شازند منصوب شد

 در حکــم دکتــر رحماني فضلــي خطاب به 
ســیامک سلیمانی آمده است :به موجب این حکم 
و بنا به پیشنهاد استاندار محترم مرکزی به سمت 

فرماندار شهرستان دلیجان منصوب می شوید .
امید اســت با اتــکال به خداونــد متعال و در 

چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف 
و آرمان هــای نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران و سیاســتهای دولت تدبیر و امید و پیروی 
از منویات رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای »مدظله العالی« موفق 

باشید .
ســلیمانی پیش از این فرمانداری شهرســتان 
کمیجان را برعهده داشت و با این حکم جایگزین 
محمدرضا یوســفی سرپرســت فرمانــداری این 

شهرستان شد.

اکبرصالحــی در حاشــیه نماز عید 
قربان در تهــران در گفت وگو با صدا  
و ســیما  با بیان این که »تمامی امور 

هسته ای به خوبی پیش می رود و هیچ 
مشکلی وجود ندارد«، افزود: علی رغم 
خروج آمریکا از برجام هیچ مشکلی نه 
در بحث اکتشاف، نه در بحث تحقیق و 
توسعه و نه در بحث ساخت نیروگاه های 
جدیــد وجــود نــدارد و فعالیت هایی 
همچون تولید دارو و ساخت بیمارستان 
در حال پیگیری است .وی با تاکید بر 
این که »بازگشت تحریم های یکجانبه 
آمریــکا هیچ تأثیری بــر فعالیت های 

ایران نگذاشته است« گفت:  هسته ای 
بخش عمده ای از پروژه های ما یا خود 
اتکا هســتند یا با کشوری مثل روسیه 
در حال انجام است که روس ها نیز به 
خوبی به تعهدات شــان عمل می کنند.
وی از پیشــرفت نیروگاه دوم بوشــهر 
خبــر داد و افزود: در حــال حاضر این 
نیروگاه جلوتــر از برنامه پیش می رود 
و امیدواریم تا شش سال آینده نیروگاه 
دوم به بهره برداری برسد و دو سال بعد 

از راه اندازی نیروگاه دوم نیروگاه سوم 
نیز وارد مدار شود .رئیس سازمان انرژی 
اتمی همچنین از غنی ســازی عناصر 
جدید در کشــور خبر داد و گفت: امروز 
با کمک روس ها به توانایی غنی سازی 
عناصــر دیگری دســت یافته ایم و در 
زمره معدود کشــورهایی هســتیم که 
تولید  پایدار  ایزوتوپ هــای  می توانیم 
کنیــم و عناصری همچــون زنون و 

تلریوم را غنی سازی کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی:
انگلیس جایگزین آمریکا در کارگروه بازسازی راکتور آب سنگین اراک شد

انتصاب فرماندار شهرستان دلیجان

هادی هنرمنــد دبیر پنجمین 
محمدی  گلهای  قرآنی  جشنواره 
)س(  فاطمــی  گلهــای  و  )ص( 
شهرســتان ســاوه در مراســم 
اختتامیــه  ایــن جشــنواره که 
بــا حضــور فرماندار، شــهردار 
اســالمی  شــورای  اعضــای  و 
شــهر و تعــدادی از مســئوالن 
دســتگاه های اجرایــی در محل 
اســحاق)ع(  ســید  امامــزاده 
اظهارداشــت:  شــد  برگــزار 
گل هــای  قرآنــی  جشــنواره 
گل هــای  و  محمــدی)ص( 
فاطمی)س( به عنوان بزرگترین 
حرکــت برنامــه قرآنی اســتان 
مرکزی در شهرســتان ساوه از 
اردیبهشــت ماه در شهرســتان  
حفــظ،  رشــته های  در  ســاوه 
ترتیــل، مفاهیــم و رشــته های 
بــا  نقاشــی و خطاطــی  هنــری، 

مفهوم قرآنی کلید خورد.
هنرمند افزود: این جشنواره 
بــا حضــور 740 شــرکت کننده  
واز  پســربرگزار  و  دختــر 
مقاطع پیش دبســتانی تا پیش 
دانشــگاهی )6 تــا 18 ســال( 
شهرســتان بــه مــدت 3 روز با 
رویکــرد آمــوزش، مســابقه و 
همایش در رشــته های قرائت، 
حفــظ و مفاهیــم قــرآن کریم، 
بــا  نقاشــی  و  خوشنویســی 

مضامین قرآنی برگزار شد.
 150 از  داد:  ادامــه  وی   
شرکت کننده  که رتبه های اول 

تا سوم را در رشته های قرآنی 
و هنری کســب کردنــد تجلیل 
شــد  و نفرات اول تا دوم این 
جشــنواره به مرحله استانی که 
نیمه اول شــهریورماه امســال 
در دلیجان برگزار می شــود راه 

می یابند.
کــرد:  تصریــح  هنرمنــد 
هدف اصلی جشــنواره توسعه 
فرهنــگ قرآنــی اســت، قرآن 
در تمــام زمینه هــا حرفی برای 
گفتــن دارد و ما با الهام گرفتن 
از ایــن مصحــف شــریف قصد 
داریــم کــودکان و نوجوانان را 
از آســیب اجتماعــی دور نگــه 

داریم.
قرآنــی  جشــنواره  دبیــر 
و  محمــدی)ص(  گل هــای 
بیــان  فاطمــی)س(  گل هــای 
کرد: غنی ســازی اوقات فراغت 
دانش آمــوزان از دیگر اهداف 
برگزاری جشنواره قرآنی است   
و در این جشــنواره سعی شده 
تا استعدادهای قرآنی کشف و 

پرورش داده شود.
از  مــا  هــدف  افــزود:   وی 
صرفــا  مســابقات  برگــزاری 
مســابقات نیســت بلکــه  قصد 
داریم دانش آمــوزان در قالب 
مسابقه با مفاهیم قرآن بیشتر 
آشــنا شــده و در زندگی به کار 

بندند.
فرمانــدار  بهارونــد  محمــد 
ســاوه  نیز با اشاره به برگزاری 

گل هــای  قرآنــی  جشــنواره 
گل هــای  و  محمــدی)ص( 
داشــت:  اظهــار  فاطمــی)س( 
ساوه  شهرســتان  خوشــبختانه 
در بحث برنامه هــای قرآنی در 
جایگاه  مرکــزی  اســتان  ســطح 

مناسبی دارد.
وی افزود: این جشــنواره با 
هدف نشــر و توســعه فرهنگ 
قرآنــی در بیــن آحــاد جامعــه 
به ویژه قشــر کودک و نوجوان 
بــا شــرکت در رقابتی ســالم و 
به  نوجوانان  ترغیب  ارزشمند، 
منظــور روی آوردن به تعلیم و 
تربیت قرآن، شناسایی، رشد و 
هدایت استعدادهای نوجوانان 
به سمت و سوی انس با قرآن، 
تعمق باورهای دینــی و تحکیم 
و  جامعــه  فرهنگــی  ســالمت 
همچنین ایجاد فضای قرآنی در 

جامعه برگزار شده است.
فرماندار ســاوه تصریح کرد: 
برای شــناخت  راه های مختلفی 
ایــن کتاب بــزرگ و راه یابی به 
فهــم معــارف آن وجــود دارد 
که نزدیک تریــن و بهترین راه، 
بهره گیــری از بیانــات نورانــی 
خود قرآن است، زیرا با ترویج 
فرهنگ قرآنی در بین اقشــار 
به ویژه نســل  مختلــف جامعــه 
برابــر  در  می توانیــم  جــوان 
تهدیدات و معضــالت اجتماعی 
ایمــن باشــیم و  کتــاب قــرآن 
دارای آثــار و بــرکات فراوانی 

اســت که به ایــن فریضه مهم 
باید توجه شود.

بهارونــد بیــان کــرد: ترویج 
جامعــه  در  قرآنــی  فرهنــگ 
اســالمی امری ضروری است و 
برگزاری این برنامه ها می تواند 
انــس  و  آشــنایی  زمینه هــای 
بیشــتر بــا قــرآن و آموزه های 
جامعــه  در  را  آن  انسان ســاز 
فراهم کند. حجت االسالم داود 
چمانی معاون مدیرکل ســازمان 
اســتان  اســالمی  تبلیغــات 
مرکــزی  نیز در این مراســم با 
برگزاری جشــنواره  به  اشــاره 
قرآنــی گل هــای محمــدی)ص( 
و گل هــای فاطمــی)س( اظهــار 
قرآنــی  جشــنواره  داشــت: 
منحصر به اســتان مرکزی بوده 
این جشــنواره برای نخســتین 
بــار در یکی از شهرســتان های 
اســتان در ســال گذشته در 9 
 12 در  امســال  و  شهرســتان 
شهرســتان اســتان با استقبال 
بیــش  و  شــد  برگــزار  خوبــی 
در  شــرکت کننده  هــزار   7 از 
رشــته های قرائــت، مفاهیــم، 
حفــظ و در رشــته های هنــری، 
بــا  خوشنویســی  و  نقاشــی 
 8 ســنین  از  قرآنــی  مفاهیــم 
تا 18 ســال در این جشــنواره 

شرکت کردند.
وی افزود: با توجه به استقبال 
از این جشنواره، انتظار می رود 
ایــن  در  کــه شــرکت کنندگان 

جشــنواره باالی 10 هــزار نفر 
باشــند و بــرای برگــزاری این 
مراســم تــا اختتامیه ســه ماه 
زمان بــه طــول انجامید.معاون 
تبلیغات اسالمی استان مرکزی 
تصریــح کرد: بایــد تالش کنیم 
انــوار  و  قرآنــی  فرهنــگ  تــا 
قرآنــی در جامعه ترویــج پیدا 
کنــد و شــاهد برگــزاری ایــن 
جشــنواره در سراســر کشــور 
باشــیم و بی ســواد قرآنــی در 
همه سنین نباشیم.چمانی بیان 
قرآنی  برنامه هــای  همــه  کرد: 
مقدمه ای اســت برای شروع و 
برخورداری از نورانیت قرآن و 
ترویج فرهنگ قرآنی، بنابراین 
اطالعــات،  عصــر  بــه  باتوجــه 
عصر رســانه ها، فضــای مجازی 
و هجمه هــای دشــمنان، ترویج 
فرهنــگ قرآنی بهترین ســالح 
کــردن هجمه های  خنثــی  برای 

دشمنان است.
و  قــرآن  داد:  ادامــه  وی 
عکــس امــام راحــل)ره( جــزو 
الینفک جوانان در دوران دفاع 
بــود و اگر توانســتیم   مقدس 
اجــازه نفوذ یک وجــب از خاک 
کشــور را بــدون  برخــورداری 
از تجهیــزات نظامی به دشــمن 
ندهیم به برکــت عظمت قرآن 
بود و امــروز نیز الزمه پیروزی 
در برابــر توطئه های دشــمنان 
بــه مفاهیــم و فرهنگ  توجــه 

قرآنی است.

اختتامیه  پنجمین جشنواره گل های محمدی)ص( و فاطمی)س( در ساوه
خبرخرب
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مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم
تو را می بینم و میلم زیادت می شود هردم

به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری
به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم

حافظ

 حسین مجیدی رئیس اداره مخابرات ساوه  
در آئیــن اعطــای جوایز مرحله چهــارم وصول 
مطالبات همــراه اول  گفت:صنعــت ارتباطات 
دردنیا  وبه تبع آن در کشورما باسرعت زیادی 
در حال رشــد وپویایی اســت وبرای  استمرار 
این پویایی ورشد نیازمند  صرف هزینه است 
کــه بخش عمــده ای  از این هزینه ها  توســط 
شــرکت مخابــرات وقســمتی از آن برعهــده 

مشتریان است.
وی افزود:شرکت مخابرات در راستای تحقق 
این سیاست وبرای حفظ این پویایی که مستلزم 
همکاری مشترکین این شرکت می باشد   درطی 
ســال امتیازاتی در قالب جوایز به مشــتریان 
خوش حســاب اهداءمــی نماید.محمــد مهدی 
ملک حســینی مدیر  مخابــرات منطقه  مرکزی 
نیز در ایــن آیین برضرورت همکاری بیشــتر 
مشــترکین بــا اداره مخابرات به منظــور ارائه 
خدمات بیشتر به مشترکین تاکید کرد.علیرضا 
فرهادی مدیرتجاری و امور مشتریان مخابرات 
منطقه مرکزی نیــز گفت: مخابــرات به عنوان 
صنعتــی که هرســاله انقالبــی درآن ایجاد می 
شــود واین تحول نیازمند صرف هزینه است.

وی افزود: برگزاری کمپین واین جشــنواره ها 
به منظور مشــارکت بیشــتر مشــترکین که  با 
پرداخــت به موقع بدهی هــا ومطالبات خود به 
شرکت  مخابرات پرداخت می کنند، به  منظور 
ارائــه بهتر خدمــات به مشــترکین برگزار می 
شود.فرهادی اظهارداشت:باتوجه به باال بودن 
هزینه ها شرکت  مخابرات تا حدودی می تواند 
ارائه خدمت کند قطعا اگر همکاری مشترکین 
نباشد روند خدمت رسانی شرکت مخابرات به 
نحو مطلوبی صورت نخواهد گرفت این درحالی 
اســت که شــرکت  مخابرات و همــراه اول به 
عنوان یکی از شــرکت هــای خدمت دهنده  با 
توجــه به امکانات موجود ودر حد باالیی ســعی 

کــرده بهتریــن خدمات را به مشــترکین ارائه 
بدهــد  و تاکنون به  95درصــد تعهدات خود 
عمل کرده اســت.مدیرتجاری و امور مشتریان 
مخابرات منطقه مرکزی تصریح کرد:دراســتان 
مرکزی 4جایزه ویژه)4دســتگاه خودرو 206(
داشتیم که با توجه به جایگاه شهرستان ساوه 
و زرندیــه بخش عمده جوایز ویــژه به این دو 
شهرســتان اختصاص یافته اســت و همچنین 
2فقره وجه نقد5میلیون تومانی،20دســتگاه 
لپ تــاپ و یــک تبلــت و100گیــگ اینترنت 
رایــگان خانوادگــی و کمک هزینــه جام جهانی 
به مبلغ 10میلیــون تومان به 4نفر از هدایای 
ایــن اداره به مشــترکین خوش حســاب بوده 
اســت.وی ادامــه داد: طــرح معرفی مشــاغل 
خدماتی ازطریق ســامانه 118 برای اولین بار 
در کشــور و از اســتان مرکزی شروع شده و تا 
کنون 500نفر دراین ســامانه ثبت نام کردند 
واز عیــد قربــان نیز ایــن طرح در ســاوه اجرا 
می شــود .فرهادی بیان کرد:در این طرح کلیه 
کســانی که از طریق تلفن همــراه خود درآمد 
زایی و خدمتی  به شــهروندان ارائه می دهند 
شــرکت  مخابــرات این آمادگــی را دارد که از 
طریق ســامانه 118به مــردم معرفی کند وی 
صافزود:هــدف از اجــرای این طــرح باال بردن 
و بهبود فضای کســب و کار،ایجاد بستر کسب 
و کارامن و همچنین حفظ محیط زیســت،صرفه 
جویــی در هزینــه های چاپ کاغذ ودسترســی 
آسان مشترکین به خدمات عمومی و جلوگیری 
از زشــت شــدن نمای شــهربخاطرنصب بنر و 
چسباندن پوســتر از مهم ترین امتیازات این 
طرح اســت.فرهادی ادامــه داد:متقاضیان می 
توانند از طریق معرفی شــماره تلفن و معرفی 
نامــه ازاتحادیه  صنفی و احراز هویت شــماره 
تلفــن به نــام متقاضی ونیز پرداخت ســالیانه 
50هزارتومان به اپراتور برای معرفی خدمات 

ازجمله ثبت مدارک است،ثبت نام کنند  و بعد 
از 48ساعت شــماره تلفن متقاضی در سامانه 
118قرارمی گیرد که امیدواریم شاهد توسعه 
فضای کسب و کارهمشهریان باشیم.وی ادامه 
داد: یکــی دیگــراز طــرح های موفق شــرکت  
مخابرات طرح غزال اســت ایــن طرح با مزایای 
سرعت بیشــتر و زمان اســتفاده بیشتربدون 
افزایش تعرفه،آماده استفاده توسط مشتریان 

اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات است 
مدیرتجاری وامورمشتریان مخابرات منطقه 
مرکزی خاطرنشــان کرد:درسرویس های طرح 
غزال،مشــتریان عــالوه برافزایش ســرعت تا 
4برابر،زمان اســتفاده از اینترنت خود را نیز 
افزایش می دهند یعنی به ازای هر3ماه تمدید 
قــرارداد اینترنت،برای هرمشــتری به میزان 
یک ماه اینترنت رایگان بدون دریافت هزینه 
اضافی ارائه می شــود.فرهادی بیان کرد:کلیه 
دارندگان خدمات تلفن ثابت شرکت مخابرات 
ایــران  وکلیــه مشــتریان فعــال وغیرفعال) 
ADSL( مخابرات و همچنین مشــتریان جدید 
می تواننــد از این طرح اســتفاده کنند دراین 
طرح  سرعت  تا 16مگابیت برثانیه به مشتریان 
با شــرایط ویژه و بدون افزایــش تعرفه ارائه 
مــی شــودوی ا دامــه داد:هــدف از اجــرای 
ایــن طرح،ارائه خدمت بیشــتربه مشــتریان 
وفادارشرکت وهمچنین جذب مشتریان جدید 
اســت دراین طرح باتوجه به فاصله مشــترک 
از مرکــز وکیفیــت خدمــات تــالش می شــود 
حداکثرســرعت درارائه خدمات درطرح غزال 
به مشترکین ارائه شود.فرهادی اظهارداشت: 
آمــار مشــترکین  )ADSL( درســطح اســتان 
مرکزی 128هزارنفراســت که 121مشــترک  
فعــال هســتند.فرهادی با اشــاره بــه اینکه  
باداشتن 79درصد سهم بازاردراستان مرکزی 
باالترین سهم بازار درکشوردر حوزه اینترنت 

را داریم،گفت: 79درصد خانواده ها  مشترک 
مخابرات هســتند و 21درصد مشترک مابقی 
اپراتورها هستند.وی افزود:شرکت  مخابرات 
به تمام تعهدات خودپایبندبوده  وبستری ایمن 
تراز شــرکت  مخابرات وجــود ندارد ما به رقبا 
احتــرام می گذاریــم ولی مخابــرات به عنوان 
یک شــرکت تخصصی وارتباطی در همه زمینه 
ها آماده ارائه خدمات به شــهروندان است از 
مشــترکین رقبا می خواهیم خدمات مخابرات 
را نیز استفاه و امتحان کنند و کیفیت و کمیت 
خدمــات  ارائه شــده  را تشــخیص بدهند.در 
ادامه جوایز برندگان این دوره از قرعه کشــی 

به آنان اهدا شد.

اختصاص باالترین سهم بازارارتباطات در اینترنت  به شرکت 
مخابرات ایران   


