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خبر
رئیس منطقه عملیاتی سراجه قم خبر داد

اجرای موفقیتآمیز تغییر آرایش
شیرهای کاهنده تسهیالت سرچاهی

قم-خبرنگار همدلی:با هدف سادهسازی و تسهیل
در بهرهبرداری ،آرایش شــیرهای کاهنده تسهیالت
ســرچاهی چاههای شــماره  ۳و  ۵در واحد منطقه
عملیاتی ســراجه قم به صورت سری طراحی و اجرا
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران؛ رئیس منطقه عملیاتی سراجه قم با اعالم این
خبر گفت :پیشــنهاد طرح ســری کردن شیرهای
کاهنده به منظور تســهیل در بهرهبرداری با تایید
مهندســی نفت و امور مهندسی مدیریت مهندسی
ســاختمان نفت مناطق مرکزی ایــران در چاههای
شماره  ۳و  ۵با موفقیت انجام شد.
سید محمدحســن ســلیمانی افزود :با اجرای این
مهم در طرح ذخیرهســازی گاز عالوه بر تسهیل در
بهرهبرداری از چاههای مذکور ،موجب تغییر ســریع
در حجــم گاز تولیدی روزانه ،بــدون خوردگی در
مسیرهای مرده حذف شده میشود.
وی پیرامــون مزایــای اقتصادی تغییــر آرایش در
شیرهای کاهنده این واحد بهرهبرداری اظهار کرد :از
جمله مزایای اجرای این طرح میتوان به حذف شش
دستگاه شیر جانبی در اندازههای  ۷-۱۶/۱و  ۹اینچ
ایپیآی  ۵۰۰۰و همچنین تعداد دوازده عدد فلنج،
تعدادی زانویی و سهراهی جهت استفاده اشاره کرد.
سلیمانی درادامه خاطرنشــان کرد :پیشتر نیز در
چاههای شــماره  ۸و  ۱۰بهرهبرداری سراجه قم این
تغییر آرایش انجام شده بود.
رئیس منطقه عملیاتی سراجه قم با بیان اینکه در
اجرای این پروژه از توان فنی و عملیاتی ستاد تهران
و منطقه بهرهبرداری سراجه قم استفاده شد ،ضمن
قدردانی از مشــارکت و همکاری ادارات مهندســی
نفت ،امور مهندسی مدیریت مهندسی و ساختمان و
به ویژه همکاران منطقه عملیاتی سراجه گفت :سود
و صرفه اقتصادی حاصل از این عملیات بیش از ۶۰
میلیارد ریال برآورد شده است.
منطقه عملیاتی سراجه قم از مناطق عملیاتی شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران اســت که با ذخیرهسازی
گاز در مخزن طبیعی سراجه به منظور تامین پایدار
سوخت زمستانی و تقویت شبکه سراسری انتقال گاز
بسیار حایز اهمیت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

کلزای کشاورزان کرمانشاهی تضمینی
خریداری میشود

کرمانشــاه-خبرنگار همدلی:نوربخش حاتمی
افزود :خرید تضمینی کلزا از کشاورزان کرمانشاهی
توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت در این
زمینه دخالتی ندارد.
وی توضیح داد :براساس مذاکرات انجام شده با یکی
از کارخانههای فعال روغنگیری ســطح استان ،این
ی محصول کلزا
کارخانه پس از امضــای توافقنامها 
کشاورزان کرمانشاهی را به صورت تضمینی در فصل
برداشت خریداری میکند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه این
کارخانه متعهد شده است که محصول کلزای زارعان
استان را در فصل برداشت با قیمت پنج درصد باالتر
از قیمت اعالم شــده برای خریــد تضمینی کلزا از
زارعــان خریداری و پــول آن را تا هفت روز پس از
تحویل پرداخت کند.
حاتمی افزود :به منظور سهولت کشاورزان برای امضا
قرارداد ،نمایندگان کارخانه در مراکز جهاد کشاورزی
بــرای انعقاد قرارداد با کشــاورزان حضور دارند .وی
اعالم کرد :تاکنون برای کشت کلزا در سطح  ۲هزار و
 ۵۹۰هکتار قرارداد انعقاد شده است که از این میزان
 ۹۰هکتار به زیرکشــت رفته است .رئیس سازمان
جهاد کشاورزی کرمانشاه با بیان اینکه قرارداد امضا
شده با کشــاورزان به  ۲شیوه با نهاده و بدون نهاده
است ،گفت :در شیوه با نهاده به ازای هر هکتار کشت
کلزا مبلغ ۱.۵میلیون تومان نهاده شامل بذر ،سم و
کود را به زارعــان داده و در نهایت از پول محصول
کم میشود .استان کرمانشاه  ۹۵۰هزار هکتار زمین
کشاورزی دارد و ســاالنه چهار میلیون و  ۲۰۰هزار
تن انواع محصوالت کشاورزی ،باغی و دامی در این
استان تولید میشود .سه هزار و  ۸۰۰هکتار از اراضی
استان کرمانشاه در سال زراعی جاری زیرکشت کلزا
رفت که بیش از  ۱۰هــزار تن محصول کلزا از این
مزارع برداشت شد.
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لقمان کوهستانی در گفتوگو با «همدلی» مزایای کشت گلخانهای زعفران و معایب سنتی کشت آن را تشریح کرد

تولید زعفران گلخانهای آینده کشت زعفران ایران است
همدلی| شیروان یاری :زعفران سلطان
ادویه دنیاست و قطب تولید این طالی سرخ،
ســاالنه با ۹۰درصد تولید زعفران و حدود
۸۴درصد سطح کشــت دنیا به ایران تعلق
دارد؛ اگرچــه در جهان نام این ادویه ایرانی
میدرخشد ،اما بررسیها نشان میدهد که
امروزه شمار زیادی از کشاورزان زعفرانکار
در مرز افغانســتان این طالی سرخ ،سلطان
ادویه جهان را به صورت خام با مواد مخدر
مبادله میکنند و این تیشــه بر ریشه زدن
طالی ســرخ ایران مدتهاست که به اقرار
یکــی ازپژوهشگــران و تولیدکنندههای
گلخانــهای زعفــران در ایران باب شــده
است؛ اما دولت با این آسیب بزرگ تاکنون
برخورد چکشی و بدون اغماض نکرده است.
به اعتقاد این محقق زعفرانشــناس همین
رفتارهای ناپسند و ناروا با طالی سرخ ایران
باعث شــده که بازار جهانــی این محصول
کامال ایرانی در دست کشــورهای اسپانیا،
چین ،ترکیه و افغانستان باشد و هویت ملی
انکارناپذیر زعفران ایرانی در ســطح جهان
خدشهدار شــود .درگفتوگوی اختصاصی طرفی به دلیل کمبود عناصر و عدم کنترل بزرگترین ضرر به کشاورز تحمیل میشود؛
روزنامه همدلــی با «لقمان کوهســتانی» شــرایط جوی در زمــان گلگیری از جمله ولی به دلیل کنترل شرایط جوی و محیطی
پژوهشگر زعفرانشــناس که نخســتین بارانزدگی محصول و ســرمازدگی و ازهمه درگلخانه زعفــران هرزمان و حتی میتوان
کارآفرین گلخانــه صنعتی زعفران ایران در مهمتر نداشــتن زمان کافی برای جداسازی دوره رشــد گل را خود کشاورز تنظیم کند
شهرســتان نقده اســتان آذربایجان است ،گل و کالله در زمیــن زراعی تولید زعفران و نتیجتا یک محصــول تازه ،تمیز وبا کمتر
در باره مزایای کشــت گلخانهای زعفران و زراعی بسیا ر بیکیفیت است .به طوری که بار میکروبی تولید کرد و ازمهمترین مزیت
معایب کشت سنتی آن و همچنین چرایی ســاالنه از مجموع  ۵۰۰تن زعفران تولیدی تولیدات گلخانه زعفران به صورت هواکشت
حیات رو به موت زعفران طالی سرخ ایران حداکثر ۱۰درصد آن ســوپرنگین است و با نسبت به تولید در فضای باز مزرعه عبارتند
تحلیل شده و ســعی میشود به شماری از تنشهای سرما دگی و بارانزدگی در سال از اشــتغالزایی بیشــتر ،مصرف آب کمتر
این سوالهای چالشبرانگیز پیرامون طالی زراعــی  ،۹۸کاهش 100تــن زعفران ثبت وافزایش تولید در واحد ســطح است .یکی
سرخ زعفران پاسخی علمی داده شود.
و گزارش شــده اســت؛ در مقابل در کشت دیگر از مزایای کشــت زعفــران گلخانهای
امروزه با رواج تولیــد زعفران در گلخانهای با تهیه بانک پیاز ،وزن مناســب ،نسبت به زراعی این است که در آنها شرایط
گلخانههای صنعتی دیدگاه و نظرهای رعایت اصول و زیرســاختهای الزم جهت محیطی ،عناصر غذایی گیاه به دقت کنترل
متمایــزی پیرامون مزایــا و معایب تولید زعفــران گلخانه از همان ســال اول شده و باعث افزایش تولید کیفیت محصول
زعفران گلخانهای نســبت به زعفران میتوان در ســال دو مرحله برداشت از یک وبازارپسندی زعفران گلخانهای میشود.
با این همه مزایایی که شما به عنوان
سنتی مطرح میشود ،از منظر شما این محصول پیاز داشت و نیز تشکیل و پرورش
دو نوع کشت برای تولید زعفران چه پیازهای دختری درشــتتر و مناسبتر در پژوهشگر و مجری اولین و بزرگترین
تفاوتهای با هم دارند؟
سیســتم کشــت گلخانهای میسر است که گلخانه زعفران ایران از روش کشــت
کشــت گلخانه زعفران یک کشــت نوین موجبات افزایش تناژ محصول را نســبت به زعفران گلخانهای برشــمردید ،چرا
و هدف آن تولید یــک محصول با
کیفیت وزن معین در ســالهای بعــد رقم خواهد کارشناســان وزارت جهادکشاورزی،
ّ
وکمیــت اقتصــادی اســت و ازمهمترین زد و عمال برگشــت سرمایه زعفران گلخانه کشــاورزان را به سمت کشت زعفران
ّ
مزایــای گلخانه زعفران نســبت به زعفران دو ســال برآورد میشــود و افــزون بر آن بــه روشهای نوین گلخانــه زعفران
ســنتی ،تولیدچنــد برابری در مقایســه با مشکالت خشــک شدنکالله و سرمازدگی ســوق نمیدهند و علــت مخالفتها
و مقاومتهــای جهاد کشــاورزی یا
کشــت زعفران ســنتی اســت .در کشت و بارانزدگی نداریم.
ســنتی به ازای هر تن پیاز حدود  ۳۰۰الی
هم اکنون با توجه به مزایای کشــت مراکز تحقیقات کشاورزی برای تغییر
 ۴۰۰گرم زعفران خواهیم داشــت وبه ازای گلخانــهای همچنان شــمار زیادی از روش ســنتی به کشت نوین گلخانهای
هرتن پیاز ،زعفران گلخانهای میتوان  ۸۰۰کشاورزان زعفرانکار به روش سنتی چیســت؟ و با توجه به این جهانبینی
الی ۱۵۰۰گرم زعفران ســوپر نگین تولید در مزارع ایران برانجام فرایند کاشت ،ســاختارگرای مسئوالن متولی ،آینده
کرد که عمال از
نظرکمیت برداشــت  ۲الی داشت و برداشت زعفران اصرار دارند ،کشت نوین زعفران گلخانهای را چطور
ّ
 ۴برابری تولید زراعی اســت؛ اما در کشت بارزترین معایب کشت سنتی زعفران پیشبینی میکنید؟
از عمده دالیل مخالفت با کشــت گلخانهای
سنتی در بهترین حالت ممکن از هر  ۲۰۰۰چیست؟
عدد گل یک کیلو گل را تشکیل که حدود از بارزترین معایب کشــت ســنتی که یک درمرحله اول نبود رفرنس علمی ودانشگاهی
۱۳تا ۱۶گرم زعفران خشک تولید میشود تهدید جدی اســت ،ریز بــودن پیاز زراعی یا مرکــز تحقیقاتی ایران یا عدم ارائه آن به
وبا این تفاوت که درزعفران گلخانه باکنترل و شــیوع بیماریهای زعفران اعم از قارچ و جامعه و ترویج غیراصولی توسط افرادی به
دقیق عناصر تغذیه و مواد تشکیل دهنده بر کنه و رشــد چشــمگیر علف هرز است که جامعه عمومی است؛ اما دولتمردان هیچگاه
ماده موثره و کیفیت زعفران باعث درشــت احتمال گسترش و انتقال آن از یک مزرعه به عنوان یا عبارت امکان ناپذیربودن این نوع
شــدن گل و کالله زعفران گلخانه شده و از بــه مزرعه دیگــر را در بحــث کنه گزارش کشت در رسانهها یا در محافل عمومی اذعان
هر ۱۶۰۰عدد گل یــک کیلو گل و حدودا کردهاند و نیز ســرایت ابتال به قارچ نیز در نمیکنند ،اگر تحقیقات دقیق و منســجم
 ۱۸الی  ۲۲گرم زعفران سوپرنگین به دست سیستم کشت سنتی بیشتر است و علت این نسبت به کشت اصولی درگلخانه انجام شود،
میآید و ازنظر رنــگ ،عطر ،بو به مراتب از مسئله ماندگاری چندین ساله پیاز زعفران مسئولین هم پیگیر این محصول درگلخانه
زعفران سنتی بهتر و مطلوبتر است .مسئله و فقر ماده آلی در خاک اســت؛ برای حذف و حمایتهای توســعهگرایانه خواهند شد؛
دوم این اســت که کنترل شــرایط دمای بیماریهــا و عوامل بیماریزا از جمله قارچ اما باتوجه به ظرفیتهای موجود در کشــور
محیط گلخانه از طریق کنترل دما ،رطوبت و کنــه و حذف علفهای هرز ،کشــاورزان و اقشــاری که در خطه خراســان مشغول
محیط و امکان دسترسی زعفران به اکسیژن ســنتی مجبور به استفاده از سموم هستند به کشــت ایــن محصول هســتند ،دغدغه
 100درصد برای فرایند رشــد امکانپذیر و پس از اســتفاده از قارچکشها ،کنهکش مسئولین نسبت به افزایش رقم بیکاریهای
است ،در حالی که در کشت سنتی به دلیل و حتی علفکشها قســمت زیادی ازسموم جامعه و به خطر افتادن این نوع کشت برای
عدم کنترل بر شــرایط جــوی که حدودا در بافت پیاز و حتی کالله خشــک زعفران قشری خاص از دیاری خاص در ایران است
یک ماه هنگام برداشــت گل و نبود کارگر باقی میماند و همین عامل باعث میشــود و مخالفــت آنها فقط حالــت انحصارطلبی
در زمان برداشــت گل به طول میانجامد و قســمت عمده زعفران تولید ســنتی ایران این محصول در خطه خراســان را دارد؛ اما
باعث عدم ثبات سرمایهگذاری میشود .در نتواند استانداردهای الزم صادرات را دریافت میتوان بــا برنامهریزیهای دقیق نســبت
کشت سنتی به دلیل اســتفاده از پیازهای کند؛ در حالی که در محیط گلخانه زعفران ،بــه فرآوریهای این محصــول در امر اقالم
به اصطالح با عمر  7الی 8ساله ریز و فصل محیط عاری از هر گونه پاتوژن و علف هرز دارویی آرایشــی و خوراکی نیز اقدام کرد .با
جابهجایی نامناسب عم ً
ال برداشت محصولی و بدون قارچ و کنه اســت ،عمــده دلیل با برنامهریزی به راحتی میتوان ظرفیتهای
در ســال اول ممکن نخواهد بود و یک سال
کیفیت بودن زعفران گلخانه استفاده از پیاز بیکاری جامعه را هم التیام بخشــید؛ چراکه
ّ
خــواب ســرمایه و زمان صرف میشــود و سالم ،درشت و عاری از هرگونه آفات و قارچ اگر بــا این تفکــر که ترویج کشــت نوین
اوج برداشت از ســال سوم آغاز میشود؛ از اســت و زعفران گلخانهای از عطر ،بو ،رنگ گلخانهای باعث آسیبرسانی به قشر کشاورز
بهتری برخودار هست .از معایب دیگر کشت دیار خراسان میشود ،بدون شک و با یقین
سنتی زعفران نسبت به گلخانه مصرف بیش فریاد ،اعتــراف و اقرار میکنم که ادامه این
حد آب اســت به طوری که بــرای آبیاری نوع کشــت ســنتی دیر یا زود به کل ادویه
ساالنه 3هزارمتر معکب آب مورد نیازاست ،طالیــی زعفران که قدمت کهنســالگی آن
در حالــی که یک فضای ۳۵۰متری گلخانه زبانزد داخل و خارج از کشــور است ،لطمه
زعفران با  10تن پیاز در طول دوره رشــد میزند و اســتمرار این دیدگاه حمایت غیر
حدود ۳۰۰متر معکب آب الزم دارد؛ کاهش علمی از ادامه کشت سنتی و انحصارگرایی
چشــمگیر مصرف آب که حدود  ۹۰درصد زعفران در خراســان به کل کشــور آسیب
صرفهجویی آب داریــم و از معایب دیگری جدی واردمیکنــد ،درنهایت میتوان گفت
که در کشــت سنتی با آن ســرو کار داریم دولت با تدابیر منسجم میتواند باعث رونق
زمان برداشــت گل وعدم شــرایط جوی از این کشت و ارزآوری قابل توجه از سمت این
جمله بارانزدگی و سرمازدگی است و برای محصول در کشــور شود .وبدون شک آینده
برداشت گل زعفران کشت سنتی باید صبح کشت زعفران ایران تولید زعفران گلخانهای
زود قبل از طلوع آفتاب محصول برداشــته اســت تا هم کیفیت زعفــران افزایش یابد
شــود؛ کمبود کارگر فصلی و همزمانی رشد و هم از خســارت احتمالــی ابتدای فصل
گل در منطقه ،بسیاری از کشاورزان مجبور سرمازدگی و بارش باران درامان باشد .ایران
به شــراکت شــدن باکارگر یا فروش گل به نیز باید از دانش روز دنیا برای تولید زعفران
صورت خام هســتند ومنجربه ســودجویی بهره بگیرد وبرای پیشرفت هرکشوری نباید
دالالن و شرکتهای جداسازی گل و حتی مخالف علم روز دنیا باشــیم و در حالی که
افزایــش هزینه کارگران فصلی میشــود و تمام کشــورهای دنیا به کشــتهای نوین
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خبر
شهردار«تشان» بهبهان استعفا داد

بهبهان -محمد خلیجی –خبرنــگار همدلی :علی
نصیریان شهردار تشان استعفا خود را تقویم شورای شهر
تشــان کرد .نصیریان از شــهرداران مجرب و مولف کتاب
«شــهرداری در آینه قوانین» که از ســوی وزارت کشور به
عنــوان کتبی معتبر در زمینه قوانین و مقرارت شــهری
پذیرفته شده است ،پس از چند سال مدیریت در شهرداری
تشان از سمت خود اســتعفا داد .به احتمال فراوان مقصد
بعدی نصیریان ،شــهرداری آغاجاری خواهد بود .خبرهای
رسیده از اصرار اعضای شورای شهر آغاجاری برای پذیرفتن
مسئولیت شهرداری توســط نصیریان دارد .امید است با
انتخاب شــهردار جدید شهر قدیمی و محروم ،اما مستحق
آغاجاری ،این شــهر فصل نوینی را بــرای فاصلهگیری از
محرومیتهای بیشمار این شهر نفتی ،آغاز کند.

حضور معاون و مدیران کل دفاتر
شرکت مهندسی آبفای کشور
در روستای شیخ صله

روی آوردهاند ،نباید مســئولین از کشــت
کهن وســنتی که فقط باعث تولید زعفران
بیکیفیت شده حمایت غیر علمی کنند.
به اعتقاد من کشــت ســنتی ایــران کامال
منسوخ شده و تاکید و اصرار بر همین روش
از کشــت باعث شده که ایران بخش بزرگی
از بــازار جهانی زعفران را از دســت دهد و
همچنانکه در پرسش نخست به مقوله مهم
اشاره شد ،اما باز هم در اینجا تاکید میکنم
که بــه دلیل نزدیکی خطــه زعفرانخیز با
مرز زمینی افغانستان بسیاری از کشاورزان
بــه دلیل عدم حمایت دولت و ســودجویی
مافیا و دالالن حوزه زعفــران بامبادله کاال
به کاالی زعفران با مــواد مخدر روز به روز
افزایــش پیدا کند وتنهــا راهکار جلوگیری
از ایــن مشــکالت و برای بهدســت آوردن
کیفیت و جذب بــازار جهانی
محصول بــا
ّ
تغییر جدی درکشــتهای سنتی زعفران و
روی آوردن به کشت نوین زعفران گلخانهای
کیفیت و
اســت که ضمن تولید محصول با
ّ
جلوگیری از خامفروشــی و فلهای به نظرم
آینده زعفران ایران تولید در گلخانه و رعایت
زنجیره تولید اعم از بستهبندی ،تولید مواد
آرایشی ،بهداشتی ودارویی است.
برای افزایش قیمت زعفران و جذب
بازار جهانــی ارائه چــه راهکارها و
مولفههای برای گذر از این بحران نیاز
اســت که دولت این استراتژی مهم را
کارشناسانه تبیین و کشاورزان مکلف
به اجرای علمی و عملی شوند؟
یکی از معضــات کاهش قیمــت زعفران
کیفیــت پایین زعفران تولیدی درایران و به
ویژه خام فروشــی به کشورهای افغانستان،
چین ،اسپانیا و ترکیه است ،تنها راه افزایش
کیفیــت زعفران و
قیمــت زعفران افزایش
ّ
روی آوردن به کشــتهای نوین اســت ،در
چند سال گذشــته فقط چهار مولفه عطر،
طعم ،بــو و ناخالصی مــاک قیمتگذاری
بود؛ ولــی اکنون بــا توجه تجربــهای که
در صــادرات داریم ضمــن تاکید بر تحقق
مولفههــای مذکور؛ تغییر در فرم و شــکل
ظاهــری «زعفــران اتویی» یــک ضرورت
اجتنابناپذیر است و همچنین ارائه زعفران
به صورت بستهبندی به نام ایران میتواند از
برند زعفران ایرانی در جهان حمایت کند و
افزون بر این موارد ،تولید محصوالت جانبی
از جمله لوازم آرایشــی ،بهداشتی و دارویی
در خــود ایران و جلوگیری از خامفروشــی
نجاتبخش حیات رو به موت طالی ســرخ
زعفران در ایران و جهان اســت .در نهایت
به طور کلی رعایت زنجیره تولیدزعفران در
مجموعههای کشت ،صنعت و فرآوری باعث
افزایش قیمت زعفران میشود.
شــما به عنوان یــکپژوهشگر و
کارآفرین نخســتین گلخانــه تولید
زعفران در ایران از خامفروشی و مبادله
این ادویه منحصر به فرد ایرانی با مواد
مخدر در مرز افغانستان خبر میدهید،
واقعا این پدیده شــوم و نامبارک به
عینیت وجود دارد؟
بلــه به یقین و بدون شــک این اتفاق تلخ
و تــراژدی در بحث مبادلــه زعفران با مواد
مخدر وجود دارد و به عینه بهدلیل نزدیکی
و همجواری خطه زعفرانخیز با مرز زمینی
افغانستان بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم
حمایــت دولت ،ســودجویی مافیا و دالالن
حوزه زعفران بامبادله کاال به کاالی زعفران
با مواد مخدر روی آوردهاند و روز به روز این
خطر جدی درکمین نابودی زعفران افزایش
مییابد .از دولت ،دستگاه قضا و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی تقاضا میشود با این
بانــد مافیای قوی که طالی ســرخ ایران را
با مواد مخدر افغانســتان معاوضه و مبادله
میکنند برخورد قاطعانه شود تا دست این
افراد نســبت به زعفران سلطان ادویه جهان
کوتاه شود.

کرمانشاه -خبرنگار همدلی:هیأتی متشکل از معاون
و مدیران کل دفاتر شرکت مهندسی آبفا کشور به منظور
بازدید میدانی و بررســی وضعیت آب شــرب روستای
شیخ صله شهرستان ثالث باباجانی استان کرمانشاه در
این روســتا حضور یافتند و از نزدیک به بررسی شرایط
و وضعیت منبع تأمین آب ،مخزن و شــبکه توزیع آب
روســتا پرداختند .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
و فاضالب استان کرمانشــاه ،مهندس سیدحمیدرضا
کشفی معاون راهبری و نظارت بربهره برداری به اتفاق
مهندس کریــم محرمی راد مدیرکل دفتر حراســت،
مهندس سیدکوشیار اعظم واقفی مدیرکل دفترنظارت
بربهداشت آب وفاضالب شرکت مهندسی آبفای کشور
و دکتر علیرضا کاکاوند مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه
به همراه فرماندار شهرستان و بخشدار جهت بازدید از
وضعیت آب شــرب روستای شیخ صله در محل حضور
یافته و وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دادند.
طی  ۶سال گذشته صورت گرفت

استخدام  ۲۵۷۸فرزند ایثارگر در فارس

شــیراز-خبرنگار همدلی:اســتاندار فارس گفت :طی
ســالهای  ۹۲تا  ۹۸بالغ بر  ۲۵۷۸نفر از فرزندان شهدا و
ایثارگران در استان فارس به استخدام دستگاههای دولتی
و خصوصــی درآمدهاند .عنایتاهلل رحیمی در آیین مبادله
تفاهمنامه احداث ۱۰هزار واحد مســکونی ویژه ایثارگران
فارس که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان
بنیاد شــهید و امور ایثارگران برگزار شــد ،افزود :تکریم و
بزرگداشت خانواده شهدا ،تکریم ملت ایران است ،چرا که
این خانوادهها ســرمایههای ملی و معنوی کشور محسوب
میشــوند.او ادامه داد :از سال ٩٥تاکنون  ١٥١قطعه زمین
برای ســاخت مسکن ایثارگران واگذار شــده و ٣٥٠نفر از
خانوادههای ایثارگران و شــهدا توانستهاند از مزایای زمین
اهدایی استفاده کنند .استاندار فارس با بیان اینکه ۱۷۳۵
نفر از خانواده شــهدا و ایثارگران استان از سال  ۹۲تا سال
گذشته از تسهیالت تخصیص یافته به میزان  ۱۷میلیارد
ریال بهرهمند شــدهاند ،گفت :سرکشــی از خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران در دستور کار استانداری و مدیران
دستگاههای اجرایی فارس قرار دارد .مدیرکل بنیاد شهید
و امور ایثارگران فارس نیز در ادامه این جلســه با اشاره به
وجود  ۱۵هزار شهید در این استان ،بیان کرد :فارس دارای
بیشترین تعداد ادارات بنیاد شهید در کشور است .رجبعلی
راهی ادامه داد :طی ســالهای گذشته بیش از  ۲۰۰واحد
مســکونی در فارس ساخته نشده بود اما مقرر شده تا ۱۰
هزار واحد دیگر احداث شود.

ادامه از صفحه اول
ترکیه ؛ هدف تازه اتحاد اعراب واسرائیل

مشکل این است که اردوغان در مقابله با نیروهای تحت
حمایت امارات در لیبی ،یا حمایت از حقوق فلسطینیان
در بیت المقدس ،یا بمباران حزب کارگران کردستان در
عراق ،یا هدف قرار دادن نیروهای رئیس جمهور بشــار
اسد در سوریه ،مورد حمایت کامل ارتش ترکیه و حتی
مخالفان داخلی خودش است.انتقادهایی که بسیاری از
مخالفان داخلی اردوغان در مورد قانونی بودن ادامه تصفیه
کارمندان دولت و سربازان ،دستگیریهای عادی روزنامه
نگاران ،تعطیلی روزنامهها و دانشــگاهها و نحوه کنترل
پارلمان توسط ریاست جمهوری دارند ،همه موضوعاتی
داخلی است بنابراین آنها از اردوغان به عنوان یک رهبر
ملی در سیاســت خارجی حمایت میکنند.داوود اوغلو
اخیرا ً گفت :ماکرون باید به مرزهای خود پایبند باشد و
از توهین به ترکیه و رئیس جمهور آن دست بردارد .وی
اظهار داشت :من اظهارات متکبرانه ماکرون را که بیانگر
ذهنیت استعماری وی است و دموکراسی ترکیه و اراده
آزاد مردم آن را نادیده میگیرد ،به شدت محکوم میکنم.
ماکرون در اعالم جنگ صلیبی جدید چندین مشکل دارد
که یکی از آنها تاریخ استعمار فرانسه در شمال آفریقا و
لبنان اســت .چرا اکنون دوران رویارویی با ترکیه است؟
اسرائیل هیچ تحرکی را در برابر هدف اصلی خود یعنی
ایجاد مرزهای ســرزمینی که به طور غیرقانونی اشغال
کرده تحمل نمیکند .بخش اطالعات نظامی اســرائیل
در برآورد اطالعاتی خود برای ســال  ،2020ترکیه را در
فهرست سازمانها و کشورهایی قرار داده که امنیت ملی
اسرائیل را تهدید میکنند.با این حال برآوردهای فعلی،
بروز یک رویارویی نظامی بین دو کشور را منتفی میداند.
رژیمهای توتالیتر و قاتل اماراتی و سعودی چنین احترامی
ندارند .آنها از کشش ترکیه به عنوان یک رهبر مسلمان
سنی در بین مردم خود میترسند .نباید فراموش کرد که
جنگ فعلی بر سر رهبری جهان عرب سنی است.

