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فروش خاک های مرغوب حاشــیه روستا ها و خروج آن 
از خراسان جنوبی، روستائیان و کشاورزان را نگران آینده 
کرده اســت.به گزارش از بیرجند، فروش خاک موضوعی 
اســت که نه تنها در خراسان جنوبی بلکه در کشور هم به 
گوش می رســد؛ خاک ایران به علت حاصلخیزی که دارد 
طرفــداران زیادی در جای جای دنیا دارد و حتی تعدادی 
از کشــور های عربی و حاشیه خلیج فارس خاک باغچه و 
گلدان های خـود را از ایران تهیه می کنند.خاک حاصلخیز 
منطقه کلوت نصرآباد شهرســتان خوســف نیز به دلیل 
کیفیت باالیی که دارد، چند وقتی می شــود چوب حراج 
به آن زده شــده و به فروش می رسد؛ موضوعی که گالیه 
اهالی این منطقه را به همراه داشــته اســت.چندی پیش 
خبری مبنی بر فروش خاک روســتای نصرآباد شهرستان 
خوســف به گوشمان رســید، کمی آن ســو تر از روستا، 
منطقه ای به نام کلوت وجود دارد که خاکش از رس است 
و بیش از چندین هزار هکتار وســعت دارد؛ روستایی که 
در اطرافش بیش از ۶٠ کــوره آجر پزی در حال فعالیت 
هســتند.اما ماجرا چیســت؟ برای یافتن پاســخ به سراغ 
دهیار روستای نصرآباد رفتیم تا بیشتر در جریان موضوع 
قرار بگیریم.فوالدی دهیار روســتای نصرآباد خوســف در 
این خصوص می گوید: مدتی اســت که زمین های کلوت 
نصرآباد در ســامانه درخواست استعالمات معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان قرار گرفته اســت و هر 
شــخصی از هر اســتانی که بخواهد، می تواند خاک های 
ایــن منطقه را خریداری و برای خودش ببرد.او با اشــاره 
به اینکه بار ها شــاهد بوده ایم که از اســتان های همجوار 
برای خرید خاک رس به این منطقه آمده و مقدار زیادی 
از خــاک این منطقه را خریداری کــرده اند افزود: مدتی 
قبل، فردی از سمنان برای خرید این خاک به این منطقه 
 آمــد و حدود ۳ هکتار از خاک مرغوب کلوت نصرآباد را با 

خودش برد.
زمانی که خود اهالی نیــاز مبرم به این خاک با ارزش 
دارند و با آن خاک می توانند نان را در کوره های آجر پزی 
قرار دهند، اما متاســفانه با فروش این خاک دست اهالی 
ایــن منطقه در حنا می ماند و از آن بی بهره می شــوند.
وقتی از دهیار نصرآباد پرســیدیم که دغدغه اصلی اهالی 
برای چیســت؟ ادامه می دهد: این خــاک برای کوره های 

آجر پزی بسیار مناسب اســت و با اینکه ۶٠ تا ۸٠ کوره 
آجــر پزی در ایــن منطقه در حال فعالیت هســتند، اما 
متأســفانه اهالی این منطقه نمی توانند از این خاک هیچ 
استفاده ای کنند.نصرآبادی یکی از اهالی روستای نصرآباد 
هــم می گوید: جدای از آنکه خــاک این محل را می توان 
برای کوره های آجرپزی بــه کار برد، کلوت نصرآباد برای 
خرمن هم استفاده می شــود و برای کشاورزی نیز بسیار 
مناســب اســت؛ با آغاز فصل برداشــت گندم، این محل 
تبدیل به خرمن و مکانی مناســب برای چرای دام هایمان 
می شــود که با فروش خاک این منطقه مطمئناً این محل 
در آینده نه چندان دور نابود و مشــکالت زیادی را برای 
اهالــی ایجاد خواهد کرد.آقای فوالدی دهیار روســتا نیز 
در ادامــه می گوید: ای کاش مســئوالن قبل از آنکه این 
گونه زمین ها را در ســامانه های این چنینی قرار بدهند و 
خاک آن را به فروش برسانند، موضوع را با مردم محلی یا 
دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستا ها مطرح کنند و 
نیازسنجی کنند و بعد از آن به فکر فروش این خاک های 
ارزشــمند بیفتند.برای پیگیری موضوع فروش خاک های 

ارزشمند رس به سراغ مسئوالن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان رفتیم تا ببینیم فروش این خاک ها بر چه 
اساسی است و آیا با نظارت صورت می گیرد و همه جوانب 
 را بــرای فروش خاک این گونه زمین ها در نظر گرفته اند

 یا خیر؟
ایمــان طلب معــاون امــور معادن و صنایــع معدنی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی می گوید: 
فروش خاک این زمین ها در ســامانه استعالمات معدنی 
ســازمان صمت استان ثبت شده اســت و افراد می توانند 
با مراجعه به این ســایت، مقدار حجم خاک درخواســتی 
خــود را ثبــت کنند که بعــد از گذرانــدن مراحلی این 
خاک به متقاضی فروخته می شــود.او در پاســخ به سوال 
که ایــن خاک برای چه مصارفی به اســتان های همجوار 
به فروش می رســد؟ بیان می کند: در اســتان های اطراف 
هم این خاک برای کوره های آجر پزی اســتفاده می شود.
اما موضوع مهم این اســت که چرا باید خراســان جنوبی 
که خودش دارای کوره های آجر پزی بســیاری است کم 
نصیب از این خاک بماند؛ دغدغه ای که پاســخی نگرفتیم 

و تنها مسئول مربوطه ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
ســکوت کرد و گفت: اگر مردم ایــن منطقه به این خاک 
نیاز دارند بایــد پیگیری ها صورت بگیرد تا زمین مربوطه 
از این ســامانه پاک شود.اما سوال اینجاست چرا این گونه 
زمین ها در سامانه استعالمات معدنی قرار می گیرند و آیا 
منابع طبیعی که یک دستگاه نظارتی و حفاظتی از منابع 
طبیعی اســت بر این گونه خریــد و فروش ها نظارتی هم 

دارد یا خیر؟
نصر آبــادی مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
خراســان جنوبی می گوید: قبل از آنکه این گونه زمین ها 
وارد سامانه شــوند آن را در جلسه ای مطرح و ما موضوع 
را بررســی می کنیم تا ببینیم آیا این زمین ها در محدوده 
اراضی منابع طبیعی اســت یا خیر و زمانی که جزو مراتع 
نباشد، زمین به سازمان صمت واگذار می شود تا خاک آن 
به فروش برود؛ در حال حاضر نیز زمین در حوزه سازمان 
صمت اســت نه ما.مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان، توپ را از زمین خود خارج می کند و تنها در پاسخ 
به ســؤال ما می گوید: مردم اگــر گالیه مندند و تقاضایی 
دارند بهتر است به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه 
کنند و این مشکل را بین خودشان حل کنند، فروش این 
زمین ها دیگر به ما مربوط نیســت، چون زمین در حوزه 
منابع طبیعی نیست.فروش خاک نه تنها در استان کویری 
خراســان جنوبی بلکه در تمام کشور به چشم می خورد، 
اما فروش خاک های ارزشــمند و حاصلخیــز مطمئناً در 
ســال های آینده معضلی بزرگ بــرای جامعه و آیندگان 
خواهد شــد و زندگی انســان ها به خصوص کشاورزان را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد.جدا از مقابله با قاچاق خاک به 
کشور های حاشیه خلیج فارس، به نظر می رسد در مقوله 
خاک فروشی به داخل کشور هم باید تجدید نظر صورت 
بگیرد و اولویت با مردم و متقاضیان اســتانی باشد که از 
این ظرفیت بهره مندند.بنابراین ضروری است با توجه به 
نیاز اهالی منطقه به خاک رس برای ادامه حیات کوره های 
آجــر پزی و تداوم تولید و کشــاورزی، زمین های منطقه 
کلوت نصرآباد شهرســتان خوسف از ســامانه استعالمات 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت حذف شوند و اگر 
قرار است به فروش برســند به اهالی و کوره داران همان 

منطقه فروخته شوند.

نخستین نشســت هم اندیشی استاندار یزد و معاونان با 
اصحاب رسانه استان برگزار شد و رسانه ها دغدغه های مردم 
یزد با اولویت آب، خشکســالی و فرونشست به استاندار یزد 
انتقــال دادند.به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مهران فاطمی 
در نشست هم اندیشی با رسانه ها با استقبال از موارد مطرح 
شده از ســوی خبرنگاران  اظهار داشــت: رسانه ها برادران 
نزدیک و صمیمی مدیران هســتند و نگاه مدیران هم باید 
به این دلسوزی و نکته سنجی رسانه ها و تذکراتشات توجه 
داشته باشند.استاندار یزد با تاکید بر اینکه همه ما رسالتی 
برای یزد فارغ از سالیق و جناح بندی سیاسی داریم عنوان 
کرد: دولت ســیزدهم هیچ انتظاری برای تمجید در استان 
یزد ندارد و چون خود را عقل کل نمی دانیم از رسانه ها نیز 
انتظار نقد سازنده داریم.فاطمی در انتقاد از رسانه ها با بیان 
اینکه رسانه های یزد در شان و تراز یزد ظاهر نشده و اقدامات 
مناسبی نداشته و در موارد متعددی تحلیل و خبر درستی 
را نداشتند و قدرت ریسک پذیری مدیران را نیز کاهش داده 
اند و اجازه کار به مدیر را نداده اند تصریح کرد: البته وظیفه 
مدیران و مسئوالن نیز این است که مطالبات صنفی رسانه ها 
را مورد توجه قرار داده و یکبار برای همیشــه این موضوع را 
حل و فصل کند که نمونه آن تخصیص تسهیالت کم بهره 
در حوزه مســکن است.اســتاندار یزد با تاکید بر اینکه باید 
ارزیابی بیشــتری از فعالیت های رسانه ای در استان داشته 

باشــیم عنوان کرد: ارزیابی باید در همه موضوعات باشد و 
بر اســاس نتیجه این ارزیابی ها بتوانیم اقدامات حمایتی را 
شــکل بدهیم.وی با اشــاره به اینکه انتقادات و مواردی که 
از رسانه ها مطرح شــد اضافه کرد: مواردی که رسانه ها در 
خصوص مباحث مختلف و ظرفیت های استان مطرح کردند 
قابل انجام است و مدیران دستگاه های مختلف در این زمینه 
اقدام کنند و پاســخگو باشــند.فاطمی در بخش دیگری از 
ســخنان خود به موضوع اقتصاد و تولید پرداخت و عنوان 
کرد: رتبه چهارم صنعت را در کشور داریم اما ۴٠ هزار بیکار 
در اســتان یزد به دنبال شغل هستند که موضوع بهره وری 
نیروی انســانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و بیانگر این 
است که باید به علم و فناوری توجه ویژه داشت.وی با تاکید 
بر اینکه خط قرمز رسانه های استان یزد باید علم و فناوری 
باشد اظهار داشت: ریل گذاری استان به سمت اقتصاد دانش 
بنیان در دولت قبل پررنگ شــد و قابل تقدیر است اما این 
روند باید با حمایت رسانه ها سرعت بیشتری بگیرد تا بتوانیم 
توسعه یزد را رقم بزنیم.استاندار یزد به دغدغه مردم پیرامون 
موضوع آب پرداخت و با بیان اینکه وضعیت آب شرب مردم 

یزد بحرانی است و در استان کمتر از ۲۴ ساعت توان تامین 
آب را داریم افزود: در سال گذشته ۶۵ میلیون مترمکعب آب 
شرب از خط انتقالی به یزد آمد در حالی که تخصیص ما ۹۸ 
میلیون مترمکعب اســت و متوسط ابی که در طول این ۲٠ 
ســال به یزد تحویل داده شده ۵۵ میلیون متر مکعب بوده 
است که سال گذشته، ۵۶ میلیون مترمکعب آن ۱٠٠ درصد 
برای شرب مردم یزد مصرف شده است.وی با بیان اینکه ۴ 
میلیون مترمکعب از این آب به روســتاهای ورزنه اصفهان، 
پادگان ها و نیروگاه های در مســیر داده شــده است عنوان 
کرد: ۲ میلیون مترمکعب از این آب پرتی دارد که ناشی از 
فرسودگی و تعمیرات است و کال ۳ میلیون مترمکعب از این 
آب با ۱۲ میلیون مترمکعب آب شور تلفیق شده و در اختیار 
صنایع و فعالیت های اقتصادی و تولیدی قرار گرفته اســت.
اســتاندار با بیان اینکه کل مصرف آب شرب ۱۳۷ میلیون 
مترمکعب است و ۵۷ میلیون مترمکعب مصرف صنعت است 
گفت: تنها ۹ درصد از آب انتقالی در اختیار صنعت است که 
۵ درصد آن نیز مصرف شرب واحدهای صنعتی است و در 
حال حاضر هم با اجرای سند سازگاری با کم آبی در مصرف 

آب استان بهینه سازی شده است.وی در خصوص برقراری 
امنیت خط آب انتقالی و پیگیری های مســئوالن کشور در 
این خصوص ادامــه داد: مصوباتی برای حفظ پایداری خط 
صورت گرفته و نظام نیز عزم جدی برای حل مشکل آب هر 
چهار اســتان دارد و تاکید شده اگر اتفاقی هم صورت گیرد 
برای این چهار استان است که اعتبارات خوبی هم با دستور 
معاون اول تخصیص یافته اســت تا آب شرب مردم در هر 
چهار استان حل شود.استاندار عنوان کرد: عملیات اجرایی 
انتقال آب از خرســان نیز در دستور کار قرار گرفته و روزی 
نیست که ما مسئله آب را پیگیری نکنیم چون عقدیه داریم 
توســعه با وجود آب امکان پذیر اســت که این اقدامات در 
حوزه تامین آب است و برای مدیریت مصرف آب و افزایش 
بهره وری هم برنامه های جداگانه ای در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه برنامه هایی نیز مبتنی بر آخرین تغییرات 
در اختیار رسانه ها قرار می گیرد تا رئوس کار را مطلع باشند 
افزود: معدن از ظرفیت های ما در استان است و استراتژی ما 
نیز در این زمینه تکمیل زنجیره ارزش است و خام فروشی 
نخواهیم داشــت.فاطمی با بیان اینکه از دیگر قابلیت های 
ویژه در اســتان یزد حوزه گردشگری است تصریح کرد: به 
دنبال ایجاد منطقه ویژه گردشــگری با توجه به مزیت های 
یزد هستیم که امیدواریم در مصوبات مورد توجه قرار گیرد 

و تصویب شود.

مدیر انجمن حامیان میراث جاوید مسجدســلیمان از 
به مزایده گذاشــتن فروش باشگاه ایران در این شهرستان 
توسط سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبرداد. این در 
حالی اســت که به گفته وی این باشگاه که قدمتی بیش 
از ۷٠ ســال دارد، به ثبت ملی رســیده است.به گزارش 
ایلنا از خوزســتان، به تازگی فروش باشگاه ایران یا همان 
تاالر و رســتوران حامد مسجدســلیمان که به ثبت ملی 
رســیده توسط ســازمان جهاد کشــاورزی خوزستان به 
مزایده گذاشته و به همین منظور زیبا صالحی فرگنی در 
گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: این باشگاه فضایی فرهنگی، 
ورزشی، تفریحی ســاخته عصر پهلوی و یکی از منحصر 
بــه فرد ترین بناهــای تاریخ معماری مدرن ایران اســت 
و روزگاری فضایی عمومی ســرزنده و پــر رفت و آمدی 
محسوب می شد.وی افزود: باشــگاه ایران پس از انقالب 
در اختیار جهاد ســازندگی قرار گرفت و پس از ســال ها 
متروکه بودن تبدیل به رســتوران و تاالر جشــن شد که 
پــس از چندی به کلی تعطیل و امروزه به صورت متروکه 
در وضعیت نابسامانی رها شده است.مدیر انجمن حامیان 

میراث جاوید مسجدســلیمان گفت: باشگاه ایران پیش از 
توسعه باشــگاه مرکزی، ایجاد تاالر سینما، آمفی تئاتر و 
فضای جنبی در دهه ۵٠ محوری ترین باشــگاه و کانون 
تجمع مدیران و کارمندان نفت به حســاب می آمد. این 
باشــگاه را به دلیل وجــود امکانات تفریحی، ورزشــی و 
هنری می توان نمونه ای موفق و هم عرض ســراهای محله 
و فرهنگ سراهای امروزی خواند.وی با بیان اینکه این بنا 
از لحاظ گونه بندی و ریخت شناســی یکی از بناهای مهم 
معماری مدرن و یکی از بی نظیرترین بناهای ســازمانی و 
جزو میراث تاریخی صنعتی و اجتماعی ایران و خاورمیانه 
محســوب می شــود، اضافه کرد: بیش از خوِد بنا درجه 
اهمیت کاربران، فضا و ســطح باالی خدمات رفاهی ارائه 
شده در مسجدسلیمان ۷٠ یا ۸٠ سال پیش نشانگر سطح 
رفاه عمومی و امکانات پیشــرفته این شهر بوده است قبل 

از احداث اولین فرهنگ سرا در اواخر دهه ۵٠ خورشیدی 
در کشور، این باشگاه ها اولین فرهنگ سراها و باشگاه های 
فرهنگی ورزشی کشور محسوب می شوند.صالحی فرگنی 
ادامه داد: در ظاهر باشگاه تاریخی ایران با سابقه ای حدود 
۷٠ ســاله که پس از انقالب به جهاد کشــاورزی واگذار 
شــده بود، بابت بدهی های ۲۵ میلیارد ریالی اداره جهاد 
کشــاورزی به اداره تامین اجتماعی در ســال ۱۳۹۶ به 
مزایده گذاشــته شده بود که خوشــبختانه این اثر سال 
۱۳۹۸ به شماره ثبت ۳۲۷۲۴ در فهرست آثار ملی درآمد.
وی بیــان کرد: در حالی که انتظــار می رفت بنا احیا 
و مرمت شــود، مجدد خبری مبنی بر به مزایده گذاشتن 
این اثر کم نظیر به گوش رسید، حال سوال اینجاست که 
چرا اثری که در فهرســت آثار ملی قرار گرفته و شــماره 
ثبــت آن نیز به اداره مربوطه ابالغ شــده اســت، باید به 

مزایده گذاشــته شود؟ در حالی که طبق ماده ۵۶۵ قانون 
مجازات اســالمی هر کس بر خالف ترتیب مقرر در قانون 
حفــظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت 
شــده در فهرســت آثار ملی را با علم و اطالع از ثبت آن 
به نحــوی به دیگران انتقال دهد به حبس از ســه ماه تا 
یک ســال محکوم می شــود.مدیر انجمن حامیان میراث 
جاوید مسجدســلیمان تصریح کرد: سرنوشــت بسیاری 
از بناهــای با ارزش باقی مانده پس از اکتشــاف نفت که 
حتی آثار ثبت شــده نیز در آن ها وجود دارد در این شهر 
نامشخص اســت.وی توسعه گردشگری صنعتی مبتنی بر 
همین ظرفیت های باقی مانده را امید شــهروندان با تمام 
شدن ذخایر میدان های نفتی و گازی در این شهر دانست.

صالحی با بیان اینکه این شــهر توانایی تبدیل شــدن به 
شــهر مــوزه را دارد، گفت: در حالی که مسجدســلیمان 
بــه عنوان اولین شــهر نفتی ایــران و خاورمیانــه با دارا 
بودن تاسیســات و اماکن قابل توجهی از دوران اکشتاف 
 نفــت در یک قرن اخیر به عنوان دروازه مدرنیته کشــور

 شناخته می شود.

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری قم از مراحل پایانی فاز نخست خط یک 
متروی قــم تا چند ماه آینده خبــر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان 
از قم،  منصور درویشــی، مدیرعامل ســازمان قطار شهری شــهرداری قم با 
اشــاره به آخرین وضعیت پروژه متروی قم اظهار کــرد: به منظور تهویه هوای 
ایســتگاه ها و تونل، کانال کشی های وسیعی بالغ بر ۸۴۳٠ مترمربع، در طبقات 
بلیت فروشی و سکو در ایستگاه ها انجام شــده است، همچنین سیستم اطفای 
آبی و لوله کشــی های مربوطه در حال تکمیل است.او با بیان این که تجهیزات 
مربوط به برق رســانی ازجمله انواع تابلو های فشــار متوسط و فشار ضعیف در 
فضا های احداث شــده برای این منظور مستقرشده و عملیات کابل کشی آن ها 
آغازشده است، گفت: نصب ریل سوم نیز پیشرفت خوبی داشته و مسیر شمالی 
تونل تکمیل شده اســت.مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم با تأکید 
بر این که تأسیســات الکتریکی و چراغ های روشنایی ایستگاه ها تأمین شده و 
عملیات نصب و کابل کشــی در حال انجام اســت، افزود:  تجهیزات الزم برای 
ایستگاه و طول خط مسیر در آبان ماه امسال  تامین شده و هیچ گونه وقفه ای 

در آماده سازی از متروی قم اتفاق نیفتاده است.
او ادامــه داد در آبان ماه امســال حدود ســه هزار مترمکعــب بتن ریزی در 
ایســتگاه های فاز نخست و دپو انجام شــده و به مقدار ۱۲٠ تن آرماتور و ۷٠٠ 
مترمکعب خاک برداری نیز صورت گرفته اســت که این حجم عملیات عمرانی 
قابل توجه است.درویشــی با اشاره به اجرای ۸۳٠ مترمربع عایق بندی ایستگاه ها 
در آبان ماه عنوان کرد: عملیات عمرانی سازه اصلی تمام ایستگاه های فاز نخست 
خط یک متروی قم به پایان رسیده و هم اکنون احداث سازه های جانبی در حال 

انجام است؛ در هر ایستگاه مترو حدود ۱۲٠٠ متر تونل جهت گالری ورودی ها، 
ســازه های جانبی و خروجی اضطراری نیز در قطار شــهری قم پیش بینی شده 
است.مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم عنوان کرد: در بخش روسازی 
حدود ۱٠٠٠ متر روســازی مسیر ریلی در تونل در آبان ماه اجراشده و عملیات 
نصــب و مونتاژ دو عدد کراس آور نیز به اتمام رســیده اســت و دو کراس آور 
باقی مانده در ماه جاری به پایان خواهد رســید.او  اظهــار کرد: ۱۵٠٠مترمربع 
عملیات نازک کاری نمای داخلی و بیرونی ایستگاه های شهید مطهری و کشاورز 
شامل سنگ کاری، آجرنما و کاشی و سرامیک ازجمله اقدامات صورت گرفته در 

آبان ماه است؛ همچنین بالغ بر ۱۳۱٠ مترمربع کانال تهویه در آبان ماه نصب شده 
است.درویشــی ادامه داد: برای تأمین و نصب آسانسور ها و پله برقی موردنیاز دو 
ایســتگاه، با یکی از شــرکت های توانمند داخلی مذاکراتی صورت گرفته که در 
مرحله انعقاد قرارداد اســت؛  این شــرکت توانایی تأمین و نصب بخشی از اقالم 
فوق را در یک ماه آینده داشــته و تردد بین طبقات ایستگاه ها تسهیل می شود.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم بیان کرد: پست اختصاصی ۶۳.۲٠ 
کیلوولت قطار شــهری نیز تحویل گردیده و کابل کشــی ۲٠ کیلوولت به سمت 

ایستگاه شهید مطهری هم به پایان رسیده است.

وقتیپایپولوسطباشد،خاکراهممیفروشند

ماجرای فروش خاک های مرغوب خراسان جنوبی چیست؟

آب،خشکسالیوفرونشست؛دغدغهمردمورسانههاییزد

وضعیتآبشربمردمیزدبحرانیاست

آثارثبتشدهسرنوشتنامشخصیدارند

باشگاهایراندرمسجدسلیمانبهمزایدهگذاشتهشد

مدیرعاملسازمانقطارشهریقمخبرداد

مترویقمدرآستانهسوتحرکتقطار

سرپرستشرکتفوالداکسینخوزستانمطرحکرد
نقشمهمورقهايAPIفوالداکسین
دراجرايپروژهگورهبهجاسك

نقش مهم ورق هــاي API فوالد 
اکســین در اجــراي پروژه گــوره به 
آریا-سرپرســت  جاســکخبرگزاری 
شــرکت فوالد اکســین خوزســتان، 
اجــرای پروژه گــوره به جاســک را 
حاصل توانمندی مهندسان ایرانی به 
ویژه فوالد اکســین در تولید ورق های 
API محیــط ترش مــورد نیاز این 
پروژه برشــمرد و گفت:این محصول 
استراتژیک با تالش و توان متخصصان این شرکت تولید شد. به گزارش خبرگزاری 
آریا از خوزستان، امین آسیابان با اشاره به بهره برداری از فاز نخست پروژه ملی گوره 
به جاسک که به صورت وبینار با حضور رئیس جمهور انجام شد، اظهار داشت: هر 
چند شرکت فوالد اکسین خوزستان در حال حاضر قراردادهای مختلفی در زمینه 
تولید ورق های فوالدی مورد استفاده در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور دارد، 
ولــی به جرات می توان تولید انبوه ورق های API محیط ترش خط لوله گوره به 
جاســک را از مهم ترین رویدادهای تاریخی در این شــرکت دانست. وی در ادامه 
افزود: این دستاورد، مهر محکمی بر توانمندی ایران عزیز است، چرا که تا پیش از 
این، چنین محصوالتی تنها از طریق واردات تامین می شد و در دوره تحریم های 
ســنگین وزارت نفت و به دلیل عدم امکان واردات ورق های مورد نیاز، انجام این 
پروژه با مشکالت جدی روبرو شده بود. سرپرست شرکت فوالد اکسین خوزستان 
تصریح کرد: خوشــبختانه با اعتماد وزارت نفت به توانمندی های داخلی، شرکت 
فوالد اکسین خوزستان توانست شرایط انجام این ابر پروژه را به بهترین شکل مهیا 
کرده و توانمندی ایران را در خودکفایی این محصوالت آشکار نماید. امین آسیابان 
 API بیان کرد: شــرکت فوالد اکسین از تکنولوژی روز دنیا برای تولید ورق های
و آلیاژی خاص برخوردار اســت که تا پیش از این، مورد توجه صنایع زیرساختی 
کشــور قرار نگرفته بود و امروز به کانون توجه پروژه های ملی در تولید ورق های 
با ارزش افزوده باال تبدیل شــده است. آسیابان خاطرنشان کرد: اکسین در حال 
حاضر در صنعت نفت و گاز یکی از شرکت های شناخته شده است و امیدواریم با 
همت تالش گران صنعت فوالد و نفت شرایطی فراهم شود که از تمام ظرفیت های 
موجود در جهت رفع نیاز این صنعت استراتژیک و توسعه قابلیت های آن استفاده 
شــود. سرپرست شرکت فوالد اکسین خوزســتان در پایان با قدردانی از اعتماد 
ملی به شرکت ها و متخصصان ایرانی گفت: این موفقیت که حاصل تالش صنایع 
فوالدی کشور به ویژه فوالد اکسین خوزستان و همچنین شرکت های صنعت نفت 
بوده کار بسیار بزرگ و مهمی است و ایمان دارم با تالش، توان و تخصص داخلی 

موفقیت های بی شماری در صنایع مختلف کشور بدست خواهد آمد.

چنگیزنوری
مدیرمخابراتمنطقهآذربایجانغربیشد

گروه شهرستانها: چنگیز نوری طی حکمی از سوی مهندس مجید سلطانی 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به عنوان مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی 
منصوب شد.در این حکم آمده است: »با عنایت به حسن تخصص، تعهد و تجارب 
مفید و ارزشــمند جنابعالی به عنوان مدیر منطقه آذربایجان غربی منصوب می 
شوید.«رعایت اصل شفافیت، حمایت از صنایع داخلی، اجرای برنامه های راهبردی 
شرکت مخابرات ایران، تعامل با مسئولین استانی و بهره گیری حداکثری از توان 
نیروی انسانی مبانی اصلی توصیه های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مدیر 
مخابرات منطقه آذربایجان غربی اســت.نوری پیشتر به عنوان سرپرست، سکان 

هدایت مخابرات منطقه آذربایجان غربی را بر عهده داشت.

ضرورتآبگیریدریاچهارومیه
برایجلوگیریازطوفانهاینمکی

معاونت فنــی اداره کل حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی گفت: برای 
آبگیری دریاچه ارومیه در این فصل که پر بارش اســت انتظار می رود وزارت نیرو 
اقدام به بســتن دریچه های انحرافی رودخانه ها کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جــوان از  ارومیه، حجت جباری  معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
آذربایجان غربی در خصوص بروز دوباره ریزگرد های نمکی ناشی از خشک شدن 
دریاچه ارومیه و فعال شدن کانون های ریزگردها، که طی روز های گذشته اتفاق 
افتاد اظهار داشت: طی روز گذشته شاهد بلند شدن ذرات ریز نمک و گرد و غبار از 
بستر دریاچه ارومیه بودیم که با توجه به پس روی دریاچه طی امسال قسمت های 
کانون های گرد و غبار افزایش یافته است.وی ادامه داد: با ادامه روند فعلی خشک 
شدن دریاچه ارومیه، کانون های ریزگرد نمکی دوباره فعال شده که انتظار می رود 
برای جلوگیری از افزایش ریزگرد ها دریاچه آبگیری شــود تا دیگر شاهد این گرد 
و غبار و صدمات بیشتر به محیط زیست نباشیم.جباری اضافه کرد: خوشبختانه 
کانون های ریزگرد ها تحت کنترل اســت و بارش ها در این فصل میزان ریزگرد ها 
را کاهش خواهد داد.معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
یادآور شد: اقدامات بازدارنده برای ریزگرد نمکی انجام شده و کانون های ریزگرد 
نمکی دریاچه ارومیه در حال حاضر تحت کنترل بوده تا به این لحظه شــن های 
روان و نمکی تثبیت و از بروز ریزگرد ها جلوگیری شده است.وی خاطرنشان کرد: 
با آغاز فصل بارش ها بسیاری از کانون های ریزگرد های نمکی مرطوب شده و عمال 
برای مدتی خنثی خواهد شد در این راستا امیدواری به بارش باران و مرطوب شدن 
این مناطق موقتی است و باید هر چه سریع تر برای جلوگیری از بروز طوفان های 
نمکی وارد فاز عملیاتی احیای دریاچه ارومیه شد.جباری تصریح کرد: با توجه به 
اتمام پروژه انتقال آب از رودخانه زاب امید است با آبگیری از این رودخانه وضعیت 
دریاچه بهتر شــود، اما نباید به انتظار آبگیری از رودخانه زاب نشست و بایستی 
آبگیری دریاچه از ســایر منابع آبی که ستاد احیای دریاچه ارومیه مصوب کرده 
است استفاده شــود.معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حال حاضر فصل کشاورزی رو به اتمام 
است و دیگر نیاز به آبیاری محصوالت کشاورزی نیست انتظار می رود وزارت نیرو 
هر چه سریعتر اقدام به بستن دریچه های انتقال آب از بستر رودخانه ها و انهار به 
اراضی کشــاورزی کند.این مقام مسئول تاکید کرد: بر اساس مصوبات ستاد احیا 
دریاچه ارومیه در زمان فصل غیر کشاورزی حتماً بایستی این دریچه ها بسته باشد 
و با توجه به فصل بارندگی و افزایش میزان آب رودخانه ها این آب ها به ســمت 

دریاچه ارومیه برای آبگیری انتقال داده شود.

راهاندازیگردشگرینهضتجنگلدرگیالن
مدیــرکل میراث فرهنگی گیالن گفت: پس از عبور از مصائب شــیوع کرونا، 
محور های جدید گردشــگری نهضت جنگل در این اســتان راه اندازی می شود.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از رشت، مســعود حالج پور، با گرامیداشت 
یکصدمین سالروز شهادت سردار آزادیخواه این استان گفت: میرزا کوچک خان از 
برجسته ترین شخصیت های دینی و سیاسی کشور بود که همواره الهام بخش مردم 
است.او به اقدامات انجام شده در خصوص معرفی میراث میرزا کوچک خان اشاره 
کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و تصمیمات جلسه مشترک با 
فرماندهان ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، مقرر شد با عبور از مصائب ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا، محور های جدید گردشگری نهضت جنگل راه اندازی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی گیالن ادامه داد: گردشگری نهضت جنگل برای آشنایی 
هرچه بیشــتر گردشــگران با فرهنگ مقاومت گیالن در محل هایی از استان که 
موجب شکل گیری این نهضت شده است، راه اندازی می شود.حالج پور همچنین 
به مرمت خانه موزه میرزا کوچک خان در محل استادســرای رشــت با همکاری 
شهرداری رشت در سال گذشــته اشاره کرد و اظهار داشت: موزه نهضت جنگل 
در این بنا راه اندازی شده است.او یادآور شد: همچنین با همکاری اداره کل پست 
استان گیالن، آثار ارزشــمندی از نهضت جنگل در موزه پست رشت به نمایش 
عموم گذاشته شده اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گیــالن همچنین به قرارگیری آثار به جا مانــده از نهضت جنگل از جمله خانه 
حسن کسمایی به عنوان یکی از یاران میرزا در این استان اشاره کرد.حالج پور با 
بیان اینکه این خانه تاریخی در محله بیســتون رشت واقع شده و در حال حاضر 
به عنوان موزه باستان شناسی و مردم شناسی این شهر مشغول به فعالیت است، 
گفت: عملیات مرمت و بهسازی این بنا با اعتباری بالغ بر ۴٠ میلیارد ریال در حال 
انجام اســت.او با اشاره به اینکه اطلس میراث میرزا کوچک با تالش پژوهشگران 
در حال گردآوری است، اظهار امیدواری کرد: با همکاری هرچه بیشتر محققان و 
کارشناسان نهضت جنگل و با گردآوری این مجموعه ارزشمند، اداره کل میراث 
فرهنگی گیالن در کنگره جهانی میرزا کوچک خان که سال آینده برگزار خواهد 

شد، نقش پررنگی ایفا کند.

اخبار کوتاه

چاپدرروزنامهکثیراالنتشاردردومرحله
)نوبتدوم(

برابر بند الف – ۴ مصوبه شورای اسالمی کرج به شماره ۴۳۸/۶/۲/۶٠٠ 
مــورخ ۱۴٠٠/٠۶/۳٠ مبنی بر تغییر نــام امتیاز موقت دکه به نام آخرین 
متصرف به این وســیله دکه کد ۳۵۱ واقع در کرج بلوار نبوت نرسیده به 
ترمینال شهید کالنتری مقابل پارک به نام اینجانبان یوسف ملکی راد و اکبر 
غالم زاده قره قیه مدعیان امتیاز موقت موصوف طی وکالت شماره ۸۸۷۸۴ 
مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ با رعایت تشریفات قانونی و اقرار رسمی در یکی از دفاتر 
اسناد رســمی از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های 
کشــاورزی در حال انتقال می باشد چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی 
و وراث هرگونه ادعایی در رابطه با تعلق امتیاز موقت دکه فوق دارند ظرف 
مدت ۱۵ روز به اداره ساماندهی مشاغل شهری واحد امور کیوسک ها  واقع 
در بلوار طالقانی شمالی شهرک اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فراورده های کشاورزی طبقه همکف مراجعه نمایند.
   

چاپدرروزنامهکثیراالنتشاردردومرحله
)نوبتدوم(

برابر بند الف – ۴ مصوبه شورای اسالمی کرج به شماره ۴۳۸/۶/۲/۶٠٠ 
مــورخ ۱۴٠٠/٠۶/۳٠ مبنی بر تغییر نــام امتیاز موقت دکه به نام آخرین 
متصرف به این وســیله دکه کد ۳۸٠ واقع در کرج جاده محمدشهر بعد از 
پل مترو نرسیده به ریل راه آهن به نام اینجانبان مهدی عین اللهی و شهریار 
احمدزاده قره قیه مدعیان امتیاز موقت موصوف طی وکالت شماره ۶۲۲۶۲ 
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۵ با رعایت تشریفات قانونی و اقرار رسمی در یکی از دفاتر 
اسناد رســمی از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های 
کشــاورزی در حال انتقال می باشد چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی 
و وراث هرگونه ادعایی در رابطه با تعلق امتیاز موقت دکه فوق دارند ظرف 
مدت ۱۵ روز به اداره ساماندهی مشاغل شهری واحد امور کیوسک ها  واقع 
در بلوار طالقانی شمالی شهرک اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فراورده های کشاورزی طبقه همکف مراجعه نمایند.
   


