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اعضای دولت سیزدهم،  در حاشیه هیأت دولت چه گفتند؟

 کاهش تورم، سهامداری مردم در پتروپاالیشگاه ها 
و وضعیت حقوق بازنشستگان

اعضای هیأت دولت در حاشیه هیأت دولت مطالب مهمی چون کاهش تورم، پرداخت 
۱۰ روزه وام ازدواج، سهامداری مردمی در پتروپاالیشگاه ها، وضعیت حقوق بازنشستگان، 

رفع مشکل زمین برای ساخت مسکن و اینترنت خبرنگاران را مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست  هیأت دولت این هفته مانند چهارشنبه های 
گذشته برگزار شد و در ادامه آن اعضای کابینه با حضور در جمع خبرنگاران در حباط پاستور 

پاسخگوی سواالت آنان بودند.
مشخص شدن میزان حقوق بازنشستگان هفته آینده

»محمده��ادی زاهدی وفا«  سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی درباره چگونگی 
بررس��ی افزایش حقوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعی گفت: دولت مس��ئولیت تعیین میزان 
افزایش حقوق بازنشس��تگان را به وزاری عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی س��پرده که این 

موضوع هنوز به نتیجه و جمع بندی نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به منافع و اعتبارات الزم 
برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم که هفته آینده 

با حضور نمایندگان جامعه کارگری این موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعالم می شود.
سهم زمین ۴ میلیون مسکن نهضت ملی تا پایان شهریور تعیین تکلیف می شود

»رس��تم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر گفت: ساخت مسکن مهر حدود 
١٢ سال طول کشید و هنوز ٢٠٠ هزار از واحدهای آن باقی مانده است. وی ادامه داد: از مهر 
ماه سال گذشته مرحله ی شناسایی نیازمندیهای ساخت مسکن آغاز شد و  یک و نیم میلیون 
واحد نهضت ملی مس��کن در مراحل خاک برداری تا نازک کاری در دس��ت اجراست. قاسمی 
گفت: برنامه ما بر اساس دستور رییس جمهور این است که تا پایان شهریور ماه  سهم زمین 
چهار میلیون مسکن نهضت ملی مسکن را تعیین تکلیف کنیم و کار بزرگی است. وزیر راه و 
شهرس��ازی اظهار داش��ت: در مسکن مهر کل زمین هایی که به این طرح تعلق گرفت معادل 
یک میلیون و ۶٠٠ هزار واحد بود و باقی زمین هایی بود که متعلق به مردم بود اما در طرح 
نهضت ملی مس��کن همه زمین ها، متعلق به دولت اس��ت و به صورت رایگان در اختیار مردم 
می گیرد. قاسمی افزود:  قرار براین است تا پایان شهریور ماه امسال مساله زمین را در کشور 
حل کنیم و یک و نیم میلیون واحد هم اکنون در تمام ش��هرهای کوچک و بزرگ  در دس��ت 
اجراس��ت. وی تأکید کرد: راهبرد ما این است در ش��هرهایی که زمین داریم زمین را ویالیی 
ب��ه م��ردم واگذار کنیم یعنی قطعه ٢٠٠ متری به مردم واگذار و به آنان، وام داده می ش��ود و 
متقاضی س��اخت خانه را آغاز می کند. قاسمی گفت: در این روش با متقاضی قرارداد داریم تا 

مدت یک سال و نیم مسکن ساخته شود و در غیر این صورت با مشکل روبه رو می شوند.
پرداخت وام ازدواج تا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک

»عل��ی صالح آب��ادی«  رئیس بانک مرکزی گف��ت: وام ازدواج از زم��ان کامل بودن مدارک 
حداکثر ١٠ روز  باید به حساب متقاضیان واریز شود در غیر این صورت آن بانک تخلف کرده 

و باید به هیات مرکزی بانک گزارش داده شود.

مصوبات ستاد اقتصادی برای »ثبات و بهبود روند بازار سرمایه«
آخرین تحوالت مربوط به بازار سرمایه در جلسه ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی 

قرار گرفت و تصمیماتی در راستای ثبات بخشی و بهبود روند این بازار اتخاذ شد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از آخرین وضع بازار سرمایه، تحوالت این 

بازار و نوسانات آن ارائه و دالیل این روندها تشریح شد.
در ادامه جلس��ه همچنین نتایج مصوبات پیش��ین ستاد در خصوص بازار سرمایه و اقدامات 
دس��تگاه های اجرایی در این زمینه در قالب گزارش��ی مطرح ش��د و مورد آسیب شناسی قرار 

گرفت.
رئیس جمهور پس از اس��تماع گزارش های دستگاه های مس��ئول، بر لزوم حفظ ثبات بازار 
س��رمایه تاکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد و س��ایر دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه 

باید به گونه ای عمل کنند که این بازار برای فعاالن آن پیش بینی پذیر و باثبات باشد.
رئیس��ی همچنین از اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع مردم و سهامداران در بازار 
سرمایه خبر داد و با تاکید بر ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار افزود: برای تحقق 
پیش بینی پذیری بازار سرمایه الزم است مقررات این بازار کامال شفاف باشد و در عین حال از 

تغییرات مکرر در مقررات به طور جدی پرهیز شود.
در ادامه این جلس��ه عالوه بر تاکید مجدد بر اجرای مصوبات پیش��ین ستاد اقتصادی دولت 
درخصوص بازار سرمایه، راهکارهای دیگری درخصوص بهبود روند و ثبات بخشی به این بازار 

مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

رییس جمهور گفت: در آینده شاهد رونمایی 
از دس�تاوردهای جدیدی در زمین�ه دانش هوا 
فض�ا خواهیم بود ک�ه کمک ش�ایانی به محیط 
زیست، اکتش�افات معدنی، مدیریت مخاطرات 

طبیعی و پایش مرزها می کند.
ب��ه گ��زارش ح��وزه دول��ت ایرن��ا، آیت اهلل س��ید 
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه هیات  دولت، قرار گرفتن 
موفقیت آمی��ز ماهواره »خیام« در مدار، دریافت پیام، 
کنت��رل و مدیریت داده به دس��ت متخصصان ایرانی 
را افتخ��ار آمی��ز و اقت��دار آفرین توصی��ف و از همه 

متخصصان هوا فضا و سازمان فضایی قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اش��اره به اهمی��ت دانش هوا فضا 
به عنوان پیش��ران برای کمک به توس��عه کش��ور در 
حوزه های مختلف خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم بنا 
دارد عقب ماندگی ها در این حوزه را جبران کند و در 
آینده شاهد رونمایی از دستاوردهای جدیدی در این 
زمینه خواهیم بود که کمک شایانی به محیط زیست، 
اکتشافات معدنی، مدیریت مخاطرات طبیعی و پایش 

مرزها می کند.
رئیس��ی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی 

از تالش های آنان برای آگاهی بخش��ی به جامعه، بر 
اهمیت جهاد تبیی��ن تاکید کرد و از همکاران دولت 

خواس��ت در تعاملی س��ازنده و صمیمان��ه با اصحاب 
رس��انه، اقدامات دولت در همه بخش ه��ا را به مردم 

گزارش دهند و اجازه ندهند هیچ گره ذهنی در افکار 
عمومی باقی بماند.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت مردمی از همان روز 
اول اس��تقرار، تمام تالش خود را برای حل مشکالت 
به کار گرفته و الزم اس��ت این تالش ه��ا هنرمندانه 
به اطالع مردم برس��د، ضمن آنکه اگر وعده یا کاری 
هم ب��ر زمین مانده، باید دالیل آن برای مردم تبیین 

شود.
آیت اهلل رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنانش با 
اش��اره به نامگ��ذاری هجدهم مرداد به نام ش��هدای 
مدافع حرم در تقویم رسمی کشور، یاد و خاطره این 
ش��هدا را گرامی داشت و تصریح کرد: شهدای مدافع 
حرم، پاسداران حریم اسالم هستند که در مظلومیت، 

جانانه از ارزش ها دفاع کردند و به شهادت رسیدند.
رئیس جمهور با گرامیداش��ت یاد س��رداران شهید 
حاج قاس��م سلیمانی و حاج حس��ین همدانی گفت: 
ش��هدای مدافع حرم عالوه بر پاسداری از حریم اهل 
بیت )ع(، از امنیت و اقتدار کش��ور نیز دفاع کردند و 
همه کسانی که دلسوز ایران و اسالم اند، قدردان این 

مجاهدت ها هستند.

رئیس سلازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
آلملان  در  امنیتلی  نهادهلای  اسلت:   معتقلد 
تصور می کنند اسلام سلتیزی نظلام مند، یک 
"سوپاپ اطمینان" برای جریانهای نئونازیستی، 
نئوفاشیسلتی ، ملی گرایان افراطی و گروههای 
ضد اسامی محسوب می شود که به واسطه آن، 
می توان از تحرکات مخرب این گروهها در غرب 

جلوگیری کرد.
به گزارش گروه سیاس��ی ایرنا، حجت االسالم محمد 
مه��دی ایمانی پور رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی در یادداش��تی ک��ه به ص��ورت اختصاصی در 
اختیار ایرنا قرار داد، در مطلبی با عنوان »رمزگش��ایی از 
قرآن س��تیزی در غرب« نوشت: اهانت وقیحانه تعدادی 
از عناص��ر ضد انقالب در هامبورگ به س��احت و حریم 
مق��دس قرآن کریم ، تحلیل ها و دیدگاه های گوناگونی 
در پی داش��ت. در برخی نگاهها، صرفا تمرکز بر "شکل 
ماجرا" و "عوامل این اهانت" بود، هر چند صورت بندی 
آنچه در تجمع عناصر خودفروخته ضد انقالب رخ داده 
اس��ت، بخشی از ماجرا محسوب می شود، اما قطعا همه 
ماجرا نیست! به نظر می رسد در اینجا باید بیش از توجه 
به شکل رخداد، مصدر اصلی هدایت کننده جریان اسالم 
ستیزی و قرآن ستیزی در آلمان و غرب را مورد واکاوی 
و تحلیل ق��رار دهیم. در این خصوص نکاتی وجود دارد 
که الزم اس��ت مد نظر قرار گی��رد. جرم  بودن اهانت به 
مقدسات در کشور آلمان و عدم پیگیرد قانونی عاملین 
چنین حوادثی ، این فرضیه را تقویت می کند که "اسالم 
ستیزی نظام مند" یا "اسالم ستیزی سیستماتیک" ، از 
یک "تاکتیک رفتاری" تبدیل به نوعی"دس��تور العمل 
س��اختاری" در اتاقه��ای فکر نهاده��ای امنیتی و بعضا 
سیاس��ی غرب شده اس��ت. این نهادها، دو هدف مهم را 
در خصوص ترویج هدفمند اس��الم س��تیزی در جوامع 
خ��ود دنبال می کنند. یکی از ای��ن اهداف، جلوگیری از 

ترویج دین مبین اسالم و گرایش جوامع غربی به آموزه 
های نورانی قرآن کریم و تعالیم انس��ان س��از این کتاب 
مقدس اس��ت. جریانهای پنهان و آشکار قدرت در غرب 
تص��ور می کنند که "قبح زدایی از اهانت به مقدس��ات 
مسلمانان" منجر به جلوگیری از گرایش فطری انسانها 
به این دین مقدس خواهد شد. این همان خطای بزرگی 
بود ک��ه اخالف و پیش��ینیان آنان در ط��ول تاریخ نیز 
مرتکب ش��دند و ثمره نهایی آن، چیزی جز ش��کوفا 
شدن بیش��تر نیاز فطری بشر به دریای بیکران آموزه 
های ناب قرآن کریم و اس��الم عزیز، نب��ود. بنابراین، 
بزرگ ترین خطای نهادهای امنیتی و سیاس��ی غرب، 
تالش برای از بین بردن "گرایش��ات فطری بش��ریت" 
با اس��تفاده از "عملیات روانی- ضد هنجاری" اس��ت. 
دومین موضوعی که منجر به ترویج اس��الم ستیزی و 
قرآن ستیزی نظام مند در غرب شده است، مربوط به 
محاسبه نادرست و خطرناک دیگری است که اتفاقا در 
آینده ای نزدیک می تواند به پاش��نه آشیل کشورهای 
اروپایی تبدیل شود، نهادهای امنیتی در آلمان تصور 
می کنند "اس��الم س��تیزی نظام مند " یک "سوپاپ 
اطمینان" برای جریانهای نئونازیستی، نئوفاشیستی ، 
ملی گرایان افراطی و گروههای ضد اسالمی محسوب 
می ش��ود که به واسطه آن، می توان از تحرکات مخرب 
این گروهها علیه امنیت عمومی در غرب جلوگیری کرد. 

کارشلناس مسلائل بین الملل گفت:جمهوری 
اسلامی ایلران همواره بله دنبال حفلظ برجام 
بوده اسلت و برای انتفاع اقتصلادی مردم ایران 
بله پای میز مذاکره آمده اسلت و نکات خود در 
مورد بسلته پیشلنهادی اروپا را نیز ارائه کرده 
است لذا در حال حاضر این آمریکا است که باید 
اراده خود را نشلان دهد و تصمیم نهایی خود را 

بگیرد.
محس��ن پاک آیین در گفت وگو با خبرنگار سیاست 
خارج��ی ایرن��ا در م��ورد مذاکرات اخی��ر وین گفت: 
همانط��ور که جوزف بورل اعالم ک��رد، مذاکرات وین 
تمام شده است و در حال حاضر نیز پایتخت ها باید بر 
اساس متون پیشنهادی تصمیم نهایی خود را بگیرند. 
تصمیم جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که 
هیچ گاه از برجام خارج نش��ده است، کامال مشخص، 
منطق��ی و مبتنی بر مفاد برجام اس��ت و تیم مذاکره 
کنن��ده نیز نکات خود را به ط��رف اروپایی ارائه داده 
اس��ت. این کارشناس مس��ائل بین الملل عنوان کرد: 
ما تعه��د را در مقابل تعهد می پذیری��م به این معنی 
که هرگاه ط��رف مقابل به تعهدات خ��ود عمل کرد، 
جمهوری اس��المی ایران هم به تعه��دات خود عمل 
خواهد کرد. طرف آمریکایی باید تعهد بدهد که تمام 
تحریم ه��ا علیه ملت ای��ران را لغو کند و تضمین های 

الزمی را ارائه دهد تا مجددا مانعی برای شرکت هایی 
ک��ه می خواهن��د در ای��ران س��رمایه گذاری کنند یا 
کش��ورهایی که به دنبال انجام معام��الت اقتصادی با 

ایران هستند، ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد و در آمریکا هم 
این اراده سیاسی ایجاد ش��ود که تعهدات مندرج در 
برج��ام را انجام دهد و تحریم ها را لغو کند، ایران هم 
به تعهدات خود عمل خواه��د کرد و محدودیت های 

هسته ای را آنگونه که در برجام است می پذیرد.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل با اش��اره به 
فضاسازی های رس��انه ای علیه ایران خاطرنشان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال حفظ برجام 
بوده اس��ت و برای انتفاع اقتصادی مردم ایران به پای 
میز مذاکره آمده اس��ت و نکات خود در مورد بس��ته 
پیش��نهادی اروپا را نیز ارائه کرده اس��ت لذا در حال 
حاضر این آمریکا است که باید اراده خود را نشان دهد 
و تصمیم نهایی خود را بگیرد و اگر خواهان به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات اس��ت باید به تعهدات خود عمل 
کرده و حسن نیت داشته باشد. پاک آیین همچنین در 
مورد راه اندازی ۵٠٠ ماشین سانتریفیوژها نسل جدید 
در صنعت هس��ته ای کش��ور گفت: اق��دام جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ 
 IR۶ ایران و به  خصوص ۵٠٠ س��انتریفیوژ پیشرفته
اقدام بسیار هوش��مندانه و در چارچوب سیاست های 
مستقالنه ایران است. این کارشناس مسائل بین الملل 
افزود: اقدام ایران در راه اندازی س��انتریفیوژهای نسل 
جدید دارای منطق قوی است به دلیل اینکه ما همواره 
در مذاکرات لغو تحریم ها اع��الم کرده ایم که قائل به 
تعهد در مقابل تعهد هس��تیم به این معنا که اگر وارد 
مذاکرات شدیم به این دلیل بود که تحریم های ایران 
لغو شود و بعد ما هم در مقابل برخی از محدودیت های 

هسته ای را بپذیریم.

یادداشت حجت االسالم محمد مهدی ایمانی پور 

رمزگشایی از قرآن ستیزی در غرب  
توافق نهایی منتظر تصمیم گیری آمریکا است

انتفاع اقتصادی، خط قرمز ایران در مذاکرات

مدافعان حرم از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند
رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

تش�کل های کش�اورزی آذربایجان شرقی 
در کمیسیون کش�اورزی اتاق بازرگانی تبریز 
گرده�م آمده و پیرامون فاجعه پیش آمده در 
خصوص نگین فیروزه ای آذربایجان بر تکمیل 
طرح های احیای دریاچه اورمیه تاکید کردند.

جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، 
آب و محی�ط زیس�ت اتاق بازرگان�ی تبریز با 
موضوع بررس�ی و شناسایی روش های علمی 
مقابله با پدیده ریزگردها در حاش�یه دریاچه 
اورمی�ه و حفظ و ارتقای کش�اورزی منطقه و 
با معرف�ی دو محصول هیدرومالچ و هیدروژل 
مرتب�ط ب�ا کاهش مص�رف آب کش�اورزی و 
تثبیت ش�ن های روان و جلوگیری از حرکت 

ریزگردها برگزار شد.
در این جلس�ه مقرر گردید س�ازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی، اراضی مورد نیاز 
برای اجرای پایل�وت کاربرد دو محصول برای 
کاهش مصرف آب کشاورزی یعنی هیدرومالچ 
و کودهای کندرها با اس�تفاده از هیدروژل به 
روش پرت�و ده�ی گاما و محص�ول هیدروژل 
جاذب آب م�ادام العمر مختص درختان مثمر 
را تحویل دهد تا پس از اجرا به صورت پایلوت 
و اخ�ذ تاییدیه های زیس�ت محیطی و احراز 
توجیه اقتصادی، نس�بت به اجرایی کردن آن 

در سطح استان اقدام شود.
  روش ه�ای علم�ی کش�اورزی متضم�ن 

مصرف بهینه و حداقلی آب دریاچه اورمیه
رئیس کمیس��یون کش��اورزی، صنای��ع غذایی، 
آب و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی تبریز با اش��اره 
به هزینه های هنگفتی که در راس��تای طرح های 
احیای دریاچه اورمیه صرف اما به سرانجام نرسیده 
است گفت: هدف از ورود کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگان��ی تبریز به بحث دریاچه اورمیه، حس��اس 
سازی مسئوالن امر به تسریع در تکمیل طرح های 
احیای دریاچه اورمیه اس��ت که در صورت خشک 
ش��دن این دریاچه عواقب آن دامنگیر ۱۳ میلیون 

نفر در شعاع ۵۰۰ کیلومتری خواهد شد.
قاس��م قویدل افزود: ع��الوه بر عوام��ل اقلیمی، 
خشکس��الی و گ��رم ش��دن زمین، عوامل انس��انی 
از جمل��ه سدس��ازی های متع��دد در حوضه آبریز 
دریاچ��ه، حفر هزاران چاه بدون مجوز، ایجاد باغات 
میوه های آب بر نیز عاملی در خشک شدن دریاچه 
هستند و اکنون الزم است سدها به روی دریاچه باز 
شوند، الگوی کشت تغییر یابد و کانال انتقال آب از 

رود زاب تکمیل و بهره برداری شود.
وی اضافه کرد: احیای دریاچه باید به نحوی باشد 

که کشاورزان منطقه آسیب نبینند و در کنار احیای 
دریاچ��ه اورمی��ه، روش های علمی کش��اورزی که 
متضمن مصرف بهینه و حداقلی آب هستند به کار 
برده شود که در این راستا، دو محصول هیدرومالچ 
و کودهای کندرها با اس��تفاده از هیدروژل به روش 
پرتو دهی گاما که توس��ط س��ازمان انرژی اتمی و 
محصول هیدروژل ج��اذب آب مادام العمر مختص 
درخت��ان مثمر که توس��ط گ��روه تحقیقی بخش 
خصوصی و  اس��اتید دانشگاه تبریز مطالعه و تولید 
ش��ده اند، معرفی خواهد شد تا با اخذ دیدگاه های 
کارشناسی س��ازمان ها و تش��کل های مرتبط در 

جهت اجرایی شدن آنها اقدام شود.
  هیدرومالچ و کودهای کندرها با استفاده 

از هیدروژل به روش پرتو دهی گاما
معاون س��ازمان ان��رژی اتمی کش��ور در ارتباط 
ویدیوکنفرانس��ی با این جلس��ه با اش��اره به تهیه 
برنام��ه جامع و هدفمند این س��ازمان در خصوص 
رف��ع مش��کالت و چالش ه��ای زیس��ت محیطی 
از جمله مس��ائل دریاچ��ه اورمیه، آلودگی ناش��ی 
از پس��ماندهای بیمارس��تانی ش��هری و ریزگردها 
اش��اره و گزارش��ی از اقدامات این سازمان از جمله 
پیش��نهاد نصب تجهیزات در نی��روگاه های برق و 
جلوگیری از س��اطع شدن گازها، جلسات مشترک 
با کمیسیون های مجلس ش��ورای اسالمی، انعقاد 
تفاه��م نامه با س��ازمان محیط زیس��ت ارائه کرد. 
ش��یرمردی در خصوص دریاچ��ه اورمیه گفت: در 
جهت اینکه سهمی در احیای دریاچه اورمیه داشته 
باشیم با تالش دو مجتمع این سازمان یعنی مجتمع 
ی��زد و مجتمع بناب، هیدرو مالچ تولید نموده ایم که 
در مقایس��ه با محصوالت موجود، سوپر جاذب های 
پلیمری موجود در آن، قابلیت جذب آب بیش��تری را 
دارند که ۵۰۰ الی ۷۰۰ برابر وزن خود و با استفاده از 
پرتو الکترون و اشعه گاما، ساختار شبکه ای منتظمی 
ایجاد می ش��ود که جذب و نگه داشت آب بیشتری 
دارد و با مدت افزایش زمان دوره آبیاری، موجب صرفه 
جویی در آب و توسعه سریع فضای سبز خواهد شد و 
چون در ساختار آن از مواد شیمیایی و پلیمری استفاده 
نمی شود، دوستدار محیط زیست هم هست. در ادامه 
جلسه، یگانه، رئیس مجتمع پرتو فرآیند شمال غرب 
کشور نسبت به معرفی محصول هیدرومالچ و کودهای 
کندرها که با استفاده از هیدروژل به روش پرتو دهی 
گاما تولید می ش��ود، پرداخته و مسائل فنی، مزایا و 
نحوه کاربرد و هزینه های اجرای آن را برای اعضای 

جلسه تشریح نمود.
  محصول هیدروژل جاذب آب مادام العمر 

مختص درختان مثمر

یک محقق و فعال بخش کشاورزی هم به معرفی 
طرح تولید هیدروژل جاذب آب مادام العمر مختص 
درختان مثمر که با همکاری اساتید دانشگاه تبریز 
تحقیق و نهایی ش��ده و در حال اجراء می باش��د، 

پرداخت.
 رضا موقر افزود: هیدروژل جاذب آب مادام العمر 
مخت��ص درختان مثمر، ویتامین و عناصر غذایی را 
در خود دارد و در باغات مرکبات جیرفت و س��یب 

زنوز به صورت پایلوت اجراء کرده ایم.
 وی به معرفی دیگر طرح پژوهش��ی این گروه با 
عنوان کنترل ریزگردها و تثبیت ش��ن های روان و 
حفظ پوشش گیاهی موجود که با همکاری محققان 

دانشگاه تبریز انجام و نهایی شده است، پرداخت.
  لزوم بررسی اثرات زیست محیطی هیدرو 

مالچ
شهنام اشتری، مدیرکل محیط زیست آذربایجان 
شرقی با استقبال از طرح تولید هیدرو مالچ بر لزوم 

بررس��ی و اثبات اثرات مثبت و منف��ی آن بر روی 
E.C خاک تاکید کرد و گف��ت: اول باید به صورت 
پایلوت اجرا و بعد در خصوص توسعه استفاده از آن 

تصمیم گیری شود.
رخ افروز، معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان نیز افزود: در س��ال های 
گذش��ته اس��تفاده از مالچ ب��ه ص��ورت پایلوت در 
کان��ون های گرد و غبار دریاچ��ه اجرا و چون تاثیر 
سوءزیس��ت محیطی داش��تند، اجرای آن متوقف 
ش��د و در خص��وص محصول معرفی ش��ده، ضمن 
اس��تقبال از آن، اول باید بحث ترکیبات و چسب و 
مواد پلیمری و اثرات آن بررس��ی و همچنین مدت 
زمان ماندگاری مالچ با توج��ه به هزینه اجرای آن 
شامل ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار و امکان 
استفاده در ش��وره زارها و بسترهای نمکی دریاچه 
با توج��ه به وجود ۸۲ هزار هکتار بس��تر نمکی در 
س��طح دریاچه اثبات و احراز شود و سازمان جهاد 

کش��اورزی آمادگ��ی دارد اراض��ی الزم را در جهت 
اج��رای پایلوتی طرح در اختی��ار صاحبان طرح ها 
قرار دهد تا پس از احراز شرایط الزم، به بحث های 

ترویجی اقدام شود.
  تش�کل های کشاورزی تکمیل طرح های 

احیای دریاچه ارومیه را مطالبه می کنند
 بش��یر جعفری، رئیس صندوق حمایت از بخش 
کشاورزی آذربایجان ش��رقی خواسِت تشکل های 
کش��اورزی را اولوی��ت دادن به تکمی��ل طرح های 
احی��ای دریاچه اورمیه عنوان ک��رد و افزود اولویت 
بابد تکمیل طرح های مصوب احیای دریاچه باشد 
و با توجه به هزینه باالی هیدرو مالچ، اولویت هزینه 
کرد هم باید در راس��تای طرح های احیای دریاچه 

باشد.
عطاءاهلل هاش��می، رئیس بنی��اد ملی گندمکاران 
کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۹، تراز آب دریاچه 
به رقم موجود در برنامه احیاء رس��یده بود، از عدم 
اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه اورمیه از جمله 
انتقال آب از حوزه زاب و رهاسازی آب سدها توسط 
وزارت نیرو انتقاد و پیشنهاد نمود: طرح های هیدرو 
مالچ توسط ش��هرداری ها برای استفاده در فضای 
س��بز و صرفه جویی در آب مورد نیاز فضای س��بز 

شهرها اجراء شود.
قویدل، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
تبریز نیز با تاکید ب��ردر اولویت قرار گرفتن احیای 
دریاچ��ه اورمیه افزود: ایجاد کمربند س��بز با طرح 
هیدرومالچ در کنار ط��رح های احیا می تواند اجرا 

و مفید واقع شود.
   آخری�ن رون�د اجرایی تون�ل انتقال آب 

رودخانه زاب
یک کارشناس حوزه سدسازی، با اشاره به اینکه 
ب��ا بهره برداری از تونل ۳۶ کیلومتری انتقال آب از 
رود زاب و اتصال به رودخانه گدارچای جهت انتقال 
به دریاچه، ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب از حوزه زاب 
به دریاچه انتقال خواه��د یافت گفت: هم از طرف 
 TBM پیرانش��هر و ه��م از طرف نقده با دس��تگاه
ایج��اد تونل انجام یافته و اتمام پروژه به خاطر قرار 
گرفتن ۲ کیلومتر از مسیر تونل در آبرفت و مشکل 
عبور دستگاه TBM از عمق ۹۰ متری رودخانه با 
مش��کل مواجه ش��ده بود که با روشی دیگر کار در 

حال انجام و در ُشُرف اتمام است.
قهرمان زارع اف��زود: جهت نجات دریاچه، انتقال 
آب از حوض��ه های آبریز دیگر ب��ه حوضه دریاچه 
اورمی��ه، کوچک کردن حجم دریاچه، تغییر الگوی 

کشت به محصوالت کم آب بر ضروری است.
   آذربایجان ش�رقی در س�اختار اجرایی و 

سیستمی احیای دریاچه اورمیه حضور ندارد
 نماینده دفتر س��تاد احیای دریاچه اورمیه گفت: 
پروژه های ستاد احیای دریاچه اورمیه، پروژه های 
زمان بندی ش��ده است و انتظار نتیجه بدون توجه 
به زمان بندی منطقی نیس��ت و ۷ سال اول پروژه 
مرب��وط به دوران تثبیت ب��ود و در مقاطعی به تراز 

پیش بینی شده رسیده بودیم.
صفرزاده اف��زود: ۶۸ درصد از اعتبارات پرداختی 
پروژه احیای دریاچه اورمیه متمرکز بر س��ه پروژه 
س��خت افزاری طرح انتقال آب از سد کانی سیب، 
طرح انتقال آب از س��د سیلو، طرح تکمیل تصفیه 
خان��ه حوضه آبریز دریاچه اورمیه بود که در نتیجه 
اجرای آنها مجموعاَ حدود ۱/۳ میلیارد متر مکعب 
آب به دریاچه هدایت شود و سوالی که برای فعاالن 
محیط زیست مطرح است، این که این پروژه ها که 
بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند در یک 

سال اخیر نواقص آنها چرا کامل نشده است.
وی اضافه کرد: اداره کل محیط زیست آذربایجان 
شرقی و سایر ارگان ها، مسئولیت مستقیم سیستمی 
و ساختاری در رابطه با احیای دریاچه اورمیه ندارند 
و در ساختار ستاد احیای دریاچه اورمیه، این استان 
حضور نداشته و ندارد و همکاری ما بر اساس احساس 
مسئولیت در مسائل زیست محیطی می باشد و بر این 
اساس موضوعات را  از آذربایجان غربی و دفتر مرکزی 
پیگی��ری می کنیم و با توجه به دغدغه های اس��تان 
الزم است که در فاز دوم فعالیت ستاد احیای دریاچه 
اورمیه، استان در ساختار سیستمی ستاد احیاء تعریف 
شود لذا برای آذربایجان شرقی در مرکز آینده پژوهی 
و احیای دریاچه اورمیه که در آذربایجان غربی ایجاد 
ش��ده، به اندازه یک دفتر  و کارشناس جایگاه تعریف 

نشده است!

 احیا به کمک
علم کشاورزی

»عصرآزادی« از تاکید تشکل های کشاورزی بر تکمیل 
طرحهای احیای دریاچه اورمیه گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

یک کارشناس 
سدسازی می گوید 
جهت نجات دریاچه، 
انتقال آب از حوضه 

های آبریز دیگر، 
کوچک کردن حجم 

دریاچه و تغییر الگوی 
کشت به محصوالت 
کم آب بر ضروری 

است!


