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و  آموزش  اداره  رئیــس 
پرورش شهرستان رفسنجان 
تخریبی  مدرسه   12 وجود  از 

در این شهر خبر داد.
اظهار  حسینی پور  سیدکاظم 
داشــت: 5 هزار دانش آموز اتباع 
بیگانه در مدارس این شهرستان 

تحصیل می کنند.
وی بیان داشــت: بــا وجود 
این تعداد دانش آموز و همچنین 
وجــود 12 مدرســه تخریبی و 
رفسنجان  شهر  در  غیراستاندارد 
نیاز بــه حضور خیــران در این 

راستا داریم.
رئیــس آمــوزش و پرورش 
شهرستان رفســنجان ادامه داد: 
اگر 12 مدرسه تخریبی نوسازی 
شوند نیاز آموزش و پرورش تا پنج 

سال آینده تامین می شود.
وی با اشــاره به اینکه ســال 
تحصیلی جاری مدارس شــهید 
روشن اســدآباد فارسی، مرحوم 
کرمی عباس آبــاد حاجی و چند 
مدرســه و ســالن اجتماعات در 
مدارس افتتاح شد، تصریح کرد: 

تــا پایان ســال تحصیلی جاری 
مدرسه علی بن ابیطالب)ع( و قدس 
الهیجان نیز آمــاده بهره برداری 

است.
وی اظهار کرد: 13 مدرســه 
به عنوان محل اســکان مسافران 
نوروزی مشــخص شده است که 
از نظر روشنایی، محوطه، ایمنی، 
جداسازی سرویس بهداشتی و... 

بررسی و آماده شده است.
رئیــس آمــوزش و پرورش 
رفســنجان گفت: 98 کالس در 
گروه الــف و ب از نظر امکانات و 
تجهیزات دسته بندی شده و عالوه 
بر این تعداد مدرسه اگر نیاز شد، 
سالن های مدارس تجهیز و آماده 
اسکان میهمانان شهر رفسنجان 

در نوروز 95 می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: تمام 
مدارس ســتاد اســکان از لحاظ 
وســایل سرمایشــی، گرمایشی، 
مجهز و آدرس مدارس و شــماره 
تلفن مدیر و ســرایدار در اختیار 
فرمانداری و نیروی انتظامی برای 
برقراری امنیت گذاشته شده است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
گذر تاریخ ورزش اصفهان 
در مجموعه ورزشــی ابرار و 
ورزش  پژ وهش هــای  مرکز 
حضور  با  اصفهان  شهروندی 
شــهردار اصفهان و مدیرکل 
ورزش و جوانان استان افتتاح 

شد.
اصفهان،  ورزش  تاریــخ  گذر 
محلی اســت که براســاس اسناد 
موجود و نقل قول هــای بزرگان 
ورزش، اسامی بیش از 95 درصد 
افرادی که بیش از 50 سال در هر 
رشته ورزشی حضور داشته اند، در 

آن ذکر شده است.
در این گذر 23 تابلو شــامل 
اطالعاتی از تاریخچه هر رشــته 
ورزشی در جهان، ایران و اصفهان 
وجــود  دارد، همچنین اســامی 
بنیانگذار و چهره های ماندگار هر 
رشته  نیز در هر یک از این تابلو ها 

ذکر شده است.
چــوگان، ورزش پهلوانــی و 
زورخانه ای، کشــتی، وزنه برداری، 

فرماندار گیالنغرب گفت: صادرات کاال از بازارچه مرزی سومار 
که به علت برگزاری انتخابات از پنجم تا هشتم اسفند ماه جاری 

تعطیل شده بود از روز یک شنبه از سر گرفته شد.
کرم محمدی افزود: تعطیلی بازارچه مرزی ســومار به منظور حضور 
فعاالن مســتقر در مرز در انتخابات تأمین امنیت و همچنین ساماندهی 

ترافیک انجام شده بود.
وی گفت: روزانه بطور میانگین 100 دستگاه کامیون حامل کاالهای 
صادراتی این اســتان و از دیگر نقاط کشور شامل سیمان، تره بار، ظروف 
یکبار مصرف، مواد شوینده، پالستیک، کاشی، سرامیک، سنگ و شیشه 
از بازارچه ســومار به استان های دیالی، واسط و استان های شرقی عراق و 

بغداد صادر می شود.
بازارچه مرزی سومار به عنوان کوتاه ترین مسیر ارتباطی کشورمان با 

مرکز عراق و استانهای جنوبی آن است.
بازارچه مرزی ســومار بابغداد 155 کیلومتر و با کربال 230 کیلومتر 

فاصله دارد.
بخش مرزی ســومار در 90 کیلومتری شهرستان قصر شیرین واقع 

شده است.

صید  هرمزگان  شــیالت 
برخی از آبزیان در حال انقراض 
را در خلیــج فارس، محدوده 
آب های هرمزگان ممنوع کرد.

سرپرست معاونت صید و بنادر 
ماهیگیری شیالت هرمزگان گفت: 
صید هامور ماهیــان در آب های 
اســتان از اول فرودین سال آینده 
تا پایان اردیبهشــت و حلوا سیاه 
و شــوریده از اول اردیبهشت 95 

تا پایان خرداد 95 ممنوع است.
بارانی همچنیــن صید ماهی 
حلوا ســفید را از 15 فروردین تا 
پایان خرداد ســال آینده ممنوع 
اعالم کــرد.وی اضافه کرد: صید 
به روش سنتی مشــتا نیز از 16 
فروردین تا پایان اردیبهشت سال 

آینده ممنوع است.
سرپرست معاونت صید و بنادر 
ماهیگیری شیالت هرمزگان افزود: 

برداشت میگو در همه فصول به غیر 
از  ماه های مهــر و آبان در خلیج 
فارس ممنوع است.بارانی گفت: با 
توجه به صدمه های جبران  ناپذیری 
که تورهای صید نامرئی به منابع 
آبزی و حتی محیط زیست دریایی 
آبزیان وارد می کنند، اســتفاده از 
این نوع تورهــا به صورت زیرآبی  
برای همه فصول ممنوع است. منع 
صید آبزیان براساس اهمیت تقویم 
فصول برای حفظ و حراست ذخایر 

آبزیان اعالم شده است.
صیــد غیرمجــاز، آلودگــی  
زیســت محیطی و خشکسالی در 
چند سال اخیر خسارت های جبران 
ناپذیری به آبزیان خلیج فارس وارد 

کرده است.
ســاالنه  تولید  با  هرمــزگان 
217هزار تن آبزی رتبه نخســت 

صید را در کشور دارد.

امور  در  اجرایی  معاون 
شــعب تعزیرات حکومتی 
سیستان و بلوچستان گفت: 
ورود هرگونه میوه خارجی 
بازارچه های مرزی  از  حتی 
با  اســتان ممنوع است و 
متخلفــان برخورد قانونی 

می شود.
محمدحسین اشرفی اظهار 
کرد: براســاس اعــالم وزارت 
کشــور با هدف تنظیــم بازار، 
ورود هرگونــه میــوه خارجی 
حتــی از بازارچه هــای مرزی 
غیرقانونی اســت و در صورت 
مشاهده عالوه بر توقیف و ضبط 
میوه نسبت به تشکیل پرونده 
توسط مأموران کاشف و صدور 
رأی در شعب تعزیرات حکومتی 

اقدام می کند.
وی گفــت:  بــا توجه به 
نزدیکی روزهای پایانی ســال 
و افزایــش تقاضا بــرای تهیه 
میــوه برگزاری نشســت های 
مختلــف تعامل و هماهنگی با 
دســتگاه های متولی از جمله 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشــاورزی، نیروی انتظامی و 
مرزبانی استان در برنامه کاری 
این مجموعه قرار گرفته است.

معاون اجرایی در امور شعب 
و  تعزیرات حکومتی سیستان 
بلوچســتان ادامه داد: در این 
رابطه بیــش از 143 تن میوه 
قاچــاق از نوع نارنگی در یکی 
از اماکــن نگهــداری میوه در 

شهرستان زاهدان کشف شد.
اشرفی اظهار داشت: برای 
متخلفان در این رابطه پرونده 
تشــکیل شده اســت که پس 
از تکمیل تحقیقات از ســوی 
شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات 
قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات 
حکومتی استان تصمیم قانونی 

اتخاذ می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: سعی داریم همانند چند ماه گذشته هر چند به مقدار کم 

آب زاینده  رود در ایام نوروز در رودخانه جاری شود.
علی بصیر پور اظهار کرد: طبق پیش بینی قبلی، برنامه ریزی شده بود 
تا امسال آب زاینده رود از 20 اسفند بازگشایی شود و تا خرداد سال آینده 

به صورت پیوسته جاری و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
وی افزود: متاسفانه فصل زمستان نزوالت جوی به مراتب کاهش پیدا 
کرد و کمتر از حد انتظار بود که باعث شده محصوالت زراعی کشاورزان 

که در پاییز کاشته شده بود در آستانه نابودی مطلق قرار بگیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: با 
توجه به این وضعیت، سازمان جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان خواستار 
تحویل آب در ابتدای اسفند شدند و باز شدن آب نیز به همین دلیل است، 
ضمن اینکه با ایجاد شبکه های آبیاری برای توزیع آب میان کشاورزان آب 

جداگانه از سد زاینده رود در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار یک ردیف جدید در مصوبات 
گنجانده شد تا عنوان حق آبه زیست محیطی و پایداری آب زاینده رود که 
نتیجــه آن جریان یک میزان حداقلی آب در ســه ماه اخیر در رودخانه 

زاینده رود بود.

همدان - خبرنگار کیهان:
امنیتی  سیاسی  معاون 
ستاد  رئیس  و  اســتاندار 
همدان  اســتان  انتخابات 
گفت: جوانان باالترین میزان 
مشــارکت را در انتخابات 

استان داشتند.
الهی تبــار  محمدابراهیــم 
افــزود: از مجموع یک میلیون 
و 441 هــزار و 976 نفر واجد 
شــرایط رای دادن در اســتان 
همدان، تعداد 837 هزار و 821 
نفر  در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی شرکت کردند.
میــزان  داد:  ادامــه  وی 
مشــارکت مردم استان در این 
انتخابات 58/1 درصد  از  دوره 
برآورد شده است که بیشترین 
مشارکت به حوزه انتخابیه رزن 

با 71/2 درصد تعلق دارد.
وی اضافه کرد: مردان و زنان 
استان نیز به تعداد مساوی در 

انتخابات مشارکت داشتند.
الهی تبار اعالم کرد: جوانان 

ســنین 26 تا 35 سال استان 
با 38 درصد، بیشترین میزان 
مشارکت را در انتخابات داشتند 
و همچنیــن تعداد 635 نفر با 
سن باالی 96 سال و 439 نفر 
با ســنین 86 تا 95 سال، در 

انتخابات شرکت کردند.
وی یادآور شد: تکلیف پنج 
حوزه انتخابیه استان در مرحله 
اول مشخص شــده و انتخاب 

نماینــده دوم حــوزه مالیر و 
نماینده حوزه انتخابیه رزن به 

مرحله دوم کشیده شد.
ادامه تعــداد آرای  وی در 
اخذ شده در انتخابات پنجمین 
دوره خبرگان رهبری در استان 
را 845 هزار و 253 رای اعالم 
کــرد  و گفــت:  58/6 درصد 
مردم اســتان در این انتخابات 

شرکت کردند.

سیاه چادر های عشایری میزبان گردشگران نوروزی در شیراز 
خواهد بود.

این ســیاه چادرها در قالب 8 تا 10 غرفه کــه روبه روی حمام وکیل 
شیراز برپا می شود، آداب و رسوم نوروزی شیراز را به نمایش می گذارد.

گفتنی اســت این نوروزگاه شــیراز که پیش از این به آن نوروز بازار 
می گفتند از 24 تا 28 اســفندماه در شــیراز و 13 شــهر دیگر کشور به 

صورت همزمان برگزار می شود.
در این نوروزگاه آیین هایی مانند فال گوش ایســتادن، حافظ خوانی، 

ننه سرما و قاشق زنی قرار است اجرا شود.

اسالمی  شــورای  عضو 
اینکه  بیان  با  شهر رشــت 
شرکت فروشنده اتوبوس های 
تقاضای  رشت  به  ویژه  خط 
افزایش مبلغ برخالف قرارداد 
منعقده با شهرداری را دارد، 
اتوبوس  گفت: پرونده خرید 
ایرادهایی دارد که به بازرسی 

ارسال شده است.
محمدحسین واثق کارگرنیا 
گذشــته  ســال  کرد:  اظهــار 
قراردادی بین شهرداری رشت و 
شرکت سبالن خودرو برای خرید 
20 دستگاه اتوبوس منعقد شد.

وی افــزود: قــرار بــود این 
اتوبوس ها بــا پالک منطقه آزاد 
و در مجموع به مبلغ 9 میلیارد 
تومان در اختیار شهرداری رشت 
قرار گیرد و طبــق این قرارداد 
مقرر شــده که 20 درصد از کل 
مبلغ اعالم شده به حساب شرکت 

واریز شود.
به گفته عضو شورای اسالمی 
شهر رشــت، در اسفند ماه سال 
گذشته مبلغ یک میلیارد و 800 
میلیون تومــان بابت 20 درصد 
قرارداد توســط شهرداری رشت 
به حساب شرکت سبالن خودرو 

واریز شد.
وی تصریح کرد: در اردیبهشت 
ماه ســال 94 با توجه به ایرادی 
که در قرارداد مذکور وجود داشت 
پرونده خرید 20 دستگاه اتوبوس 
به سازمان بازرسی ارسال و پس 

از رســیدگی ســازمان بازرسی 
مقرر شده تا شــهرداری رشت 
چند مورد ایراد وارده در قرارداد 
خریــد 20 دســتگاه اتوبوس را 

برطرف کند.
واثق کارگرنیــا ادامه داد: با 
گذشت بیش از یک سال از زمان 
عقد قرارداد شــرکت فروشنده 
اعالم کــرده که قادر بــه ارائه 
اتوبوس ها بــا پالک منطقه آزاد 
نیست و مدعی شده که شهرداری 
باید در مجمــوع 10 میلیارد و 
800 میلیون تومان برای خرید 

20 دستگاه اتوبوس واریز کند.
وی بــا بیان اینکه شــرکت 
مذکور قصــد دارد مبلغ مذکور 
را مــازاد بر مبلغ قرارداد ســال 
93 از شــهرداری رشت بگیرد، 
خاطرنشــان کرد: باید دلیل این 
تقاضای نابه جا بررســی شود و 
نباید بیت المال را بیهوده هزینه 

کرد.
ایــن مســئول با اشــاره به 
وضعیت دستفروشــان رشــت، 
افزود: قرار بود شهرداری رشت 
بــا تملــک زمین های پشــت 
فروشــگاه درخشان و پارکینگ 
اداره کل زندان هــا نســبت به 
اقدام  ســاماندهی دستفروشان 
کند اما شــهرداری تاکنون در 
ایــن زمینــه اقدامــی نکرده و 
شاهد سرگردانی دستفروشان و 
نارضایتی شهروندان و مغازه داران 

هستیم.

در  هنر ســیاه چادربافی 
خراسان شمالی رو به فراموشی 
اســت و در حال حاضر کمتر 
زن عشــایری اقدام به بافت 

سیاه چادر می کند.
خراســان شــمالی یکــی از 
اســتان های مرزی کشور است و 
عشایر یکی از اقشــار این استان 
اســت. این اســتان دارای 5000 
خانوار عشایری اســت که از این 
تعــداد 3700 خانــوار کــوچ رو 
هستند. عشایر در ییالق و قشالق 
مکان های معینی برای اقامت دارند 
و معموال در زیر این سیاه چادرها 
زندگی و استراحت می کنند. سیاه 
چادربافی یکــی از هنرهای زنان 
عشــایر استان است که از موی بز 

سیاه بافته می شود.
هر ســیاه چادر از چند »لت« 
تشکیل می شود. و هر »لت« نواری 
بافته شــده از موی بز سیاه است. 
زنان پس از بافتن لت ها، آنها را از 
دو طرف به هم می دوزند تا کم کم 
به شکل ســیاه چادر درآید. نقش 
مردان عشایر در این هنر، بریدن 
موی بز و همچنین دوختن لت ها 

به یکدیگر است.
زنــان، وظیفه شســتن، پاک 
کــردن، حالجی کــردن موها، و 
تاباندن نخ ها بطوری که به حالت 
الیــاف درآینــد، را دارند. تمامی 
مراحل بافتن ســیاه چادر برعهده 
زنان اســت و مــردان هیچ گونه 
دخالتــی در آن ندارند. دختران 
کوچــک نیز مادران خــود را در 
کار بافتن یــاری می دهند و این 
فرصتی برای یادگیری و آموختن 
فنون دوختن ســیاه چادر توسط 

مادران اســت. زنان بــرای بافتن 
یک ســیاه چادر گاه بــه صورت 
دســته جمعی کار می کنند تا کار 

بافتن سریع تر به پایان برسد.
معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی خراسان شمالی با 
اشاره به اینکه سیاه چادربافی یکی 
از هنرهای صنایع دســتی استان 
است که توسط زنان عشایر بافته 
می شود، افزود: این هنر در استان 

در حال منسوخ شدن است.
اقدامات  افــزود:  عابدی  علی 
اداره کل عشایری موجب  اشتباه 
شده تا این هنر به دست فراموشی 
اداره کل  ایــن  ســپرده شــود. 
چادرهای برزنتی را به جای سیاه 
چادر در بین عشــایر این استان 
توزیــع می کند و این دلیلی بر به 
حاشــیه راندن این صنعت دست 

شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاه چادر 
نماد فرهنگ عشایر استان است، 
اظهار کرد: متاسفانه اداره کل امور 
عشایری این استان اشاعه دهنده 
فرهنــگ اســتفاده از چادرهای 
برزنتی در بین عشــایر اســتان 
هستند که این امر ضربه بزرگی بر 
تولید و استفاده از سیاه چادر زد. 
حمل و نقل آسان سیاه چادرها و 
جایگزین شدن جمعیت میش به 
جای بز از دیگر عواملی اســت که 
جمعیت عشایر استان نیز تمایل 
به اســتفاده از آن دارند. اگر این 
وضعیت به این شکل ادامه یابد طی 
چند سال آینده باید تشنه دیدن 

یک سیاه چادر در استان باشیم.
چادرهای  سیاه  گفت:  عابدی 
عشایری خراسان شمالی بر اساس 
سطح خانواده و تعداد دام های آنها 
بافته می شود که معموال سیاه چادر 

خان  عشایر بزرگتر و همچنین به 
آن تزئیناتی نیز آویزان است.

وی با اشــاره به اینکه ســیاه 
چادرها به چنــد دلیل از موی بز 
بافته می شوند، توضیح داد: موی بز 
خاصیت مطلوبی برای حفظ آب در 
مواقع بارندگی دارد و معموال آب 
باران از جداره آن عبور نمی کند. 
وزن سبک موی بز موجب شده تا 
سیاه چادرها نسبت به چادرهای 
برزنتی راحت تر، جمع آوری و حمل 
شوند. سیاه چادر در فصل تابستان 
از ورود گرما و در زمستان از ورود 
ســرما به داخل چادر جلوگیری 

می کند.
مدیرکل امور عشایری خراسان 
شمالی نیز در ادامه در گفت وگو با 
ایسنا گفت: این اداره کل از محل 
اعتبارات ســفر رهبری توانســت 
ســیاه چادرها را بــرای جمعیت 

عشایری استان خریداری کند.
جلیــل رمضانی با اشــاره به 
اینکــه هزینه خریــد یک تخته 
ســیاه چادر بافته شده با موی بز 
حدود 16 میلیــون تومان و یک 
تخته ســیاه چادر برزنتی حدود 
یک میلیون تومان اســت، افزود: 
اعتبارات محدود موجب شد تا این 
اداره کل ســیاه چادرهای برزنتی 
را خریــداری کننــد و در اختیار 

خانواده های نیازمند قرار دهد.
وی افــزود: از محل اعتبارات 
سفر رهبری چهار میلیارد و 200 
میلیــون تومان به ایــن اداره کل 
اختصــاص یافت، که ایــن اداره 
کل توانســت 50 هزار تخته سیاه 
چــادر را خریــداری و در اختیار 

خانواده های عشایر قرار دهد.

سیاه چادربافی در خراسان شمالی رو به فراموشی است

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان خبر داد

وجود 12 مدرسه تخریبی 
در رفسنجان

ورود میوه 
خارجی حتی 
از بازارچه های 
مرزی سیستان 

و بلوچستان 
ممنوع است

عضو شورای اسالمی شهر رشت اعالم کرد
ارسال پرونده خرید اتوبوس رشت

به سازمان بازرسی  

دوومیدانی، بدنسازی و پرورش اندام، 
بســکتبال، فوتبال، شمشیربازی، 
بوکس،  هندبال، دوچرخه سواری، 
بدمینتون،  ژیمناستیک،  والیبال، 
کاراته، جــودو، تنیس روی میز، 
شــطرنج، نجات غریــق، تکواندو 
جملــه  از  همگانــی  ورزش  و 
ورزش هایی هســتند که در گذر 
تاریــخ ورزش اصفهان به معرفی 
تاریخچــه، بنیانگذار و چهره های 
مانــدگار آنها در اصفهان پرداخته 

شده است.
مرکــز پژوهش هــای ورزش 
شهروندی  اصفهان پس از تهران، 
نخستین مرکز پژوهشی است که 
به منظور تعامــل بین حوزه های 
چهارگانــه ورزش در اصفهــان، 

افتتاح شد.
ایــن مرکز پژوهشــی دارای 
چهار قســمت اســت؛ کتابخانه 
تخصصــی ورزش که بــا حدود 
6 هزار جلــد کتاب آمــاده ارائه 
خدمت بــه همه اندیشــمندان، 
دانشجویان تربیت بدنی، ورزشکاران 

و ... است، سایت فعالی که به تمام 
شــبکه هایی که در حوزه ورزش 
کار می کنند و به وب ســایت های 
علمی، پژوهشی و تحقیقاتی که در 
زمینه دروس دانشگاهی و حرفه ای 
ورزش فعالیت دارند، متصل است 
و تــاالر گفت وگو برای تعامل بین 
این  حوزه های مختلف ورزش در 

پژوهشکده فعال است.
برای آماده سازی این مجموعه 
حدود یک میلیارد و 700 میلیون 

ریال هزینه شده است.

گذر تاریخ ورزش و مرکز پژوهش های ورزش شهروندی 
اصفهان افتتاح شد

رئیس ستاد انتخابات استان:

جوانان باالترین میزان مشارکت را
 در انتخابات همدان داشتند

منع صید آبزیان کمیاب
در آب های هرمزگان

صادرات کاال از بازارچه مرزی سومار
 از سرگرفته شد

معاون آب منطقه ای اصفهان:

زاینده  رود در ایام نوروز
جاری است

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت:  نیروی زمینی 
سپاه آماده ساخت خانه های بهداشت در مناطق محروم سیستان 

و بلوچستان است.
سرتیپ محمد مارانی اظهار داشت: به اقدامات چند سال اخیر نیروی 
زمینی ســپاه در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: نیروی زمینی 
سپاه در سیســتان و بلوچستان کارهای بزرگی انجام داده که مهم ترین 
و شــاخص ترین آن راه اندازی بیش از 20 بیمارستان صحرایی در استان 

بوده است.
وی از خدمات رســانی به حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در این 
اســتان خبر داد و آمادگی سپاه را برای ســاخت خانه های بهداشت در 
مناطق محروم استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعالم کرد.

سپاه پاسداران در مناطق محروم سیستان 
و بلوچستان خانه های بهداشت می سازد

تبریز - خبرنگار کیهان: 
عمل جراحی تعویض دریچه آئورت بدون بخیه برای نخستین 
بار در شمالغرب کشــور با حضور پروفسور »بروت گرشاک« در 

بیمارستان شهید مدنی تبریز انجام شد.
جراح این عمل اظهار کرد: این عمل جراحی از سال 2007 میالدی در 
برخی کشورها شروع شده و شانزدهمین عمل کشور در تبریز انجام گرفت.

دکتــر رضایت پرویزی گفت: در این عمل جراحی برای تعبیه دریچه 
هیچ گونه بخیه ای استفاده نمی شود و مدت زمان این عمل نسبت به عمل 

جراحی با استفاده از بخیه کمتر است.
وی افزود: مهم ترین فایده عمل فوق این اســت که کلیه، ریه، قلب و 

مغز بیمار به دلیل مدت زمان کم جراحی دچار آسیب نمی شود.
ایــن فوق تخصص جراحی قلب و عروق گفت: این نوع جراحی برای 
بیماران با سن باال و کسانی که مشکالت ریوی و کلیوی داشته و یا دومین 

عمل جراحی قلب آنهاست توصیه می شود.
وی با بیان اینکه این عمل جراحی با حضور پروفسور »بروت گرشاک« 
انجام شــد اضافه کرد: این جراح قلب دانشگاه اسلوونی به عنوان آموزش  
دهنده شرکت تولیدکننده دریچه آئورت در این عمل ما را یاری می کرد.

انجام نخستین عمل جراحی
تعویض دریچه آئورت بدون بخیه در تبریز

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
از صدور مجوز ساخت یک واحد پتروشیمی در منطقه چهاربیشه 

شهرستان گچساران خبر داد.
داریوش دیودیده افزود: جواز تاسیس این واحد پتروشیمی در زمینه 
تولید ساالنه پنج هزار تن اسید فرمیک، 30 هزار تن اسید استیک، 100 

هزار تن اتیل استات و 45 هزار تن وینیل استات است.
وی اظهار کرد: ســرمایه گذاری مورد نیاز این پتروشــیمی افزون بر 
هفت هزار میلیارد ریال است که در زمان بهره برداری کامل 433 فرصت 

شغلی ایجاد می کند.
دیودیده بیان کرد: این واحد پتروشــیمی در زمینی به مساحت 50 

هکتار ساخته می شود.
وی بــا اشــاره به اینکه کهگیلویــه و بویراحمد یکی از اســتان های 
تولیدکننده نفت ایران اســت گفت: پیش از این نیز دو مجوز پتروشیمی 

دیگر در شهرستان های کهگیلویه و گچساران صادر شده بود.
پتروشیمی در دست ساخت گچساران حدود 30 درصد و پتروشیمی 

دهدشت در کهگیلویه پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روزانه بطور متوسط حدود 

700 هزار بشکه نفت از 12 مخزن وارد مدار تولید می کند.

مجوز ساخت یک واحد پتروشیمی 
در گچساران صادر شد

برپایی سیاه چادرهای عشایری 
در نوروزگاه شیراز

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای اجرای طرح 
جایگزینی موتورسیکلت های برقی در کالنشهر اصفهان، تسهیالت 

مالی بالعوض پرداخت می کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم امضای 
تفاهمنامه همکاری با شهرداری اصفهان گفت: تسهیالتی برای جایگزینی 
موتورســیکلت های برقی به مردم اصفهان پرداخت می شود که بخشی از 
آن از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت بالعوض 

و بخشی نیز به صورت وام قرض الحسنه خواهد بود.
تفاهمنامه همکاری بین شهرداری اصفهان و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به منظور جایگزینی موتورسیکلت های برقی و در قالب 
طرح ارتقای فرهنگ ترافیکی، حفظ محیط زیست انسانی و تجاری سازی  

فناوری  امضا شد. 
ستاری  همچنین با اشاره به اینکه 50 جایگاه نیز از سوی شهرداری 
اصفهان برای شــارژ این موتورسیکلت ها در نظر گرفته شده است افزود: 

هزینه شارژ  این موتورها با همکاری شهرداری اصفهان رایگان است.
وی با اشــاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری  
از شــرکت های دانش بنیــان بــرای بومی ســازی فنــاوری جایگزینی 
موتورســیکلت های برقی گفــت: ما در این طــرح از فناوری های بومی 
استفاده می کنیم و شهرداری اصفهان نیز مباحث زیرساختی و جایگاه ها 

را تامین می کند.
ســتاری اظهار کرد: الزم است فرهنگ ترافیک و رانندگی نیز در این 

طرح مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد که این طرح تا پنج ماه آینده اجرایی شود.

همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراســم امضای 
تفاهمنامه همکاری با شــهرداری اصفهان گفت: اصفهان پس از تهران، 

بزرگترین مرکز فناوری های جدید در کشور است.
ســتاری افزود:  بسیاری از مشــکل های این شهر حل می شود مانند 

آلودگی هوا، کمبود آب و دفع زباله با راه حل های بومی حل می شود.
ســتاری با تاکید بر اینکه دیگر این شــهر، ظرفیت کارخانه جدید را 
ندارد افزود: مشکل های بزرگ این شهر توسط شرکت های دانش بنیان و 

دانشگاهیان قابل حل است.
در تفاهم نامه امضا شــده بین شــهرداری اصفهان با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری 5هزار دستگاه موتورسیکلت بنزینی در اصفهان 

تا 5 ماه آینده برقی شده و وارد شبکه حمل و نقل می شود.

5 هزار دستگاه موتورسیکلت بنزینی 
در اصفهان برقی می شود

تمیز  اتاق  هشــتمین 
داروهای پروبیوتیک کشور 
تحقیقات  معاون  حضور  با 
و فناوری وزیر بهداشــت، 
پزشکی،  آموزش  و  درمان 

در شیراز راه اندازی شد.
معاون پژوهــش و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 
آیین بهره برداری از این پروژه 
اتاق تمیز،  این  بیان داشــت: 
یکی از حوزه های فناوری است 
و می تواند مرجع تولید بسیاری 

از داروها باشد.
سیدبصیر هاشــمی افزود:  
انبوه  امیدواریم شــاهد تولید 
رســیدن محصوالت این اتاق 
تمیز باشــیم که آغازی برای 

انجام کارهای بعدی است.
رشــد  مرکــز  رئیــس 

علوم  دانشــگاه  بیوتکنولوژی 
پزشکی شیراز هم در این آیین، 
گفت: دستگاه fblc برای تولید 
و خالص ســازی پروتئین های 
نوترکیب به عنوان یک دستگاه 
اســتراتژیک به کار می رود که 
ساخت آن تاکنون، حدود 80 

درصد پیشرفت داشته است.
یونــس قاســمی، اظهــار 
کرد: این دســتگاه با تکیه بر 
توانمندی هــای دانشــمندان 
ایرانــی در دانشــگاه علــوم 
پزشکی شیراز ساخته می شود. 
رئیس مرکز تحقیقات دارویی 
دانشــگاه علوم پزشکی شیراز 
در مورد محصوالت پروبیوتیک 
و پره بیوتیک نیز بیان داشت: 
شــامل  محصــوالت،  ایــن 
قرص، کپســول و قطره است 

و خــط تولید آنهــا به چرخه 
خدمت رسانی به مردم پیوسته 
و برای درمان مشکالت گوارشی 

در کودکان کاربرد دارد.
قاسمی افزود: پروبیوتیک ها 
و پری بیوتیک ها، در مکمل های 
غذایی و دارویی و در طیف های 
مختلــف بیمــاری اســتفاده 

می شوند.
 او با اشاره به تولید دو داروی 
و  »ال آســپارژیناز«  نوترکیب 
»پگ االس پارژیناز«  که برای 
کودکان  خون  سرطان  درمان 
و داروی »اینترفورون  بتا« که 
برای بیماری ام.اس اســتفاده 
می شــود، گفت: ایــن داروها 
می تواند گامی موثر برای درمان 
بیماران در آینــده با تکیه بر 

دانش بومی باشد.

اتاق تمیز عبارت اســت از 
مکانی بســیار تمیز و مناسب 
که از نظر قطر ذرات معلق در 
هوا، گرد و غبار  در حد میکرون 
سرما،  رطوبت،  زیرمیکرون،  و 
گرما و فشار مورد کنترل باشد 
و کار کــردن درون این اتاق ها 
شرایط ویژه ای از نظر صحبت 
کردن، راه رفتن، نشســتن و 

کار کردن دارد.

هشتمین اتاق تمیز داروهای پروبیوتیک کشور 
در شیراز راه اندازی شد

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیــرکل منابع طبیعی و 
خوزستان  استان  آبخیزداری 
گفــت: 400 هــزار هکتار از 
کانون های گرد و غبار خوزستان 
نقشه شد.  دارای  و  شناسایی 
اما علت بروز و تشــکیل این 
مشخص  تاکنون  نیز  کانون ها 

نشده است.
نشست  در  بذرکار«  »شهریار 
خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 
هفته منابع طبیعی اظهار داشت: 
از سطح 6/4 میلیون هکتار اراضی 
خوزســتان قریب بــه 5 میلیون 
هکتار تحت مدیریت منابع طبیعی 
استان می باشــد که از این میزان 
یک میلیــون و 270 هزار هکتار 
آن را بیابان های ماسه ای تشکیل 

می دهد.
وی با بیان اینکه در استان 18 
شهرستان با موضوع بیابان درگیر 
هســتند افزود: این نوع اقلیم بر 
شرایط زندگی مردم در این شهرها 
اثرگذار است. البته در مهار بیابان ها 
چالش های بسیاری پیش روست که 

بخشی از آن فرامنطقه ای است.
بذرکار با اشــاره به اینکه عدم 
آمایش ســرزمین در کشور روند 
کار بیابان زدایی را دشــوار کرده 
اســت ادامه داد: بــه دلیل عدم 
وجود آمایش سرزمینی صنایع در 
محل هایی تعبیه می شوند که آب 
مورد نیاز وجود ندارد بنابراین به 
اجبار ساختار هیدرولوژیکی آب به 
خاطر صنعت بر هم زده و به صدها 

کیلومتر آن سوتر منتقل می شود.
وی کانون هــای گــرد و غبار 
خوزستان را مشــتمل بر بخشی 
از تاالب هــا، آبگیرهــای فصلی، 
اراضی  و  فصلی  خشــک رودهای 
کشــاورزی و بیابان عنوان کرد و 
افزود: منابع طبیعی تنها می تواند 
بخشی که مربوط به اراضی تحت 
مدیریت خود است را پوشش بدهد 
که در همین راســتا 15 میلیارد 
تومــان اعتبار برای انجام عملیات 
در 4 هــزار هکتــار از کانون های 
گرد و غبار تحت عنوان مبارزه با 
ریزگردها به منابع طبیعی استان 

واگذار شده است.
و  طبیعی  منابــع  مدیــرکل 
آبخیزداری استان خوزستان تاکید 
کرد: عدم سیاســت گذاری منابع 
آب زمینه ســاز این اتفاق ها شده 
زیــرا خاک دانه ها بــه دلیل عدم 
وجود رطوبت کافی به ســادگی و 
با کمترین وزش باد در هوا معلق 
می شوند و ما بر لزوم برخورداری 
برای  زیســت محیطی  پیوســت 
طرح های عمرانی تاکید می کنیم.

بذرکار با بیــان اینکه درحال 
حاضــر 170 پروژه در بخش های 
مختلــف اعم از جنــگل و بیابان 
و آبخیزداری بــا اعتباری معادل 
34میلیارد تومان از محل استانی 
و ملی در دست اقدام است افزود: 
اعتبارات اســتانی ما نســبت به 
ســال گذشــته به دلیل کاهش 
افت  اســتان  تملک دارایی  اعتبار 

چشمگیری داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان:
400 هزار هکتار کانون  شناسایی شده

 گرد و غبار خوزستان  علت یابی نشده است

مجتمع 320 واحدی مسکن مهر مازندران با حضور معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسید.

این واحدها که با نام »مسکن مهر گیتی 65 بابل« شناخته می شود در 
شهرستان بابل و در زمینی به وسعت 17 هزار مترمربع ساخته شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در آیین بهره برداری از این 
واحدها گفت که برای ساخت آنها بیش از 150 میلیارد ریال هزینه شد.

کامران اصغری افزود: این واحدها هر یک با 80 مترمربع زیربنا در 20 
بلوک 16 واحدی و در چهار طبقه ساخته شده است.

وی یادآور شد: هزینه ساخت این واحدها نیز با 300 میلیون ریال آورده 
مالکان و 220 میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت مسکن مهر تأمین شد.
عملیات ساخت این واحدهای مسکونی در سال 1390 آغاز شده بود.

سهم مازندران از مسکن مهر بیش از یکصد هزار واحد بود که نیمی 
از این واحدها در دولت فعلی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

بهره برداری از مجتمع 320 واحدی 
مسکن مهر در مازندران


