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صفحه ۷
دو شنبه           ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

۲۵ جمادی االول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۴۲

مدیرکل آموزش وپرورش خوزســتان گفت: 
دانش آموزان خوزســتانی به دلیل گرما 20 روز 
کمتر از سایر دانش آموزان به مدرسه می روند و 
امسال ریزگردها 8 روز را تعطیل کردند که این 

شرایط به دانش آموزان آسیب می زند.
محمد تقی زاده اظهار کرد: در شرایط عادی و بدون 
درنظر گرفتن تعطیلی هایی که براثر ریزگردها به وجود 
می آید، ســال تحصیلی ما در خوزستان 20 روز کمتر 
از سایر استان ها است زیرا به خاطر گرما سال تحصیلی 
ما 20 روز زودتر به پایان می رســد که باعث می شود 
دانش آموز خوزستانی چیزی حدود 240 روز از ابتدای 
تحصیل تا دیپلم، کمتر از دانش آموزان دیگر استان ها 

تحصیل کند که این براثر شرایط جغرافیایی است.
وی گفت: اما شــرایط اقلیمی جدید و ریزگردها 
باعث شــده اند سال گذشــته حدود 20 روز و امسال 
تاکنون حدود 8 روز تعطیلی داشته باشیم که این هم 
یک آســیب و مشکل بزرگ است که آموزش وپرورش 

به تنهایی نمی تواند از عهده پوشش و جبران آن بربیاید 
و باید نهادهای دیگر ازجمله استانداری، وزارت کشور، 
وزارت آموزش وپرورش و حتی مردم کمک کنند تا ما 

بتوانیم این آسیب را کاهش دهیم.
وی افــزود: اما خودمان نیز در اداره کل این تالش 
را کرده ایم که با کالس های جبرانی و هم فعالیت های 
آموزشی از طریق صداوسیما این مشکل را حل کنیم.

تقی زاده بیــان کرد: نهادهای مختلــف و به ویژه 
وزارت آموزش وپرورش باید توجه ویژه ای به خوزستان 
داشته باشند و باید بگویم که گاهی حتی نمی توانیم 
یــک ماســک 2هزارتومانــی در اختیــار دانش آموز 
خوزســتانی قرار دهیم یا اینکه مدرسه 800نفره ای 
داریــم که یک خدمتکار دارد که اگر شــبانه روز هم 
کار کند از عهده نظافت این مدرســه برنمی آید و ما 
نیــز نهایت تالش مان را برای جــذب نیرو داریم ولی 
 در جاهایی قیدوبندهای قانونی اجازه جذب بیشتر را 

نمی دهد.

استاندار خوزســتان در رابطه با چگونگی 
ایجاد فرصت اشــتغال با توسعه میادین نفتی 
غرب کارون گفت: منظور اشتغال در پروژه های 
نفتی است و به معنی استخدام توسط شرکت 

نفت نیست.
غالمرضا شــریعتی افزود: از آنجایی که قرار است 
مخازن نفتی توســعه پیدا کند به دنبال آن از طریق 
تعریــف پروژه های پیمانــکاری و فاینانس داخلی و 

خارجی این شرکت ها اقدام به جذب نیرو می کنند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: به طور حتم کار به 
یک سری شرکت ها داده می شود و شرکت ها به  منظور 
پیشرفت پروژه ها ظرف دو سال اقدام به جذب نیروهای 

مورد نیاز خود در داخل استان می کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تضمینی 
بر به  کارگیری نیروی بومی است، گفت: تمام تالش و 
تأکیدات ما بر استفاده از نیروی بومی است و در این 
خصوص با مسئوالن مربوطه صحبت های الزم   شده 
است.شریعتی با بیان اینکه شرکت های پیمانکار برای 
این میزان نیرو نمی توانند امکانات خوابگاهی را تهیه 
کنند، بیان کرد: بنابراین مجبور هستند برای کم کردن 
از هزینه های خود اقدام به جذب نیروهای بومی کنند.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر جذب نیرو زیر نظر 
استانداری و شرکت نفت صورت می گیرد، اظهار کرد: 
عالوه بر توســعه میادین نفتی غرب کارون، شرکت 
نفت پروژه های بزرگ دیگری دارد که می تواند فرصت 
خوبی برای اشتغال ایجاد کند.بنابراین گزارش، استاندار 
خوزستان پیش تر در نشست شورای اداری شهرستان 
هفتکل گفته بود با توسعه میادین نفتی غرب کارون 

16 تا 20 هزار نفر فرصت اشتغال ایجاد می شود.

مدیرکل دامپزشــکی استان گیالن گفت: به 
دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان مردم باید 
از مصرف گوشت پرندگان مشکوک بویژه پرندگان 
وحشی مهاجر که توسط شکارچیان غیرمجاز در 

بازارها عرضه می شوند، خودداری کنند.
سهراب عاقبتی افزود: با پایش های بهداشتی مستمر 
و دقیق، اوضاع مرغداری های استان کامال تحت کنترل 
است اما رعایت توصیه های کارشناسی بهداشتی برای 
مرغداران اســتان و مــردم الزامی بــوده و آنچه مایه 
نگرانی اســت؛ عرضه الشــه برخی پرندگان مشکوک 
وحشی و غیروحشی در بازار توسط شکارچیان و عرضه 
کنندگان متخلف به رغم اعالم ممنوعیت صید و شکار 

در سال جاری است.
وی گفت : دامپزشــکی اســتان گیــالن از عموم 
شهروندان و روستاییان می خواهد اکیداً از شکار، صید، 
زنده گیری و مصرف و عرضه پرندگان مهاجر در راستای 
پیشگیری از شیوع احتمالی بیماری کشنده آنفلوآنزای 

مرغی خودداری کنند.
عاقبتی ادامه داد: به همه مردم اطمینان می دهیم 
که مصرف گوشــت مرغ های کشــتاری عرضه شده از 

کانال های بهداشتی و تحت نظارت کاماًل سالم است.
وی افزود: در ســال جاری ســه کانون شیوع این 
بیماری در روستاهای استان مورد شناسایی و تایید قرار 
گرفت که عملیات حذف و معدوم سازی طیور و اقدامات 
بهداشــتی - قرنطینه ای بر اســاس دستورالعمل های 
ســازمانی در مورد آنها اجرا شده که نتیجه آن کنترل 
بیماری، جلوگیری از انتشار ویروس در دیگر روستاها و 
عدم انتقال آن به صنعت طیور گسترده استان بوده است.
عاقبتی با  اشــاره به حضور زیــاد پرندگان مهاجر 
در اســتان در این فصل، انتشــار ایــن ویروس را غیر 
قابل اجتناب دانســت و همچنیــن به تلفات پرندگان 
مهاجر در تاالب ها و زیســتگاه های حیات وحش اشاره 
کرد و از شهروندان و روستاییان استان خواست ضمن 
محصورکردن جایگاه های طیور خود، از تماس مستقیم 

با پرندگان مهاجر خودداری کنند.
مدیرکل دامپزشــکی استان گیالن در ادامه افزود: 
شکار پرندگان مهاجر و عرضه پرندگان زنده برای مقابله 
با شــیوع این بیماری کماکان ممنوع است و مصرف 
فراورده های طیور )گوشت مرغ( که تحت نظارت اداره 
کل دامپزشــکی تولید، کشتار و بسته بندی می شود؛ 
هیچگونه خطری از لحاظ انتقال بیماری به همراه ندارد.
وی همچنین از تداوم برنامه مراقبت و پیشگیری از 
شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان 
خبر داد و گفت: موردی از ابتالی گله های طیور صنعتی 

استان به این بیماری مشاهده نشده است.

پخل بافی یکی از صنایع دســتی کهن در 
شهرستان قاین بوده که به همت صنعتگران 

بعد از گذشت سال ها جانی دوباره گرفت.
»پخل بافی« یکی از هنرهایی اســت که توسط 
بانوان قاین انجام می شــود. هنری که از ساقه گندم 
تولید می شود و طی گذر روزگار رو به فراموشی رفته 
بود و اکنون به همت زنان ســرزمین کویر، این هنر 
بار دیگر احیا شــده و رنگ و بوی دیگری در بازارها 

به خود گرفته است.
معصومــه زربختــی از جمله افرادی اســت که 
بعد از گذشــته ســال ها، این هنر را رها نکرده و با 
داشــتن 65 سال ســن نیز هنوز با دستان خویش 
 گندم می کارد و از ســاقه آن سبدهایی زییا درست 

می کند.
وی بــا بیــان اینکــه از هفت ســالگی به این 
از  بافــی  پخــل  گفــت:  هســتم  مشــغول  کار 
 جملــه هنرهایــی اســت کــه انگیــزه و عالقــه 

می خواهد.
زربختی با بیان اینکه هر کجا گندم کشت شود 
پخل بافی نیز رواج بیشــتری دارد، افــزود: با این 
هنر ســبدهایی بافته می شود که می توان به عنوان 
جاقاشقی، جا تخم مرغی، جا میوه ای و جا نانی از آنها 
استفاده کرد.زربختی با تأکید بر اینکه باید بازار فروش 
این هنر نیز فراهم شــود افزود: نبود بازار فروش از 

 مهم ترین مشکالت پیش روی هنرمندان این صنعت
 است.

وی با تاکید بر اینکه: باید این هنر را به دیگران 
آموزش دهیم تا فراموش نشــود گفت: من تاکنون 
این هنر را به 30 نفر از عالقه مندان آموزش داده ام.

ایــن هنرمند قاینی قدمت این هنر را مربوط به 
100 سال گذشته دانست و گفت: این هنر را در 60 

سال پیش از بزرگانم آموخته ام.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان قاین نیز با بیان اینکه پخل بافی یکی از 
هنرهای اصیل این شهرســتان است گفت: این هنر 

به همت زنان روستایی احیا شده است.
شاهرخ عباسی بیان کرد: صنایع دستی و هنرهای 
سنتی در شهرســتان قاینات از گذشته های دور به 
عنوان یک منبع درآمد مورد استفاده قرار می گرفته 
اما اخیراً با جایگزین شدن نیروهای ماشین به جای 
انسان از جایگاه و موقعیت صنایع دستی کاسته شده 

و برخی از رشته ها منسوخ شده است.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان قاین افزود: در حال حاضر رشته های سفره 
آردی، پالس بافی، سفالگری، جاجیم بافی، پارچه بافی 
ســنتی، رنگرزی سنتی، آهنگری سنتی، پخل بافی 
و بســیاری از رشــته های دیگر توسط هنرمندان و 

صنعتگران مورد استفاده قرار می گیرد.

اهواز - خبرنگار کیهان:
اســتاندار خوزســتان گفــت: تامین آب 
کرخه  رودخانه های  از  استان  مردم  آشامیدنی 
و دز، هدف  نهایی طرح آبرسانی غدیر است که 

باید ظرف سه سال تکمیل شود.
غالمرضا شریعتی در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی 
غدیر، این طرح را بزرگترین طرح آبرسانی کشور عنوان 
و خاطر نشان کرد: ظرف سه سال، عملیات آبرسانی به 
25 شهر و یک هزار و 600 روستای خوزستان انجام 
می شود و این مناطق از آب پایدار، مطمئن و با کیفیت 

برخوردار خواهند شد.
شریعتی با اشاره به هدف طرح آبرسانی غدیر برای 
تامین آب آشامیدنی مردم از آب رودخانه های کرخه و 
دز، گفت: با اجرای کامل طرح آبرسانی کالنشهر اهواز 
مردم از مزایای آن برخوردار می شــوند به گونه ای که 
برای تامین آب آشامیدنی اهواز نیاز به برداشت آب از 
کارون نخواهیم داشت ضمن این که شهرهای آبادان، 
خرمشهر و شادگان و روستاهای بسیاری از مزایای آن 

برخوردار خواهند شد.

مراغه- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: افزایش صادرات و تولیدات 

کشاورزی مراغه نیازمند رسیدگی وزارت جهاد کشاورزی است.
علی جلیلی با بیان اینکه مراغه به لحاظ کاربردی منطقه کشاورزی و 
نیمه صنعتی محسوب می شود گفت: این حوزه انتخابیه نیازمند رسیدگی 
بیشــتر است و به خصوص که بهترین سیب کشور در این منطقه تولید 

می شود. اما شرایط صادرات آن خوب نیست. 
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی در ادامه با 
بیان اینکه برخی تولیدات کشاورزی در مراغه در حدی است که نیاز مصرف 
کشور را تأمین کرده افزود: برای صادرات مازاد محصوالت کشاورزی خود 
با معاونت وزارت جهاد کشاورزی رایزنی داشتیم تا راهکاری برای صادرات 

ارایه کنند که تاکنون به نقطه نظر خاصی نرسیده است.
وی در ادامه با اشــاره به ضعف حوزه صادرات کشــور برای تولیدات 
کشــاورزی بیان داشــت: اگر بتوانیم در حوزه کشــاورزی راهکارهایی 
بــرای کشــاورزان ایجاد کنیم تا محصــوالت خود را عــالوه بر فروش 
 در داخل در خارج نیز به فروش برســانند مشــکالت بســیار در کشور

 برطرف می شود.

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیرکل محیط زیست مازندران گفت: 20 درصد تاالب میانکاله 

خشک شده است.
حســینعلی ابراهیمی در همایش کنوانسیون تاالب ها در هتل رامسر 
افزود: مازندران دارای 24 تاالب بوده که دو تاالب متعلق به رامسر است و 
در این سال ها شاهد خشک شدن بسیاری از تاالب ها در مازندران هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: مهم ترین تــاالب مازندران میانکاله 20 درصد 
خشک و تاالب های لپو و عباس آباد به صورت کامل خشک شده است. 

ابراهیمی با اشــاره به اینکه در مازندران ۹00 تاالب انسان ساخت و 
طبیعی وجود دارد تصریح کرد: در حوزه آبخیزداری درست عمل نشد و 

متاسفانه امروزه در این بخش با بحران مواجه هستیم.
وی افزود: برداشت غیرمجاز از چاه های مجاز، حفر چاه های غیر مجاز 
یکی از دالیل مهم آسیب دیدن تاالب ها است و در حال حاضر در مازندران 

حدود ۷0 هزار چاه مجاز و 45 هزار چاه غیر مجاز وجود دارد. 
ابراهیمی گفت: مازندران هشتمین استان خشکسالی زده کشور است؛ 
در ســال جاری میزان بارش در استان 50 درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش داشــته و همچنین نسبت به 50 سال گذشته، وسعت جنگلهای 

مازندران بشدت کاهش یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان از پایان مرمت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال خبر داد 
و گفت: برای مرمت این بنای تاریخی نزدیک به 2 میلیارد و 800 

میلیون تومان هزینه صرف شد.
فریدون اللهیاری اظهار داشت: در این مرمت استحکام بخشی، مرمت 

سقف، تزئینات و ستون ها انجام شده است.
وی بیان کرد: حدود 80 درصد کف این بنا نیز کامل شده و بخش های 
جزئــی آن مانده که به زودی انجام می شــود. بــرای حفاظت بعضی از 

قسمت های کف که چوبی بوده، شیشه های المینت کار می شود.
وی بیان کرد: پروژه مرمتی این بنا ازســال 84 شــروع شــد و قرار 
 اســت برای ایمنی بیشــتر بین حفاظ های چوبی شیشه های سکوریتی 

کار شود.
 این بنا در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف اهلل 
واقع شده اســت. ارتفاع آن 48 متر است و 6 طبقه دارد که با راه پله های 
مارپیچ می توان به آنها رســید. آنچه ســبب شده عالی قاپو در زمره آثار 
باشکوه و بســیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که 
کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری های 
آخرین طبقه کاخ عالی قاپو اســت که تاالر آن »اتاق موسیقی« یا »اتاق 

صوت« نیز نامیده می شود.

دانشجوی دانشکده محیط زیست دانشگاه 
تهران مستقر در استان البرز موفق به ساخت 

پایه های هوشمند سلول های خورشیدی شد.
حمید سرخیل عضو هیئت علمی دانشکده محیط 
زیســت با اعالم این خبر گفت: محمود رضا رستمی 
دانشــجوی کارشناسی ارشد عمران - محیط زیست 
دانشکده محیط زیست زیر نظر اساتید توانست با یک 
ایده نوآورانه و با استفاده از قطعات کامال بومی دست 

به یک اختراع ممتاز بزند. 
وی با  اشــاره به اینکه دانشجوی مذکور در قالب 
پروژه پایان نامه مقطع ارشد خود موفق به این اختراع 
در مدت یک سال شد بیان داشت: این سیستم بازده و 
کارآمدی بسیار باالیی را در تفریق نور به سایه و ذخیره 
انرژی خورشیدی نسبت به نمونه های موجود در کشور 

و حتی نمونه های مشابه خارجی دارد. 
این استاد دانشگاه افزود: با حمایت مراکز تحقیق 
و توسعه )R&D( می توان با تولید انبوه این سیستم در 
زمینه ساخت پنل های خورشیدی، صنعت ساختمان 

سبز و انرژی های سبز گام بزرگی برداشت. 
در اجــرای این پروژه جــواد بداق جمالی و بهزاد 
رایگانی از اعضای هیئت علمی دانشکده محیط زیست 
نیز به عنوان تیم راهنما و مشاوره ایفای نقش کردند.

مدیرکل امــور بین الملل راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران گفت: به زودی قطار باری آزمایشی 
از سن پترزبورگ روسیه وارد بارانداز آستارای 
ایران شــده و در فروردین ماه سال آینده، خط 
ریلی آستارا - آستارا به صورت رسمی با حضور 
مسئوالن کشورمان و جمهوری آذربایجان افتتاح 

می شود. 
 عباس نظری در نشســت مشترک مسئوالن راه 
آهن و مرزبانان ایران و جمهوری آذربایجان در آستارا 
افزود: مطابق تفاهم نامه امضا شده بین مرزبانان ایران 
و جمهوری آذربایجان در این جلسه، مانعی برای ورود 
قطار آزمایشــی به خاک ایران وجود ندارد و بار قطار، 
ورقه های ام دی اف خواهد بود و مســئوالن راه آهن 
ایران و جمهوری آذربایجان، ریل و حرکت قطار را به 

صورت فنی ارزیابی خواهند کرد. 
وی با  اشــاره به اینکه خط آهن آســتارا- آستارا 
عالوه بــر بخش تجاری در بخش مســافری نیز فعال 
می شــود، اظهار کرد: در این رابطه مذاکرات مقدماتی 

با مسئوالن راه آهن های جمهوری آذربایجان و روسیه 
انجام شده و در آینده قطار مسافری از آستارا تا مسکو 

فعال خواهد شد.
نظری ادامه داد: کشورهای منطقه بر اهمیت این 
طرح واقف هستند و روسیه و جمهوری آذربایجان بر 
تکمیل آن تاکید دارند و با تکمیل این طرح، آستارا به 
عنوان نخستین شهر ایران از حمل ونقل ترکیبی زمینی، 

دریایی و ریلی بهره مند می شود.
مدیرکل امور بین الملل شرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران همچنین در بازدید از پل ریلی آستارا 
- آستارا و بارانداز آن در آستارای استان گیالن گفت: 
کشــورهای اروپایی برای انتقال بار از این محور ریلی 

تمایل نشان می دهند. 
نظری ادامه داد: جمهوری آذربایجان برای راه آهن 
آستارا - آســتارا از مرز ایران تا بارانداز آن حدود 60 
میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و در ماه های آینده، 
500 میلیون دالر برای بارانداز تا رشت سرمایه گذاری 
خواهد کرد. نظری با بیان اینکه قطارهای باری از خط 

ریلی آستارا - آستارا به طول یک هزار و 800 کیلومتر 
در ایران تردد خواهند کرد، گفت: پیش بینی می شود 
در مرحله نخســت، ســاالنه 2 میلیون تن کاال از این 
خط ریلی حمل ونقل شــود و بعد از اتصال آستارا به 
خط آهن قزوین - رشــت، این ظرفیت تا پنج میلیون 
تن افزایش یابد. نظری خاطرنشان کرد: با اتصال ریلی 
ایران و جمهوری آذربایجان، ابتدا حمل ونقل به صورت 
ترکیبی و پس از اتصال آستارا به راه آهن قزوین- رشت، 
به طور ریلی خواهد بود و کریدور ریلی شمال- جنوب 
ایران، امکان اتصال بندرعباس به بندرهای شمال ایران 

را فراهم می کند. 
جمهوری اســالمی ایران و جمهــوری آذربایجان 
در ابتدای ســال ۹5 به منظور توســعه همکاری های 
اقتصادی، به ایجاد ارتباط ریلی دو کشور متعهد شده 
بودنــد و جمهوری آذربایجان با احداث هشــت و نیم 
کیلومتر خط ریلی، قطار خود را به مرز ایران در آستارا 
رســاند و ادامه این طرح با امتداد 2 و نیم کیلومتر و 

بارانداز آن در آستارای ایران اجرا می شود. 

یک سمنانی با نام حمید اقبالی با عنوان پزشک و فعال اجتماعی 
موفــق به دریافت لوح تقدیر و تندیــس مجمع جهانی رهبران 
اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در پایتخت کشور مالزی کواالالمپور شد.
حمید اقبالی بازنشســته، معاون سابق بهداشت و درمان سپاه استان 
سمنان و رئیس سابق شــورای هماهنگی نیروهای مسلح استان سمنان 
گفت: در مجمع جهانی رهبران اقتصادی آســیا و اقیانوسیه به جز افرادی 
کــه در حوزه اقتصادی کار می کنند، از فعاالن اجتماعی نیز که کارهایی 
درخصوص محرومیت زدایی، اشتغال زایی و کاهش آسیب انجام داده اند و 
یا طرح های پژوهشی به چاپ رسانده اند؛ نیز دعوت به عمل می آید و در 

حقیقت همه این موارد امتیازبندی می شود.
وی بیان کرد: در این مجمع به عنوان یک پزشــک و فعال اجتماعی، 
تنها فرد منتخب از استان سمنان و ایران بودم و بقیه افرادی که از ایران 
به این مجمع دعوت شــده بودند، همگی فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
برتــر در حوزه های مختلف بودند و مفتخرم به اینکه تندیس این مجمع 

به بنده تعلق گرفته است.
اقبالی با بیان اینکه دو کار پژوهشــی انجام داده ام که یکی از آنها در 
مجالت دانشگاه های خارج از کشور به چاپ رسیده است، گفت: یک کارگاه 
برای مددجویان سازمان بهزیستی با اشتغال زایی 25 نفر و همچنین یک تیم 
سیار دارم که این تیم به افراد بی خانمان و کارتن خواب خدمات بهداشتی 
ارائه می دهد و همچنین درصدد افتتاح یک مرکز شبانه روزی کاهش آسیب 

هستم و از سال 88 با صندوق جهانی ایدز و UNODC همکاری دارم.
وی عنوان کرد: در سال 13۷4 دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و مدرک MPH را با گرایش اعتیادپژوهی از همین دانشگاه 
دریافت کرده ام؛ فعالیت های اجتماعی متعددی انجام داده ام و مرکز بازتوانی 

اعتیاد را در سال 82 تأسیس کردم.
این فعال اجتماعی ادامه داد: همچنین راه اندازی مرکز شــبانه روزی 
درمان و کاهش آسیب با ظرفیت 100 نفر و مرکز روزانه اعصاب و روان و 
کارگاه تولیدی حمایتی برای معلوالن سازمان بهزیستی از دیگر اقدامات 

انجام شده است.
وی اضافه کرد: عالوه بر این تندیس دکترای افتخاری مدیریت، جایزه 
بــزرگ مدیریت به همراه کارنامه عملکرد از ســازمان جهانی رتبه بندی 
مدیریت که اصطالحاً به آن BAF گفته می شــود و یک گواهینامه مجمع 

جهانی رهبران اقتصادی به بنده اهدا شد.
مجمع جهانی رهبران اقتصادی آســیا اقیانوســیه به دعوت سازمان 
بین المللی و رتبه بندی مدیــران )BAF( در کواالالمپور با حضور مدیران 
منتخبی از کشــورهای اســترالیا، چین، هند، مالزی، ســنگاپور و ایران 

برگزار شد.

یکهزار و 61 واحد مسکن مهر با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی تحویل متقاضیان در شهر 

جدید هشتگرد شد.
این واحدهای مسکونی با امکانات کامل زیربنایی 

و روبنایی تکمیل و تحویل شده است. 
مدیرعامل شهرک جدید هشتگرد در آیین تحویل 
این واحدهای مسکونی به متقاضیان گفت: تعداد کل 
واحدهای مسکونی در شهر جدید هشتگرد 4۹هزار و 

۷6۷ واحد است. 
شیرزاد یزدانی ادامه داد: تاکنون 14 هزار و 5۷0 
واحد مســکونی تحویل متقاضیان در شــهر جدید 

هشتگرد شده است. 
وی تعداد واحد های مسکن مهر که تاکنون تکمیل 
شــده 25 هزار و ۷8۷ واحد اعالم کرد و گفت: برای 
این واحدها 5 مدرســه ساخته شــده و 6 مدرسه در 

حال ساخت است. 
یزدانی گفت: 4 مســجد برای مسکن مهر ساخته 

شده و 3 مسجد هم در حال ساخت داریم. 
وی همچنین از ساخت 3 مجموعه ورزشی برای 
این واحدها خبر داد و گفت که 2 مکان دیگر هم در 
حال ســاخت است. تعداد پارک و فضای سبز مسکن 

تحویل 1061 واحد مسکن مهر به متقاضیان در شهر جدید هشتگرد 

مهر به 13 واحد رسیده و 1 پارک در حال ساخت است. 
وی افــزود: 5 مرکز تجاری هــم برای واحدهای 
مســکن مهر ساخته شــده و یک مرکز نیز در حال 
اجراســت. قرار است در شهر جدید هشتگرد 8 طرح 
عمرانی، فرهنگی و ورزشــی به بهره برداری برسد که 

مبلغی افزون بر 112 میلیارد تومان هزینه اجرای این 
طرح ها بوده است. 

کالنتری فاز ۷ و کلنگ احداث یک مدرســه 12 
کالسه با اعتباری بالغ بر51 میلیارد ریال و زمین چمن 

ورزشی شهر جدید هشتگرد افتتاح شد.

ساخت پایه های هوشمند
 سلول های خورشیدی در البرز

تامین آب آشامیدنی راه آهن آستارا - آستارا، فروردین آینده افتتاح می شود 
مردم خوزستان از دز و کرخه

مرمت عالی قاپو 
پس از 12 سال پایان یافت

تبریز - خبرنگار کیهان:
در آستانه 22 بهمن و در بزرگداشت دهه فجر 30 زندانی جرائم 
غیرعمد و محکومین مالی آذربایجان شــرقی، از زندان آزاد و به 

آغوش خانواده های خود بازگشتند.
مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 520 زندانی جرائم 
غیرعمد در این اســتان وجود دارد، افزود: 18 نفر از 30 نفر زندانی آزاد 

شده مربوط به تبریز می باشند.
رسول تقی پور اظهار داشت: 520 زندانی مزبور نیز 510 میلیارد ریال 
بدهی دارنــد که در صورت تامین ۷0 میلیارد ریــال زمینه آزادی آنان 

فراهم می شود.
وی گفت: 68 درصد زندانیان جرائم غیرعمد استان محکومین مالی 
می باشند و 33 درصد مربوط به مهریه، نفقه و یا حوادث کارگاهی و قتل 
شبه عمد است و امسال 324 زندانی از زندان آزاد شدند که 12 نفر آنان 

زن بودند و جمع مبالغ بدهی  آنان 2۷8 میلیارد ریال بود. 
به گفته مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی امسال زندانیان جرائم غیرعمد 

استان نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است.

30 زندانی جرائم غیرعمد و مالی 
آذربایجان شرقی آزاد شدند

صادرات محصوالت کشاورزی مراغه
 نیاز به توجه بیشتر دارد

مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان

تعطیلی های مکرر مدارس خوزستان 
به دانش آموزان آسیب می زند

هنر پخل بافی در قاین دوباره جان گرفت

یک سمنانی موفق به دریافت تندیس جهانی 
رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد

20 درصد تاالب میانکاله خشک شده است

رئیس  پژوهشکده تاالب هامون گفت: 30 میلیون مترمکعب آب 
برای تاالب هامون هیچ اســت و برای رطوبت سطحی آن هم کافی 

نیست. 
احمد قرایی در پاسخ به اینکه آیا رهاسازی حق آبه دوم برای تاالب فایده ای 
دارد؟ اظهار داشت: مقدار این آب آن قدر کم است که بحث کردن درباره آن 
بی نتیجه است. 30 میلیون مترمکعب آب برای تاالب هامون اصال عددی نیست 
که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. کار از این عدد های کوچک گذشته االن 
فقط باید به فکر احیای برخی از نقاط تاالب هامون باشیم چرا که دیگر کل 

تاالب را به هیچ وجه نمی توان احیا کرد.
رئیس  پژوهشکده تاالب هامون افزود: رهاسازی حق آبه داخلی برنامه ای 
تاثیرگذار نیست. توافقی است که از سال ها قبل بسته شده و هر سال اتفاق 
می افتد و االن هم بر اســاس وظیفه سازمانی است که انجام می شود، نه در 
راستای احیای تاالب، پس قانونی است که گذاشته شده و آبی است که باید 

رها شود.
وی در ادامه گفت: همین میزان اندک آب رها شده باید با حداقِل هدررفت 
به نقطه مورد نظر برسد به طوری که حداکثر 30 درصد برای هدررفت درنظر 
بگیریم و مابقی آن به مقصد برسد اما با وضعیت موجود و مسیری که آب طی 
می کند و همچنین امکان پمپاژ بخشــی از این آب در زمین های کشاورزی 

میانه راه، هدررفت آب بیش از این هاست.
قرایی با  اشاره به دیرهنگام بودن تزریق این حق آبه به تاالب هامون اظهار 
داشت: توصیه ما به محیط زیست این بود که وقتی آب موجود از رهاسازی 
اولیه به مرز خشک شدن برسد رهاسازی دوم انجام شود تا میزان ماندگاری 
آب نیز بیشــتر شود. این در حالی است که فاصله میان دو رهاسازی چیزی 

حدود ۷ ماه شده و کارایی آن را کاهش داده است.
رئیس  پژوهشکده تاالب هامون در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از مدت 
ماندگاری حق آبه رها شده در تاالب چقدر است، گفت: به طور دقیق نمی توان 
پیش بینی کرد که این آب تا چه زمانی در تاالب باقی می ماند. تنها کارایی این 
آب در زمان فعلی این است که تا روزهای پایانی سال و تا زمان ورود احتمالی 
سیالب به تاالب خاک این قسمت از تاالب مرطوب بماند اما در صورتی که 

آبی وارد تاالب نشود این آب بیش از یک ماه دوام نمی آورد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه همه می دانند کانون های انتشار 
ریزگرد در تاالب هامون مربوط به هامون صابوری، هامون پوزک و بخشهایی 
از تاالب تحت عنوان چنگ خرگوشــی، تپه سرخ و.... است، چرا این حق آبه 
به منطقه گردشگری کوه خواجه می رود؟ ادامه داد: منطقه کوه خواجه جزو 
مناطقی از تاالب است که در چندماه اخیر آتش سوزی های متعددی در آن رخ 
داده است. به نظر می رسد هدایت آب به سمت کوه خواجه با توجه به وجود 
کانون های قوی تر ریزگرد در تاالب با هدف کاهش این اتفاقات انجام می شود.
قرایــی با  اشــاره به وجود کانون های ریزگــرد در مناطق مختلف تاالب 
افزود: در واقع زیرســاختی وجود ندارد تا حق آبه داخلی به نقاط بحرانی تر 
تاالب هدایت شــود که یکی از دالیل این موضوع مشکالت مالی است، البته 
خوشــبختانه امسال از صندوق توسعه ملی اعتباری برای مبارزه با ریزگردها 
اختصاص یافت که امیدواریم این اعتبار برای منطقه سیستان نیز هزینه شود.

تبریز - خبرنگار کیهان: 
به دنبال اعتراض گروهی از کارگران بازنشسته 
و در شرف بازنشستگی کارخانجات »ماشین سازی 
تبریز« و »ریخته گری ماشین سازی« این شهر، 
پاداش پایان خدمت آنان به صورت قســطی 

پرداخت می شود.
معاون سیاسی و امنیتی اســتانداری آذربایجان 
شــرقی گفت: این کارگران نســبت به عدم پرداخت 
پــاداش پایان خدمــت خود معتــرض بودند که در 
ســفر به تهران معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان 
خصوصی سازی از پرداخت به صورت قسطی خبر داد.

رحیم شهرتی فر افزود: پرداخت قسطی پاداش پایان 
خدمت این کارگران تا پایان امسال صورت می گیرد.

این مقام استانداری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: 
دستمزد و حقوق کارگران ماشین سازی به طور منظم 
پرداخت می شــود و اعتراض مربوط به پاداش پایان 

خدمت بود.

30 میلیون مترمکعب آب
 برای تاالب هامون »هیچ« است

مدیرکل دامپزشکی گیالن:
 مردم از مصرف گوشت 

پرندگان مشکوک خودداری کنند

پاداش پایان خدمت کارگران 
»ماشین سازی« و »ریخته گری« 

قسطی پرداخت می شود

طرح آبگیری و رها ســازی آب به تاالب خشکیده و تشنه 
منصوره در 45 کیلومتری جنوب شــرق اهواز به ثمر نشست 
تــا گامی در مهار یکی از کانون های فوق بحرانی گرد و غبار در 

خوزستان باشد.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر وابسته به وزارت جهادکشاورزی در این 
باره گفت: برای رساندن آب به این تاالب به مساحت 14هزار هکتار، از 
کانال آبرسانی به طول 4۷/2 کیلومتر که به صورت ضربتی توسط موسسه 

جهاد نصر در مدت 10ماه احداث شد استفاده شده است. 
یداله شــمایلی با  اشاره به اینکه برای احداث این کانال آب با آورد 
حداکثــر 20 متر مکعب در ثانیــه از رودخانه کارون، یک هزار و 200 
میلیارد ریال هزینه شده ابراز امیدواری کرد با سیراب کردن کامل تاالب 
منصوره در مجموع بتوان 42 هزار هکتار از زمین های اطراف این تاالب 
را نیز که جزو کانون های فوق بحرانی گرد و غبار هستند مرطوب سازی 
کرد تا برخاستن گرد و غبار از این زمین های خشکیده با خاک سست، 

به سمت کالنشهر اهواز برطرف شود. 
منشــاء اصلی توفان گرد و غبار در هشتم بهمن 13۹5 در اهواز و 
12 شهرســتان خوزستان که منجر به قطع طوالنی مدت آب و برق و 
تعطیلــی فعالیت های اداری و روزمره مردم شــد از کانون فوق بحرانی 

جنوب شرق اهواز بود. 
مدیرعامل موسســه جهادنصر با اشــاره به اهمیت اجرای این طرح 
زیربنایــی کــه تاثیر زیــادی بر کنترل و مهار نســبی گــرد و غبار با 
منشــاء داخلی خواهد داشــت افزود: با مرطوب سازی کانون های فوق 
بحرانی در جنوب شــرق اهواز، زندگی و طراوت دوباره برای ســاکنان 
روســتایی اطراف این زمین هــای فوق بحرانی شــکل خواهد گرفت 
 ضمــن آنکه نقش مهمــی در احیای مراتع و رونــق دامداری منطقه

 خواهد داشت. 
پیش از خشکسالی ســال های اخیر ، سطح آب این تاالب بیش از 
یک متر و صید و صیادی و شــکار پرندگان به عنوان یک منبع درآمد 
مطرح بود ولی بحران خشکسالی تاثیر منفی بر زندگی و محیط زیست 

این منطقه گذاشته است. 
بر اســاس مطالعات انجام شده حدود 350 هزار هکتار از زمین های 
جنوب و جنوب شــرق اهواز جزو مناطق بحرانی و فوق بحرانی گرد و 

غبار است.
طبق برنامه در ســه سال آینده 112هزار هکتار از کانون های فوق 
بحرانی گرد و غبار، از کانال آبرسانی که موسسه جهاد نصر احداث کرده 

مرطوب سازی و نهال کاری خواهد شد.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر:

آب به تاالب خشکیده و تشنه منصوره 
در اهواز رسید

استاندار:

جذب نیرو در میادین نفتی 
غرب کارون زیرنظر استانداری 

خوزستان خواهد بود

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیرکل صدا و ســیمای همدان با اشاره به 
تالش های ایــن مرکز در معرفی مفاخر انقالبی 
استان گفت: ســریالی از زندگی سردار شهید 
حاج حسین همدانی و مرضیه حدیدچی)دباغ( 

ساخته می شود.
مهدی دهقانی نیری در نشستی صمیمی با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: به مناسبت ورود به چهلمین سالگرد 
انقالب اســالمی، 3 سریال با محوریت شخصیت های 
انقالبی همدان ساخته خواهد شد، براین اساس مسعود 
جعفری جوزانی سریال زندگی مرضیه حدیدچی )دباغ( 

را خواهد ساخت.
وی افزود: احمدرضا درویش نیز فیلم و ســریال 
زندگی سردار شهید حاج حسین همدانی را می سازد و 
زندگی شهدای ابوذر نهاوند نیز تبدیل به سریال خواهد 
شد.مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان بر لزوم تعامل 
بین صدا و ســیما و سایر رسانه ها تاکید کرد و گفت: 
چنانچه بخواهیم شبکه استانی موفق داشته باشیم باید 
در حد استان تولید برنامه داشته باشیم اما متاسفانه 
اعتبارات تولید استان در حد ساخت 4 ساعت برنامه 

در روز است.
وی تصریح کرد: در تالش هستیم با ساخت سریال 
از شــخصیت های انقالبی، تاریخ معاصر همدان را به 
نمایش درآوریم که البته این کار مســتلزم ایجاد یک 
شهرک سینمایی با اعتباری بالغ بر 10 تا 12 میلیارد 
تومان است.وی ضمن تاکید بر وجود محدودیت ها در 
مرکز سیمای همدان خاطر نشان کرد: متاسفانه این 
مرکز حتی از امکانات پخش ماهواره ای نیز بی نصیب 
است که راه اندازی آن حدود یک و نیم میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد و واحد ســیار این مجموعه نیز حدود 
نیم قرن عمر کرده و از کارایی الزم برخوردار نیست.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان:

زندگی  شهید همدانی و 
خانم دباغ، سریال می شود


