
  

شهرستان 6
با حضور قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

جشن تقدیر از همیاران برق موفق در شهرستان داراب 
استان فارس برگزار شد

همایش تجلیل ازهمیاران برق موفق شهرستان داراب برگزار شد. دراین 
همایش قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر 
لزوم توجه به موضوع صرفه جویی و پرهیز از اسراف تاکید کرد. احمدرضا 
باقری بیان داشت: با صرفه جویی در مصرف انرژی می توان ضمن کمک 
به محیط زیست از صرف هزینه های زیاد برای ساخت نیروگاه ها و تولید 
برق جلوگیری به عمل آورد. وی با موفق  و تاثیرگذار خواندن طرح همیاران 
برق ادامه داد: این طرح که چندین سال از اجرای آن می گذرد، توانسته 
نقش مهمی در زمینه آموزش فرهنگ مدیریت مصرف و همچنین صرفه 
جویی در مصرف انرژی ایفا کرده و تاثیرات خوبی را به همراه داشته باشد. 
در بخش دیگری از این مراسم مدیر توزیع نیروی برق شهرستان داراب 
نیز گفت: طرح همیار برق در سال 97 در 41 مدرسه این شهرستان به 
مرحله اجرا درآمد، که از بین 1810 دانش آموز شرکت کننده در این طرح 
210 نفر به عنوان  همیار موفق برق انتخاب شدند. اسماعیل خاتمی ،در 
ادامه سخنان خود با تقدیر و تشکر از همکاری کشاورزان این شهرستان 
در تابستان سال گذشته ابراز داشت: نتیجه این همکاری سبب شد تا 67 
مگاوات در بخش کشاورزی صرفه جویی به عمل آمده  ومعادل 2 میلیارد 
تومان پاداش پرداخت گردد. خاتمی ابراز امیدواری کرد در تابستان پیش 
رو نیز بتوانیم با همکاری و مشارکت تمامی مشترکین تابستان را بدون 
مشکل سپری نماییم. الزم به ذکر است، در این برنامه از معلمان و مدیران 
برتر مدارس موفق در طرح همیاران برق ، کشاورزان برتر و اداره برتر 
در طرح کاهش مصرف تقدیر و تجلیل به عمل آمد.گفتنی است؛ در 
این همایش که با اجرای برنامه های متنوع و شاد گروه هنری کودک و 
خردسال »عمو سینا » همراه بود، از همیاران برق موفق با اهدای المپ 
های فوق کم مصرف LED و همچنین بسته لوازم التحریر تقدیر و با انجام 
قرعه کشی بین آنان به 3 نفر از همیاران برق موفق، دوچرخه اهدا گردید 

و همچنین از مدیران و معلمان برتر تقدیر به  عمل آمد.

سرپرست فرمانداری بندرعباس :
هیاران برای سطح ارتقاء معیشت در منطقه خود تالش 

کنند

سرپرست فرمانداری بندرعباس گفت: دهیاران باید به شرح وظایف 
خود آگاهی کامل داشته باشند و به آن عمل کنند.

، همایش  بندرعباس  فرمانداری شهرستان  روابط عمومی  به گزارش 
سرپرست  کناری  عزیزاله  ریاست  به  بندرعباس  شهرستان  دهیاران 
فرمانداری بندرعباس با حضور آقای ساالری سرپرست دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری هرمزگان در محل تاالر غدیر این فرمانداری تشکیل 

گردید.
سرپرست فرمانداری بندرعباس در این جلسه اظهار داشت : همایش 

دهیاران شهرستان بندرعباس بطور ماهیانه برگزار خواهد شد.
نماينده عالي دولت در شهرستان بيان داشت : دهیاران باید به شرح 

وظایف خود آگاهی کامل داشته باشد و به آن عمل کنند.
کناری عنوان كرد : یکی از وظایف مهم دهیار شناخت ، هماهنگ کردن 
و هدایت کردن ظرفیت های روستای حوزه خود در جهت تسهیل در امور 

مردم و ارتقاء سطح رفاه ، درآمد عمومی و برقرای امنیت در روستا است.
در  معیشت  ارتقاء  برای سطح  دهیاران  داشت:  اذعان  ادامه  در  وی 
منطقه خودتالش کنند که راه اندازی طرح های مشاغل خرد روستایی 
با توجه بر گرایش عمومی بازار خرید ،  می تواند کمک بسیاری برای 

روستائیان گرامی باشد.
عزیزاله کناری در پایان گفت: بخشداران دهیارانی که در سطح روستاها 
خالقیت دارند و کارهای خالقانه را انجام می دهند شناسایی و به فرمانداری 

معرفی نمایند تا ضمن تقدیر از آنها برای سایر دهیاران الگو باشند.

انتقاد یک مسئول از برداشت زودهنگام نیزارهای تاالب هامون
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به آبگیری 3۵ درصدی تاالب 
محیط زیست  احیای  از  الزم  مراقبت  به  مردمان  دعوت  ضمن  هامون 
خواستار آن شد از برداشت زودهنگام نیزارهای تاالب تا رسیدن به رشد 
مطلوب  بیشتر شرایط  ماندگاری  برای  الزم  افزایش ظرفیت  و  مناسب 

جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، احمد علی موهبتی در بازدید از تاالب هامون بیان کرد: 
اگر چند هفته ای به طبیعت هامون اجازه رشد و نمو داده شود مطمئنا 

ثمرات آن به مراتب بیش از برداشت زودهنگام این نیزارها خواهد بود.
وی افزود: دستگاه های متولی نیز اقدامات الزم را انجام می دهند تا 
ضمن کنترل و بهره گیری کامل از آب ورودی، مردم آسیب دیده از سیل 
نیز هرچه زودتر به منازلشان برگردند که امیدواریم ظرف این هفته ثبات 
باید اصالح هندسی مسیرهای  ادامه داد:  استاندار  آید.  به وجود  الزم 
رودخانه انجام و نقاط آسیب پذیر شناسایی شوند ضمن اینکه تحکیم بنای 

رودخانه ها و رفع تصرف از تمام رودخانه های استان نیز ضرورت دارد.
کیخا -رییس کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم زابل در مجلس شورای 
اسالمی- نیز با انتقاد مشابه از ورود شترهای فراوان برای چرا در تاالب 

هامون خواستار حفاظت از این سرمایه به نفع همه مردمان منطقه شد.
وی همچنین از دستگاه های متولی خواستار جلوگیری از تغییر بافت 

بستر هامون شد.

اخبار

دوشنبه / 9 اردیبهشت 1398 / شماره 400

شوک به شالیکاران مازندران

دستمزد ۳۰۰ هزار تومانی نشاءکاران

استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد

آبگیری کانون های ریزگرد تاالب هامون

ساری - درخواست دستمزد بیش از 300 هزار تومانی 
شالیکاران  کارگران،  توسط  شالیزار  نشای  روز  یک  برای 
مازندرانی را در آغاز کشت این محصول پررنج شوکه کرده 

است.
غالمی:  مهدی   - استان ها  گروه   - مهر  خبرگزاری 
شالیزارهای  در  نشاء  برای  مرد  کارگر  هر  دستمزد 
مازندران، درفصل زراعی امسال در روزهای گذشته و 
شروع جدی فصل نشاء حدود 100 تا 120 هزار تومان 
بوده که اکنون و در فصل زراعی جدید به بیش از 300 

هزار تومان رسیده است.
پیگیری های میدانی خبرنگار مهر در شهرهای مرکزی 
مازندران از جمله شهرستان آمل حاکی از آن است که 
تومان  هزار  دریافت حدود 300  قرار  با  نشاکار  کارگران 
وارد شالیزارها می شوند و این درحالی است که زنان کارگر 
نیز برای حضور در شالیزارها دستمزد حدود 120 تا 1۵0 

هزارتومانی از صاحب کارهای خود طلب می کنند.
البته هر کارگری که بخواهد در خزانه برنج، بوته شالی 
رابرای نشاء در شالیزار آماده کند، دستمزد به مراتب باالتر 

از نشاگر مرد درخواست می کند.
نگرانی از ادامه دار شدن افزایش دستمزدها

شالیکاران شهرهای مرکزی مازندران می گویند دستمزد 
درخواستی امسال نه تنها نسبت به سال گذشته بیشتر 
از دو برابر شده، بلکه ممکن است در زمان اوج نشای 

شالیزارها نیز افزایش یابد.
کار کردن در خزانه برنج به خاطر سختی شرایط کار، 
گران ترین نرخ دستمزد را دارد. کشاورزانی که مجبورند 
برای کار در شالیزارهای خود از کارگران روزمزد استفاده 
کنند باید عالوه بر دستمزد، صبحانه، نهار و عصرانه آنها 

را هم تأمین کنند.
یک کشاورز ساکن در یکی از روستاهای بخش مرکزی 
آمل دراین رابطه به خبرنگار مهر گفت، طلب حدود 300 
هزار تومانی کارگران نشاء کار برای یک روز کاری واقعاً 

شوک آور بوده و در توان پرداختی من نبود.
افزود: متأسفانه راهی هم برای قبول  حسین عباسی 
نکردن وجود ندارد و به اجبار به دنبال کارگرهایی هستیم 

که با قیمت پایین تری برای نشا برنج حاضر شوند.
وی، دلیل افزایش ناگهانی دستمزد کارگران نشاء کار را 
رویه بد و عادت هرساله عده ای فرصت طلب و سودجو 
به عنوان سرکارگر بیان کرد و گفت: برخی افراد به عنوان 
سرکارگر که نقش معرفی نشاء کاران به کشاورزان را دارند، 
دلشان  و هرچی  نرخ دستمزدها هستند  کننده  تعیین 

بخواهد تعیین می کنند.

نبود نظارت و متولی پیگیری امور
یک کشاورز دیگر هم در این رابطه گفت که کم شدن 
شهرستان های  برخی  شالیکاران  بین  نشاءکاری  فاصله 
مازندران سبب شد تا تقاضا برای بکارگیری نشاءکار باال 

رفته و در نتیجه دستمزد روزانه هر کارگر افزایش یابد.
محمد اکبری افزود: متأسفانه انجمن و تشکیالتی که 
دیگر خدمات  و  نشاء  برای فصل  متعادل  نرخ  و  پیگیر 
مورد نیاز کشاورزان در مراحل کاشت، داشت وبرداشت 
برنج باشد، در مازندران وجود ندارد و در چنین وضعیتی 

هرکسی ساز خود را می زند.
وی اضافه کرد: از مشکالت دیگر برای برخی کشاورزان 
این است که به علت باتالقی بودن برخی شالیزارها، امکان 
استفاده از ماشین آالت برای کشت مکانیزه برنج وجود 
ندارد و باعث می شود در زمان غرق آب کردن شالیزار پس 
از کاشت نشاء، بوته های نشاءکاری شده در زیر آب برود 

و خسارت روی دست کشاورزان بگذارد.
هر چند کشت مکانیزه در چند سال گذشته مورد تاکید 

دولت قرار گرفته، و بر اساس آمار جهاد کشاورزی مازندران 
هم اکنون بیش از صدها بانک نشاء و چندین هزار دستگاه 
ماشین نشاء کار در استان وجود دارد، اما همچنان در 
بیش از ۵0 درصد شالیزارهای استان نشاءکاری به صورت 
فر  شهیدی  عزیزاله  می شود.  انجام  دست  با  و  سنتی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آغاز 
کشت شالیزاری در استان می گوید: امسال سال پررونق 
از 90  بیش  تاکنون  و  بود  خواهد  استان  در  کشاورزی 

درصد شالیزارهای استان کشت شده اند.
وی با بیان اینکه اگرچه سیل به بخش کشاورزی استان 
خسارت زیادی وارد کرد اما با احیای خزانه های برنج و 
تأمین بذر، دوباره کشت شالی از سر گرفته شد، گفت: 
کشاورزان و شالیکاران نگرانی نداشته باشند و دولت پای 

کار سیل ایستاده است.
وی با اشاره به روند دستمزد و هزینه های تولید اظهار 
داشت: دستمزد کارگران یک امر توافقی بین مالک زمین 
و کارگر است اما درصد قابل توجهی از اراضی شالیزاری 

استان به صورت مکانیزه کشت می شود.
از آنجایی که نشاء مکانیزه نیازمند خزانه ویژه با اندازه 
مشخصی است و زمین شالیزاری نیز باید یکپارچه سازی 
و مدیریت و کنترل آبیاری نیز در اختیار کشاورز باشد، 
هنوز چنین شرایطی در بیشتر از نیمی از شالیزارهای فراهم 

نیست.
بر اساس آمار جهاد کشاورزی مازندران در حال حاضر 
فقط در 60 هزار هکتار از شالیزارهای استان، طرح یکپارچه 

سازی و تسطیح زمین صورت گرفته است.
خرد و کوچک بودن زمین های شالیزاری دلیل اصلی 
بی رغبتی شالیکاران به کشت مکانیزه است، این درحالی 
کارشناسان جهاد کشاورزی، کشت  گفته  به  که  است 
مکانیزه برنج به کاهش ۵0 درصدی هزینه ها و افزایش 1۵ 

درصدی تولید می انجامد.
مازندران با داشتن حدود 220 هزار هکتار شالیزار و تولید 
یک میلیون و 100 هزار تن برنج سفید 42 درصد نیاز کشور 

را تأمین می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با اقداماتی که 
از ماه ها قبل انجام شده است، اکثر کانون های ریزگرد 
دریاچه و تاالب هامون آبیاری شده و کشور همسایه نیز 
در راستای آبگیری کانون های گرد و غبار تاالب همکاری 

الزم را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمدعلی موهبتی در حاشیه بازدید از 
مناطق مختلف سیستان افزود: با توجه به بارندگی های 
اخیر و افزایش حجم آورد رودخانه هیرمند از طریق فراه 
رود، تا کنون حدود 3۵ درصد تاالب هامون آبگیری شده 
است. استاندار سیستان و بلوچستان ضمن اعالم آمادگی 
برای کمک به سیل زدگان کشور همسایه، گفت: براساس 
خانه"  سپس  همسایه،  "اول  اصل  به  دینی  آموزه های 
اعتقاد داریم و عالقمندیم در صورت نیاز به سیل زدگان 

کشور همسایه نیز کمک رسانی کنیم.
وی گفت: همراهی و همدلی خوبی در دو سوی مرز 
وجود دارد و قطعا مردم سیستان نیز همانگونه که تاکنون 
به هم نوعانشان در کشور همسایه توجه داشته اند از این 

به بعد هم این رویه را ادامه خواهند داد.
استان  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  رئیس 
اعضای  همه  اخیر  سیالب  جریان  در  کرد:  خاطرنشان 

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان های 
کار  پای  انقالبی  و  روحیه جهادی  با  پنجگانه سیستان 
بودند. موهبتی ادامه داد: در بعضی روزها حتی  تا 300 
دستگاه ماشین آالت بخش دولتی و خصوصی به منظور 
آمادگی و جلوگیری از خسارات احتمالی مشغول به کار 
مجموعه  و  متولی  دستگاه های  کرد:  اضافه  وی  بودند. 
و هم  دادند  انجام  اقدامات خوبی  بحران  اعضای ستاد 
دستگاه های اجرایی و هم دستگاه های امنیتی و انتظامی 

استان با ستاد مدیریت بحران کامال هماهنگ بودند .
معاون  کرد:  تصریح  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
هماهنگی امور عمرانی به اتفاق مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری بیش از پنج روز به طور شبانه روزی در منطقه 

سیستان حضور مستمر داشتند.
بخشداران،  فرمانداران،  تمامی  همچنین  افزود:  وی 
دهیاران، شوراها، معتمدین و خود مردم محلی با نصب 
چادر و حضور در محل و با همکاری و همیاری همدیگر 

پای کار بودند. موهبتی بیان کرد: امروز نیز از مسئوالن 
کشوری دعوت کردیم تا با حضور در این محل، هم برای 
اجرای پروژه های کنترلی و هم تامین اعتبار الزم از نقاط 
مختلف سیستان بازدید کنند که امیدواریم در جلسه جمع 
بندی بعداز ظهر امروز که در استانداری برگزار می شود، 

تصمیمات خوبی اتخاذ شود .
نماینده عالی دولت در استان گفت: مقام معظم رهبری 
و دولت توجه جدی به منطقه سیستان دارند. وی افزود: 
انجام می دهند  را  اقدامات الزم  نیز  متولی  دستگاه های 
تا ضمن کنترل و بهره گیری کامل از آب ورودی، مردم 
آسیب دیده از سیل نیز هرچه زودتر به منازلشان برگردند 

که امیدواریم ظرف این هفته ثبات الزم به وجود آید.
مسیرهای  هندسی  اصالح  باید  داد:  ادامه  استاندار 
رودخانه انجام و نقاط آسیب پذیر شناسایی شود ضمن 
تمام  از  تصرف  رفع  و  رودخانه ها  بنای  تحکیم  اینکه 

رودخانه های استان نیز ضرورت دارد.

مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری  بندرعباس منصوب شد

شهردار بندرعباس: شهر خالق باید بتواند رقابت پذیر باشد

رئیس گروه ترافیک استانداری خراسان شمالی مطرح کرد

۳۵ساله ها بیشترین افراد از دست رفته در تصادفات ایران

مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس در آیینی با 
حضور شهردار، اعضای شورای اداری و جمعی دیگر از مدیران شهرداری 

بندرعباس معارفه شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس 
امینی زاده در جلسه هماهنگی پیوستن بندرعباس به شبکه جهانی شهرهای 
خالق و معارفه مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری  بندرعباس، 
اظهار کرد: هویت واقعی و حقیقی انسان ها به تفکر و نوع نگرش آنها باز 
می گردد و اگر بخواهیم هویت یک فرد یا جامعه را ارزیابی کنیم، اولین مسئله، 

نگرش و تفکر آنهاست.
وی با تاکید بر اینکه بندرعباس هویت های زیادی دارد، افزود: در بندرعباس، 
بسیاری از آیین ها، سنن و مراسمات به فراموشی سپرده شده و یا نگاه دقیق 

تخصصی، علمی و منطقی به آن نشده است.
شهردار بندرعباس با بیان اینکه باید کارهای جدید را بر اساس ریشه ها و 
باورهای قدیمی شهر انجام دهیم، خاطرنشان کرد: شهر خالق باید بتواند 

رقابت پذیر باشد و یکی از بهترین عوامل رقابت پذیری، خالقیت است.
امینی زاده با اظهار اینکه شهرداری بندرعباس درخواست پیوستن به شبکه 

جهانی شهرهای خالق را پیگیری کرده و روند آن در حال انجام است، بیان 
کرد: »هنرهای فولکلور«، یکی از هفت حوزه قابل درخواست از سوی شهرهای 

دنیا است که شهرداری بندرعباس این مورد را درخواست کرده است.
این مقام مسئول بیان کرد: دانش موضوعات فرهنگ اصیل و در واقع فرهنگ 
عامه و ابتدایی جامعه را فولکلور می گویند که شامل بخش های مختلف مانند 
آداب، رسوم، باورهای دینی و مذهبی، جشن ها، آیین ها، مجموع فرهگ های 
مردمی و غیره است. وی با اشاره به راه اندازی مرکز خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری  بندرعباس، گفت: این مرکز با هدف احیاء هویت فولکلور شهر 

بندرعباس و فرهنگ عامه شهر راه اندازی شده است.
شهردار بندرعباس در ادامه سخنانش نیز اظهار کرد: پیگیری موضوعات 
مختلفی که موجب نمایان و بزرگ تر شدن شهر به لحاظ هویتی می شود، یکی 

دیگر از ماموریت های اصلی این مرکز است.
امینی زاده با تاکید بر اینکه شهر باید با هویت های بزرگ به مردم و گردشگران 
معرفی شود، افزود: از مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری  بندرعباس 
انتظار داریم کار بسیار مهم و بزرگ پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خالق 

دنیا را تا زمان رسیدن به نتیجه مورد انتظار، دنبال کند.
اضافه می شود، در ادامه این جلسه»احمد پایدار« به عنوان مدیر مرکز 

خالقیت و فناوری های نوین شهرداری  بندرعباس معرفی شد.

رئیس گروه ترافیک استانداری خراسان شمالی گفت: مرگ براثر سوانح 
رانندگی در کشور ما در میانگین سنی 3۵ سال است.

احسان رستمی کمند در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اضافه کرد: از دست 
دادن این رده سنی از آسیب های اجتماعی است؛ باید در این سن از این 
نیروها به عنوان نیروهای مولد استفاده شود و متأسفانه به علت نبود ایمنی 
حمل و نقل، این جوانان از دست داده می شوند. به گفته وی، از سال 80 تا 
84 شاهد افزایش تلفات جاده ای بوده ایم اما با گذشت زمان و انجام کارهای 
مناسب، این آمار رو به کاهش است، چرا که از 28 هزار نفر فوتی سوانح 

رانندگی به 16 هزار و 200 نفر رسیده ایم که البته این آمار نیز زیاد است.

رستمی کمند با تاکید بر اینکه انجام فعالیت های فرهنگی در این زمینه بسیار 
کمک کننده است، اظهار کرد: پنج ردیف برای ایمنی حمل و نقل تعریف شده 
است که یکی از این موارد وجود وسایل ایمن حمل و نقل در کشور است که 
باید به این مسئله توجه جدی شود و نباید یک سهل انگاری کوچک موجب از 
دست رفتن یک شخص شود. رئیس گروه ترافیک استانداری خراسان شمالی 
عنوان کرد: باید به اقدامات پیش بیمارستانی اهمیت داده شود؛ اگر شخصی 
دچار سانحه می شود شرایط پیش بیمارستانی باید به گونه ای باشد که بتواند 
جان شخص دچار حادثه شده را نجات دهد. وی یادآور شد: در هفت سال 

گذشته 120 عابر پیاده در استان فوت شدند.

روزنامه صبح ایران


