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خراسان رضوی
معاون وزیر جهاد کشاورزی درمشهد:

باید بهسرعت در مسیر کاهش
مصرف آب حرکت کنیم

مشهد  -سید علی شفیعی  -خبرنگارهمدلی:
معاون وزیر جهاد کشــاورزی بر لــزوم ورود بخش
خصوصی بهحوزه تحقیقات تاکید کرد و با بیان اینکه
باید بهســرعت در مسیر کاهش مصرف آب حرکت
کنیم ،گفت :در حوزه تحقیقات و تولید محصوالت
کشــاورزی باید بهبخش خصوصی بیــش از اینها
اهمیت داد.
کاظم خاوازی در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره
روز مزرعه در مرکز تحقیقات کشــاورزی خراسان
رضوی با بیان اینکه یکی از کمهزینهترین راههایی
کــه میتواند در کمیت و کیفیت تولید تغییر ایجاد
کند ،چرخه دانش اســت ،گفت :چرخه دانش فقط
مربوط بهدانشــگاه و مراکز پژوهشــی نیست ،بلکه
بخش مهمی از آن مربوط بهکشاورزان است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره بهبرگزاری
نخستین جشــنواره روز ملی مزرعه ،اظهار کرد :در
سال گذشته مراسم روز مزرعه خوبی داشتیم ،امسال
ســاختار تخصصی تر شده است و با توجه بهمسائل
مربوط بهآب ،انتظار داریم در این جشنواره بهحوزه
های دیگری از جمله دام ،شیالت و باغات پرداخته
شود.
وی تاکید کرد :روز ملی مزرعه ،یکی از برنامههایی
است که تنها بهبخش باغی و زراعی مربوط نمیشود،
بلکه دام ،طیور ،آبزیان و مسائل مرتبط با شیالت و
دامپزشکی هم مشمول آن میشوند.
خاوازی افــزود :برای حفظ منابع پایه آب و خاک
بهافزایش اطالعات ،دانش و آگاهی کشــاورزان نیاز
است که این جشــنواره کمک بسیاری بهاین هدف
میکند ،جشنواره روز مزرعه پیوست آموزشی دارد
که کمک موثری بهواحدهای تولیدی میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید
بهسرعت در مسیر کاهش مصرف آب حرکت کنیم،
عنوان کرد :جلســات آموزشــی در باال بردن دانش
کشاورزان و کاهش مصرف آب موثر است.
خاوازی با بیان اینکه باید برای شرایط سخت خود
را آماده کنیم ،اضافه کرد :شــرط عقل اســت که با
آمادگی بهمواجهه با مشکالت بپردازیم.
وی ادامه داد :مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی خراسان رضوی میتواند بهعنوان مرکز
تحقیقات پیشرو در کشور ،درهای تحقیقانی خود را
بهسوی تمام به رهوران باز کند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی بر لزوم ورود بخش
خصوصی بهحوزه تحقیقات تاکید کرد و متذکر شد:
در حوزه تحقیقات و تولید محصوالت کشاورزی باید
بهبخش خصوصی بیش از اینها اهمیت داد و هدایت
بیشــتر این مزارع را در اختیار بخش خصوصی قرار
داد.
خاوازی خاطرنشــان کــرد :در بخــش زراعت،
تولیدکنندگان ما سه برابر متوسط کشور و در بخش
باغبانی ۹برابر کشور تولید دارند.
وی با بیان اینکه برای بحث انتقال دانش وزارتخانه
جهاد کشاورزی برنامههای مختلفی دارد ،حضور یک
هزار و  ۳۰۰محقق معین در وزارتخانه را اتفاق مهمی
خواند که در بخش دولتی افتاده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی وجود مضجع شریف
امــام رضــا(ع) و ورود حجم باالی زائــر را یکی از
ظرفیتهای مهم خراسان رضوی دانست و بر لزوم
توجه بهتولید میگو و کرم ابریشم در این استان تاکید
کرد.
لزوم بومیسازی کشت.
در ادامه این مراســم ،رئیس مرکــز تحقیقات و
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نیز گفت :دومین جشنواره روز ملی مزرعه با رویکرد
انتقال داشتهها و دستاوردهای جدید و توانمندسازی
جریان و دانش در بخش کشاورزی آغاز شد.
رضا اقنوم با اشاره بهکمبود آب در وضعیت کنونی،
هدف اصلی این برنامــه را انتقال افزایش بهرهوری
آب عنــوان کرد و افزود :اعتبــارات خوبی برای این
مهم تخصیص داده شده و امیدواریم این برنامهها با
پشتوانه دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان برگزار
شود.
وی ،بومیسازی کشت را از اولویتهای این مرکز
خواند و افزود :اســتفاده از نحوه کشت بومی یکی از
مباحثی است که در چند سال گذشته بهآن پرداخته
شــد و تاکنون تعــدادی از ژنوتیپهــای بومی که
سازگار با شرایط محیطی هر منطقه بوده در اختیار
کشاورزان قرار گرفته است.
رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی خراســان رضوی بومیســازی فناوریهای
جدیــد مانند تکنولوژی بــذر ،بازبینی فعالیتهای
پژوهشی ،توســعه بحث انتقال یافتهها ،کار بر روی
الگوهای کشــت جدید ،تعامل با دانشگاهها و رفتن
بهسمت آموزشهای کاربردی مزرعهای و بهرهبرداران
را از اولویتهای کار این مرکز برشمرد.
لزوم ترویج کشت محصوالت کشاورزی
کمآبخواه
در ادامه این مراسم معاون پژوهش ،فناوری و انتقال
یافت ههای مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
نیز گفت :هر سال از میزان ذخایر آبی و بارندگیهای
ساالنه استان کاسته میشود و این خشکسالیها که
در طول چندین دهه اخیر دامنگیر طبیعت شــده
در مرحله نخســت حیات اقتصادی کشــاورزان و
روستاییان این استان را بهخطر انداخته است.
پیمان کشاورز یکی از اولویتهای مرکز تحقیقات
را توسعه کشت گیاهان کم آبخواه ،کشت محصوالت
مقاوم در برابر خشکســالی ،اجرای طرحهای نوین
آبیاری و افزایش تولید در واحد سطح عنوان کرد.
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان خبر داد

تدوین طرح مدیریت جامع تاالب در هرمزگان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ،از تدوین
طــرح مدیریت جامع تاالب خبــر داد و گفت :در این طرح
معیشت افراد کنار تاالب و مسئله حفاظت تاالبها در نظر
گرفته شده است.
به گزارش فــارس از ،حبیب مســیحی تازیانی ظهر روز
گذشته در همایش بزرگداشــت روز جهانی محیط زیست
اظهار داشــت :هرمزگان یکی از استانهایی است که دارای
دو اکوسیســتم خشــکی و دریا بوده و جزو  ۷استان کشور
است که این اکوسیستم پهناور و وسیع را داراست.
وی ادامــه داد :در اســتان هرمــزگان از ذخایر ژنتیکی
گوناگونی برخوردار هســتیم که در دریــا گونههایی مانند
دریایی در معرض انقراض،
آبســنگها ،الک پشــتهای
ِ
دلفینها و پســتانداران دریایی که در فهرست قرمز جهانی
هســتند و مواردی مثل ماهی آفانیوس که بینظیر است و

بانک ژن این ماهی در گنو است ،پرندگان شکاری منحصر
به فرد ،خرس ســیاه بلوچی که شــاخص زیســتی استان
هرمزگان است و سایر گونه ها که در اینجا یافت میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت هرمــزگان افزود :منابع
غنی تنوع زیستی و چشماندازهای بیبدیل اکوتوریستی را
ِ
در ســواحل به طول بیش از  ۲هــزار و ۲۰۰کیلومتر داریم
که این مسئله توانایی استان برای مباحث توریستی را زیاد
کرده است و جزایر ۱۴گانه را داریم که هر کدام اکوسیستم
خــاص و منحصر به خــود را دارد؛ همچنیــن حدود ۲۱
منطقه تحت مدیریت را داریم که دو تا از آن ها مشترک با
اســتانهای بوشهر و فارس است و بالغ بر  ۹۰۰هزار هکتار
و  ۱۲درصد کل اســتان اســت که تحت مدیریت حفاظت
محیط زیست است.
مسیحی تازیانی بیان کرد :دو ذخیره زیست کره در استان

داریم که قابلیتهای خاصی دارند و بانک ژن استان هستند
و این مسئله استان را منحصر به فرد کرده است که دو بانک
ژن هم دریایی و هم در خشــکی در گنو و حرا در اســتان
وجــود دارد و از مجموع  ۲۵تاالب کشــوری  ۴تاالب بین
المللی را در استان هرمزگان داریم که حدود  ۱۶درصد کل
تاالبهای کشــور را در بر میگیرد و شاید بعد از خوزستان
دومیــن تاالب های دریایــی را در این منطقه داریم ولی از
لحاظ تنوع اکوسیســتمی در حوزه ی دریا منحصر به فرد
ترین تاالبها را در جنوب کشور داریم.
وی اظهار داشــت :برگزاری مراســم روز جهانی تاالبها،
شــروع ثبت شــهر بندر خمیر بعنوان اولین شــهر تاالبی
بینالمللی ایران آغاز شــده است و اقداماتی هم شهرداری
بندرخمیر با کمک محیط زیست استان انجام میدهد ،طرح
مدیریت جامع تاالب را در تاالبهای اطراف رود شــیرین و

شــور میناب را به اتمام رساندیم و پیگیر آن هستیم که در
شورای برنامه ریزی اســتان به تصویب برسانیم ،که در آن
هم معیشت افراد پیش بینی شده و هم برنامههای حفاظتی
از تاالبها در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز توسعه آموزشهای نوین ایراناعالم کرد

آزمون هوش سیاسی معیاری برای سنجش قابلیتها
همدلی :مدیر مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران از انجام آزمونی خالقانه برای
ارزیابی هوش سیاسی در این مرکز برای نخستین بار در ایران خبر داد.
حسینعلیان در ابتدا با برشــمردن ابعاد مختلف هوش سیاسی ،در تشریح آن
اظهار داشت :هوش سیاسی ( )political intelligenceکه با  PQنمایش داده
میشود از مهمترین هوشها در راه داشتن جامعه سالم و شکوفاست.
وی افزود :هوش سیاســی ظرفیت یک فرد برای مدیریت سیاســی و سازمانی
است که بهنوعی باعث چاالکی اجتماعی ،هدفمندی باال ،چشمانداز نگاری کالن،
توسعه دهی عالی و ساماندهی متناسب میشود اما در جامعه آگاهانه یا ناآگاهانه
کام ً
ال مغفول مانده است.
این روانشــناس بالینی در ادامه از ایجاد آزمونی برای سنجش هوش سیاسی
خبــر داد و افزود :برای اولین بار در کشــور این آزمون بــا اعتبار و پایایی باال در
مرکز توســعه آموزشهای نوین ایران ایجادشده که مؤلفههای متعدد آن از قبیل
نفوذ فردی ،بینش ،شــیوه تفکر ،مهارت سیاسی ،هوشــیاری اجتماعی ،توانایی
شبکهسازی و  ...را ارزیابی میکند.
علیان در تکمیل توضیحات خود خاطرنشان کرد :آزمونی که زیر نظر اینجانب
و با همکاری پژوهشــگران مرکز توســعه آموزشهای نوین ایران تهیهشده دارای
 ۱۸۲سؤال میباشــد که به صورت سؤاالت  ۷گزینهای طرحشده و تاکنون روی
گروههای هدف در استانهای تهران ،اصفهان ،فارس ،کرمان و یزد اجرا شده است.
وی در مورد ضرورتهای توجه به هوش سیاســی نیز گفت :متأسفانه در کشور
بخش زیادی از نمایندگان و مدیران هوش سیاســی پایینی دارند و ازاینرو درک
سیاسی ،خرد سیاسی ،توانش سیاسی ،اخالق سیاسی و آیندهنگری سیاسی پایین
آنها بعضاً موجب ایجاد مشکل در عرصه سیاست داخلی و خارجی شده است.

این روانشناس بالینی تصریح کرد :من معتقد به مدل  KSAهستم که مخفف
سه کلیدواژه دانش ،مهارت و استعداد است؛ به این معنی که یک فرد سیاسی باید
هم هوش سیاســی باالیی داشته باشد هم دانش سیاسی خوبی کسب کند و هم
مهارتهای سیاست را کارآموزانه در خود تقویت بخشد.
وی همچنیــن به نتیجه عدم توجه علمی به هوش سیاســی در عزل و نصبها
اشــاره کرد و گفت :بارها مشــاهده شــده فردی که نه هوش سیاسی دارد نه در
رشــته علوم سیاسی درس خوانده و نه در جایی تمرین سیاستکرده ،به یکباره
در پُست باالی سیاسی سکاندار سیاست در یکمنطقه میشود که اینها بهواقع

یک درد است چراکه تا وقتی مدیران کمهوش سیاسی داریم ،ساختار نیز کوتوله
پرور میشود.
علیان هوش سیاســی را قابل ارتقا دانست و افزود :بسته هوش افزایی سیاسی
برای گروههای مختلف ســنی از  ۱۸سال به باال تدوینشده و ایکاش این آزمون
برای دانشجویان رشــته علوم سیاسی به عمل آید تا در صورت لزوم،ارتقای این
هوش با متد کام ً
ال علمی و ســاختاریافته انجام پذیرد .هرچند امروزه دانشجویان
رشــته علوم سیاسی بیشــتر تاریخ سیاســت خوانده و کمتر بینش سیاسی پیدا
میکنند و کمتر کسی با رغبت واقعی بهسوی این رشته میرود.
این روانشناس بالینی به ویژگیهای یک سیاستمدار باهوش سیاسی نیز اشاره
کرد و گفت :هوش سیاســی قبل از هر چیز در تصمیمگیری و سپس در پویایی
قدرت ،انعطافپذیری بهموقع ،کنش و واکنشهای مناسب ،جهتگیری عاقالنه،
پرهیز از ســوگیریهای متعصبانه ،دانش ضمنی باال ،تســخیر زیرکانه اطالعات،
مدیریت استرس ،گروهگرایی مدبرانه و باالخره دانستن قاعده بازیهای اجتماعی
و ...نشان میدهد.
وی ســنجش هوش سیاســی کاندیداهای انتخابات را امری ضروری برشمرد و
بیان داشت :البته نظرات ما هرچند علمی و کاربردی جایی به کار گرفته نمیشود
اما باید گفت ما باید به یک سنجش هوش سیاسی در افراد خواهان کاندیداتوری
عرصههای مختلف روی بیاوریم چراکه گزینش عالمانه و آگاهانه ما را به ســمت
بهبود وضعیت سیاسی پیش خواهد برد.
علیان در پایان نیز تأکید کرد :ضروری است با برنامههای منسجم نه پوپولیستی
و عوامگرایانه ،آگاهی سیاســی مــردم را باال ببریم چراکه جامعــه آگاه ،مدیران
سیاسی آگاه میخواهد و برعکس.
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آمادگی تربیت بدنی آستان قدس رضوی
برای میزبانی از  10هزار نفر در طرح اوقات فراغت
مشهد  -سید علی شــفیعی – خبرنگار همدلی :مدیرعامل
مؤسسه تربیتبدنی آســتان قدس رضوی از آمادگی این مجموعه
برای میزبانی از  10هزار نفر در طرح اوقات فراغت كودكان و نوجوانان
در تابستان  98خبر داد.
علیاکبر هاشمی جواهری به تشریح ویژه برنامههای تابستانی این
مجموعه ورزشی پرداخت و با بیان اینکه تربیت بدنی آستان قدس
رضوی یکی از بزرگترین پایگاههای اوقات فراغت تابســتانی است،
اظهار کرد :این مجموعه طی دو سال گذشته از سوی وزرات ورزش
و جوانان به عنوان باشگاه برتر در فعالیتهای اوقات فراغت تابستانی
معرفی شــده و لوح و تندیسی را به همین مناسبت دریافت کرده
است.
وی  ۲۵خــرداد را تاریخ آغاز کالسهای اوقات فراغت اعالم کرد و
گفت :پیش بینی ما استقبال و استفاده بیش از  10هزار نفر از طرح
اوقات فراغت تربیت بدنی است که با  ۵۱رشته فعال در  ۱۵۰کالس
به صورت صبح و عصر در خدمت عالقهمندان به ورزش خواهیم بود.
مدیرعامل مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس رضوی ضمن تأکید
بر ادامه فعالیتهای ســالهای گذشــته این مجموعه در برگزاری
دورههای ورزشی ،افزود :فعالیتها و برنامههای جدیدی را از جمله
ســطحبندی کالسها بر اساس توانمندی و رده سنی برنامهریزی و
اجرا خواهیم کرد تا از تکرار مهارتها جلوگیری شود.وی بیان کرد:
در گام دیگری تالش کردیم تا بزرگان و بهترینهای هر رشته را برای
ارتقا ســطح دورهها دعوت کنیم و به کار بگیریم .همین طور قصد
داریم تا در بسیاری از رشتههای ورزشی از حداکثر امکانات ورزشی
بو
بهرهبرداری کنیم .استفاده از ظرفیتهای مجموعه هنگام غرو 
تاریکی هوا برای برگزاری کالس فوتبال با افزودن امکانات روشنایی
میسر شد که از جمله این اقدامات است.علیاکبر هاشمی جواهری
همچنین اضافه کرد :از آنجایی که بسیاری از استعدادها در دورههای
اوقات فراغت توسط مربیان برجسته مجموعه شناسایی میشود ،اما

بعد از اتمام دورهها رها میشــوند ،تدابیــری در نظر گرفتهایم تا با
تداوم روند برگزاری دورههای آموزشی با همان کادر مربیان در طول
ســال ،به استعدادیابی و رشد آنها جهت هدایت و تحویل دادن به
ردههای باالتر ورزشــی کمک کرده باشیم.وی امکانات ،تجهیزات و
نیروهای آموزشــی مجموعه تربیت بدنی آستان قدس رضوی را به
اذعان کارشناســان ورزشی خارجی کم نظیر برشمرد و گفت :مهیا
ساختن فضایی امن و آرام برای آموزش و استفاده عموم متقاضیان از
این امکانات و آسودگی خیال خانوادهها ،یکی از مهمترین ویژگیهای
مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس است.
این مقام مسئول در مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
دیگر اقدامات این مجموعه در تابستان امسال را این گونه تشریح
کرد :ارزیابی دقیق و علمی ،تجزیه و تحلیل این ارزیابیها و ارائه
پروتکل برای اصالح ناهنجاریهای اسکلتی و حرکتی با رویکرد
سالمتی و اصالحی در این مؤسسه ورزشی به اجرا در میآید که
در سطح کشور کم نظیر است.
به گفته وی اســتفاده از مربیان مجرب و کارآزموده و نیز افزودن
رشتههای جدید آموزشی چون دوومیدانی ،تیراندازی ،تنیس روی
میز ،دارت ،فوتبال دســتی و  ...فرهنگســازی و اطالعرسانی برای
اســتفاده عموم از این دورههای ورزشی ،از جمله برنامههای در نظر
گرفته شده برای تابستان  98تربیت بدنی آستان قدس رضوی است.
هاشمی جواهری توجه ویژه به محرومان و مناطق کم برخوردار شهر
مشــهد را جزو اولویتهای مجموعه آستان قدس رضوی بیان کرد
و گفــت :افزایش برخورداری اهالی مناطق محروم از امکانات اماکن
ورزشــی تربیت بدنی آســتان قدس رضوی مانند ساکنان شهرک
شــهید رجایی گاها به صورت رایگان و یا اختصاص تخفیفات ویژه
برای جامعه هدف مانند بازنشستگان ،خدام ،خادمیاران و کارکنان
آستان قدس و دیگر نهادها به صورت قراردادهای گروهی ،بخشی از
فعالیتهای ما را به خود اختصاص میدهد.

اعزام  20اکیپ آموزشی
جهت ترویج مدیریت بهینه مصرف درالبرز
کرج-خبرنگارهمدلی :با توجه به افزایش دما و نیز گرمای زودرس در بهار سال جاری و نیز با عنایت
به دســتور مقام عالی وزارت نیرو مبنی بر تابستان بدون خاموشی و همچنین تکالیف ابالغی از طرف
وزارت نیرو وشرکت توانیر در زمینه طرح ملی صورتحساب سبز ( ارسال الکترونیکی قبوض برق بجای
ارســال صورتحساب کاغذی ) شرکت توزیع نیروی برق استان البرز پس از تجهیز و آموزش 20اکیپ
دونفره متشکل از نیرویهای رسمی و شرکتی در صدد اجرای این تکالیف برآمد .بهگزارش دفتر روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ،بهنام بیات مدیر عامل شرکت در حضور جمعی از معاونین
و مدیران ونیز این اکیپ های عملیاتی دستورآغاز اجرای این طرح را صادر نمود .بیات گفت  :با توجه به
آغاز فصل گرما و افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق مشترکین استان البرز که منجر به افزایش
پیک بار مصرفی شرکت میگردد  ،ضرورت مدیریت بهینه مصرف از طرف مشترکین فهیم استان  ،نمایان
می گردد .وی در ادامه افزود :اگر مشترکین محترم  ،مصرف خود را مدیریت نموده و در ساعات پیک بار
شبکه یعنی در دو بازه زمانی ( ساعت 11الی  ) 16و نیز (ساعت  19الی  ) 23نسبت به کاهش  10درصد
از مصرف برق خود اقدام و مصارف غیر ضرور را به ساعات خارج از پیک یعنی ( بعد از ساعت  23و یا به
صبح ) منتقل نمایند  ،به امید پروردگار شاهد خاموشیهای ناخواسته نخواهیم بود.وی اظهار داشت :طبق
دستور مقام عالی وزارت نیرو و نیز مبادی باال دستی ،ترویج مدیریت بهینه مصرف و نیزحذف قبوض
کاغذی برق و جایگزینی آن از طریق ارسال پیامک (بصورت الکترونیکی )در دستور کارشرکت های توزیع
نیروی برق کشور قرار گرفته است.
وی ازدیگر اثرات الکترونیکی شــدن قبوض برق  ،حذف مبالغ باالی صدور و توزیع قبوض کاغذی
برق اعالم و افزود :با اجرای این طرح ،قبوضکاغذی حذف و در نتیجه ضمن حذف هزینه های صدور
قبض از تخریب محیط زیســت و خصوصا درختان و جنگل ها جلوگیری می شود.بیات توضیح داد:
شــهروندان برای دریافت قبوض الکترونیکی باید شناسه قبض خود را به سامانه پیامکی 50001521
ارسال و با ثبت شماره همراه خود ،هزینه برق مصرفی را به صورت آنی و الکترونیکی دریافت نمایند.
وی در ادامه گفت :با حذف قبوض کاغذی ،اگر شــهروندان نیاز به رویت قبض خود داشــته باشــند
میتوانند به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به نشانی  aepdc.irمراجعه و جزئیات قبض
خود را مشــاهده و در صورت ضرورت پرینت آن را دریافت کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
البرز در بخش دیگری از صحبتهای خود به میزان تلفات برق در اســتان اشاره کرد و گفت :در حال
حاضر تلفات برق در اســتان البرز  12درصد است که در تالشیم با طرحهای مختلف و نیزبا همکاری
شهروندان محترم استان( از طریق گزارش سرقت برق به سامانه تلفنی  )33121از هدر رفتن انرژی در
استان جلوگیری کنیم.

