
   زنجان: معاون اداره کل تبليغات اس��امي اس��تان زنجان گفت: در 
راستاي گراميداشت س��وم خردادماه ۳۰۰ ويژه برنامه و همايش عمومي 
مقاومت و پايداري توسط مبلغين در مساجد استان زنجان برگزار مي شود.  
حجت االسام ولي اهلل مصائبي افزود: در فضاي اعزام مبلغ و مبلغات سازمان 
تبليغات اسامي تمهيدات الزم را براي سوم خردادماه فراهم کرده است. در 
دهه پنجم انقاب قرار داريم و رهبري بيانيه گام دوم انقاب را عنوان کردند 
و در منبرها و برنامه ها فلسفه بيانيه گام دوم انقاب توسط مبلغين و مبلغات 

به خوبي تبيين و بيان خواهد شد. 
   چهارمحال وبختياري: مديرکل ميراث فرهنگي چهارمحال و بختياري 
گفت: هتل پنج ستاره در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختياري احداث 
مي شود.  مهرداد جوادي افزود: اين هتل در حد استانداردهاي ملي و جهاني 
براي گردشگران ساخته خواهد شد.  وي ادامه داد: در برخي شهرستان هاي 
استان حتي يک اقامتگاه براي گردشگران وجود ندارد که بايد به سمت جذب 

سرمايه گذار در اين زمينه رفت. 
   كردستان: رئيس سازمان جهاد کش��اورزي کردستان گفت: در سال 
جاري ۷۰ هزار تن به ظرفيت ذخيره سازي گندم استان اضافه شده و تمامي 
امکانات براي خريد حداکثري گندم به کار گرفته مي شود.  وي بر آسان کاري 
مراکز خريد گندم براي تحويل گندم کشاورزان تأکيد کرد و ادامه داد: اين 
مراکز تا قبل از شروع خريد تضميني تمامي مشکات و موانع را مرتفع نمايند 

تا کيفيت گندم توليد شده حفظ شود.
   كرمانشاه: مديرکل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کرمانشاه از برگزاري 
دومين جشنواره منطقه اي تئاتر خياباني هرسين خبر داد.  حجت االسام 
رحيم جعفري افزود: هنرمندان مي توانند آثار خود را در قالب موضوعاتي 
چون پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي با تأکيد بر نش��اط افزايي به اين 
جشنواره ارسال کنند.  وي تصريح کرد: پيش��گيري از گرايش به اعتياد، 
طاق، کودکان کار، آسيب هاي روانشناختي، آسيب هاي فضاي مجازي ، 
تکدي گري، حاشيه نشيني و بيکاري از محورهاي ديگر اين جشنواره است. 
   كهگيلويه وبويراحمد:  فرمانده سپاه ناحيه عشاير کهگيلويه و بويراحمد 
گفت: يادواره سرداران و ۳۸۶ شهيد عشاير استان در ياسوج برگزار خواهد شد.  
جاماسب بهمنيار افزود: جامعه عشايري استان ۳۸۶ شهيد به انقاب تقديم 
کرده است.  بهمنيار تصريح کرد: عشاير استان يکهزار و ۱۴۱ رزمنده، يکهزار 
و ۱۴ جانباز، ۵۰ آزاده، چهار خانواده داراي دو شهيد، و دو شهيد زن دارد که 

اين امر از افتخارات جامعه عشايري استان است.

آب بندان؛ استخر يا تاالب دست ساز خاکي و بسيار 
بزرگ اس��ت که از گود کردن و خاکبرداري يک 
محدوده و ريختن و کوبيدن و ايجاد ديواره خاکي 
دور اين محدوده به وجود مي آيد تا رواناب ها در آن 
براي بهره برداري کشاورزي ذخيره شود.  بر اساس 
آمار رسمي، مساحت کل آب بندان هاي استان هاي 
گلستان، مازندران و گيان حدود ۳۳ هزار هکتار 
است که آب آبياري حدود ۱۵۰ هزار هکتار اراضي 
شاليزاري را تأمين مي کند.  از آنجا که اين سد هاي 
کوچک نقش مهمي در رونق بخش گردشگري، 
کشاورزي و حوزه شيات و آبزي پروري و اشتغال 
پايدار در روستاها دارند لذا اين مهم همواره به طور 

جدي مورد توجه قرار مي گيرد. 
   ايجاد آب بندان اولويت جهاد كشاورزي گيالن 
از آنجا که براي رونق کش��اورزي و آبزي پروري 

به ش��دت به منابع آبي مناس��ب ودرخور توجه 
نياز اس��ت لذا اين مهم همواره در اس��تان هاي 
ش��مالي خصوصاً گي��ان که منابع آب��ي آن در 
معرض خطر آلودگ��ي و از بين رفتن اس��ت به 
شدت مورد توجه قرار گرفته است.  در ميان سه 
استان شمالي کشور، توجه به ايجاد آب بندان ها 
در گيان به شدت مورد توجه است به طوري که 
حاال اين مهم در ش��هرهاي اين استان نيز مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت که از آن جمله مي توان 
به شهرس��تان س��ياهکل اش��اره کرد.  فرماندار 
سياهکل با بيان اينکه تا کنون 2۷ آب بندان مورد 
مطالعه مش��اوران جهاد کش��اورزي قرار گرفته 
است، در خصوص اهميت اين موضوع مي گويد: 
» استفاده از اين مواهب باعث خواهد شد بخش 
گردشگري، بخش کش��اورزي و حوزه شيات و 

آبزي پروري رونق گيرد و موجب اشتغال پايدار در 
روستاها شود.« محمود صوفي با اشاره به استفاده 
صحيح و اصولي از آب بندان ها بر اساس شيوه نامه 
اباغي مي افزايد: »استفاده از اين مواهب باعث 
خواهد شد بخش گردشگري، بخش کشاورزي، 
حوزه شيات و آبزي پروري رونق گيرد و موجب 

اشتغال پايدار در روستاها شود.«
اهميت اين موضوع س��بب ش��ده ت��ا اداره آب 
منطقه اي شهرستان مکلف شود ظرف يک هفته 
آينده بر اس��اس مصوبات کارگروه و ش��يوه نامه 
اباغي نسبت به تعيين سازوکار الزم اقدام کنند 
و کارگروه س��اماندهي آب بندان ها با اس��تفاده 
از خدمات مش��اوره اي دس��تگاه هاي متولي در 
ساماندهي استخر پاش��وران نيز اقدام مناسب را 
انجام دهد، چراکه با توجه به پتانسيل اين استخر 

و ظرفيت الزم آن در بخش گردشگري، کشاورزي 
و آبزي پروري به ايجاد اشتغال نيز کمک خواهد 
ک��رد.  از آنجا که ت��ا کنون 2۷ آب بن��دان مورد 
مطالعه مش��اوران جهاد کش��اورزي قرار گرفته 
است، لذا از اين تعداد، نقشه برداري ۱۶ آب بندان 
پايان يافته و براي تأييد به استان گيان فرستاده 
شده است که در صورت تأييد قرار است پس از 
فصل کشاورزي عمليات عمراني اين ۱۶ آب بندان 
آغاز شود که طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته 
بايد تمامي دستگاه هاي متولي هرگونه اقدام در 
خص��وص آب بندان هاي بخش کش��اورزي را با 

هماهنگي جهاد کشاورزي انجام دهند. 
  آب بندان ه�ا رونق بخ�ش كش�اورزي 

استان هاي شمالي 
فراواني بارش ها در اس��تان هاي شمالي از جمله 
مهم تري��ن داليلي بود ک��ه موجب ش��د ايجاد 
آب بندان ها و اليروبي آنها کمتر مورد توجه قرار 

گيرد و حتي به فراموشي سپرده شود. 
در حالي که تا اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ اين س��ازه ها 
تنها تأمين کننده آب کشاورزي در شمال کشور 
بود، رواج سدس��ازي در کشور به همراه استفاده 
بي حد و اندازه از سفره هاي زيرزميني و دلخوشي 
به ش��يوه هاي نوين آبياري در چند دهه گذشته 
سبب ش��د تا تعداد زيادي از آب بندان هاي اين 
استان ها رها و خشک ش��وند.  با اين حال وقوع 
خشکسالي هاي اخير در کنار شدت يافتن آلودگي 
منابع آبي موجب شده تا دوبار ايجاد اين سد هاي 
کوچک مورد توجه بهره برداران و مسئوالن جهاد 
کشاورزي وآب منطقه اي استان هاي شمالي از 
جمله، گلس��تان، گيان و مازندران قرار بگيرد.  
در اين ميان مازندران نيز از جمله اس��تان هاي 
شمالي است که ايجاد و توسعه آب بندان ها در آن 

از اهميت ويژه اي برخوردار است 
هم اکنون در اين اس��تان ۸۰۰قطعه آب بندان با 
۱۷ هزار هکتار وسعت وجود دارد که با اليروبي، 
بازسازي و تقويت آنها مي توان تا به ثمر رسيدن 
س��د هاي در دس��ت احداث، کمبود منابع آبي 
زمين هاي زراعي و باغي اس��تان را جبران کرد.  
به گفته کارشناس��ان، با احي��اي آب بندان هاي 
شمال کشور مي توان يک ميليارد و 2۰۰ ميليون 
متر مکعب به حجم آب بندان ها در س��ه استان 
گلس��تان، گيان و مازندران اضاف��ه کرد که ۶۵ 
درصد آن سهم مازندران است.  اين درحالي است 
که اهميت اين موضوع موجب ش��ده تا دولت در 
س��ال هاي اخير براي رونق کش��اورزي و توسعه 
آبزي پروري در اين اس��تان ها توس��عه ، ايجاد و 
اليروبي آب بندان ها را مورد توجه ويژه قرار دهد. 

شرايط خوب و مناسب سه استان گلستان، گيالن و مازندران براي توليدات 
كشاورزي و شيالت موجب شده تا اين استان ها از مهم ترين توليدكنندگان 
مواد غذايي در كشور به شمار روند.  از آنجا كه براي رونق اين توليدات نياز به 
آب فراوان است، لذا با توجه به فراواني بارش ها در اين استان براي جلوگيري 
از هدررفت اين آب ها و آلوده نشدن آنها نياز است كه ايجاد آب بندان ها به 
شدت مورد توجه قرار گيرد.  در اين ميان استان گيالن و شهرهاي آن از 

جمله سياهكل جزو مناطقي به ش�مار مي روند كه اين موضوع در آن به 
شدت مورد توجه قرار گرفته است.  اين مهم سبب شد تا مطالعه و ساخت 
27 آب بندان در شهرستان سياهكل گيالن در دستور كار جهاد كشاورزي 
اين استان قرار بگيرد؛موضوعي كه به گفته فرماندار سياهكل، استفاده 
از اين مواهب باعث خواهد ش�د بخش گردش�گري، كش�اورزي و حوزه 
شيالت و آبزي پروري رونق گيرد و اشتغال پايدار در روستاها ايجاد شود. 

اين روزها كه اغلب 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

زنبورداران كشور 
درگير مشکالت 
فراواني همچون نداشتن بيمه، نبود آموزش كافي 
و غيره هس�تند؛ كندوداران استان آذربايجان 
شرقي با وجود همين مشکالت توانسته اند با يک 
ميليون و 206 هزار كندوي عسل به رونق توليد 
دست يابند. كندوهايي كه سال گذشته براي اين 
استان بيش از 13 هزار تن عس�ل را توليد و كام 
زنبورداران را شيرين كردند؛ صنعتي كه با توجه 
به اقليم متنوع و خوب كشور مي تواند اقتصادي 
ارزآور و اش�تغالزا را ب�ه حرك�ت درآورد. 

    
ايران به عنوان سومين توليدکننده عسل جهان 
ش��ناخته مي ش��ود. کندوداران به دليل شرايط 
اقليمي مناس��ب و تنوع آب وهوايي خوبي که در 
اغلب استان ها وجود دارد، در سراسر کشور دست 
به توليد عس��ل مي زنند اما با اينک��ه کندوداري 
به فعاليتي متداول بين کش��اورزان تبديل شده 
است،  اما هنوز زنبورداران بس��ياري هستند که 
با مشکات متعددي دست و پنجه نرم مي کنند 
و کامش��ان از زحمتي که مي کش��ند، ش��يرين 
نمي شود. براي نمونه زنبورداران خراسان جنوبي 
با مش��کاتي از قبيل بيمه نبودن دست و پنجه 
نرم مي کنند يا زنبورداران آذربايجان غربي چون 
آموزش کافي نديده اند متضرر مي ش��وند و براي 
مابقي مناطق هم همين دست از مشکات وجود 
دارد. با اين حال با وجود تمام  دردس��رهاي اين 
صنعت،  زنبورداران آذربايجان شرقي به خصوص 
مراغه اي ها توانس��ته اند مش��کات را به کناري 
هدايت کنند و به رونق توليد دست يابند؛ رونقي 
که س��ال گذش��ته به توليد بيش از ۱۳ هزار تن 
عسل ش��يرين منتهي شد و امس��ال هم به طور 
حتم افزايش توليد را رقم خواهند زد. فعاليتي که 

نه تنها معيشت زندگي روستايي و کشاورزان را 
تأمين مي کند بلکه براي کشور نيز ارزآور خواهد 
بود؛ چراکه محصوالت توليدي آنها فراتر از مرزها 
در بازار کشورهايي همچون چين،  مالزي و حاشيه 

خليج فارس عرضه مي شود. 
   زنبورداري صنعتي درآمدزا

در کنار اينکه ايران يکي از توليدکنندگان اصلي 
عسل جهان معرفي مي ش��ود، استان آذربايجان 
شرقي هم رتبه خوبي در توليد اين محصول دارد. 
در اين خصوص رئيس سازمان جهاد کشاورزي 
آذربايجان ش��رقي با اش��اره به توليد ۱۳ هزار و 
۳۱۷ تن عس��ل در س��ال 9۷ مي گويد: »سرانه 
مصرف اين محصول در ايران حدود يک کيلوگرم 
يعني بي��ش از ۳ برابر ميانگي��ن مصرف جهاني 
است.«  اکبر فتحي همچنين بر افزايش کيفيت 
و کميت عسل و س��اير محصوالت زنبورعسل در 
سطح اس��تان آذربايجان شرقي اش��اره و تأکيد 

مي کند: »ايران يکي از ۱۰ کشور فعال در زمينه 
زنبورداري، به لحاظ تعداد کلوني زنبور عس��ل و 
توليد عسل مرغوب در جهان است و کشورمان با 
توليد 9۰ هزار تن عسل در سال رتبه سوم توليد 
جهاني را به خود اختصاص مي دهد.« وي با اشاره 
به اينکه صنعت زنبور عسل داراي ارزش افزوده 
بااليي اس��ت، ادامه مي ده��د: »ارزش اقتصادي 
گرده افشاني زنبور عسل، بسيار بيشتر از عسل و 
موم توليد شده توسط اين حشره است.«  رئيس 
سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه اين 
استان با داشتن بيش از يک ميليون و 2۰۶ هزار 
و 99 کندوي زنبور عسل و ۱۳ هزار و ۵29 هزار 
نيروي کار، مراتع وس��يع و سرسبز، تشکل هاي 
توانمند و وجود کارگاه ه��ا و کارخانه هاي مدرن 
بسته بندي، ظرفيت بااليي در زمينه توليد عسل 
و س��اير فرآورده هاي عس��ل از جمله موم، گرده 
گل، ژل رويال و حتي زهر زنبور عسل دارد، بيان 

مي کند: » مصرف عس��ل در ايران در مقايسه با 
ساير کش��ورهاي جهان باالس��ت. سرانه مصرف 
عسل در جهان به طور متوسط بين 2۵۰ تا ۳۰۰ 
گرم اس��ت و اين در حالي است که سرانه مصرف 
اين محصول در ايران حدود يک کيلوگرم يعني 

بيش از ۳ برابر ميانگين مصرف جهاني است.«
   توليد عس�ل نيازي به واردات تجهيزات 

ندارد
گفتني است که بر اس��اس سرشماري هاي انجام 
شده، استان آذربايجان شرقي داراي يک ميليون 
و يک هزار و۵2۶ کلني مدرن و 2۰۴ هزار و ۵۷۳ 
کلني بومي اس��ت ک��ه ۶۳/۷9 درص��د از تعداد 
کلني هاي بومي کش��ور و  ۵۸/۱۴درصد از توليد 
عسل کش��ور از اين کندوهاي بومي نيز به استان 
اختصاص دارد. رئيس س��ازمان جهاد کشاورزي 
استان به رتبه اول استان آذربايجان شرقي در تعداد 
زنبوردارها و تعداد و ميزان توليد کندوهاي بومي 
اشاره مي کند و مي گويد: » اين استان همچنين 
رتبه دوم تعداد و ميزان تولي��د کندوهاي مدرن 

کشور را به خود اختصاص داده است.« 
گفتني است که ميانگين توليد عسل در اين استان 
چيزي حدود ۱2کيلوگ��رم در کندوهاي مدرن 
و ۴ کيلوگرم در کندوهاي بومي اس��ت. فتحي با 
تأييد اين موضوع ادامه مي دهد: » در سال 9۷ در 
مقايسه با سال 9۶ نرخ رشد تعداد کندوهاي مدرن 
در استان آذربايجان شرقي 2۱/۴ درصد و در ميزان 
توليد عسل از کندوهاي مدرن نيز شاهد ۱۴/92 

درصد بوده است.«
گفتني است که زنبور عسل يکي از مصداق هاي 
اقتصاد مقاومتي است که کمترين وابستگي را به 
واردات و بيشترين ارزش افزوده را براي کشور رقم 
مي زند، بنابراين ضروري است متوليان با هموار 
کردن مسير زنبورداران سراس��ر کشور توليد را 

رونق دهند.

زنبورداران مراغه اي با يک ميليون کندوي عسل رکورد زدند
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 احیای آب بندان ها در شمال
1/2میلیارد متر مکعب ذخیره آب را افزایش می دهد

88498441سرويس  شهرستان

واحد گوگردزدایي مجتمع پتروشیمي ایالم 
افتتاح مي شود     

   ايالم اس�تاندار اي�الم از افتت�اح واح�د 
گوگردزدايي مجتمع پتروشيمي ايالم 
در س�فر خردادم�اه رئيس جمه�ور ب�ه اس�تان خب�ر داد. 
قاسم سليماني دشتکي در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي 
برنامه ريزي استان گفت: واحد گوگردزدايي مجتمع پتروشيمي ايام در 
سفر خردادماه رئيس جمهوري به استان بهره برداري مي شود و بر اساس 
برنامه ريزي و ميزان پيشرفت کار واحد الفين اين مجموعه نيز دهه فجر 
امسال افتتاح خواهد شد.  وي با بيان اينکه با اجرايي شدن طرح هاي نفت 
و گاز و واحدp. p  تحول عظيمي در راستاي توسعه و ايجاد اشتغال استان 
فراهم مي شود، تصريح کرد: براي اجراي فاز دوم پااليشگاه گاز، ميادين 
نفتي آذر و سروک و دانان حدود ۱۰۰۰ نفر در اين واحدها مشغول به کار 
مي شوند که اعتبارات اجراي آنها نيز رقم قابل توجهي است که وارد استان 
مي شود.  استاندار ايام به مشکل بدهي شرکت پتروشيمي به شرکت گاز 
استان اشاره کرد و گفت: شرکت گاز موظف است تعرفه گاز را طبق بحث 
تهاتر و ميزان گاز مصرفي به پتروشيمي تخفيف دهد، قرار بود بين وزارت 
نيرو و شرکت گاز تهاتر صورت گيرد که تاکنون توافقي صورت نگرفته و 

پتروشيمي ايام دچار مشکل شده  است.

نهمین جشنواره کتابخواني رضوي در بوشهر      
مدير كل كتابخانه هاي عمومي بوشهر    بوشهر
از برگزاري نهمين جشنواره كتابخواني 

رضوي در اين استان خبر داد.
سيدعلي هاشمي با اشاره به اهميت شناخت سيره و زندگي اهل بيت)ع( 
اين جشنواره را فرصت مغتنمي براي کسب معرفت از درياي بي پايان 
اهل بيت)ع( خصوصاً حض��رت امام رضا)ع( و حض��رت معصومه)س( 
دانست.  وي افزود: نهمين جشنواره کتابخواني رضوي سه هدف عمده 
براي کس��ب معرفت از فرهنگ غني اهل بيت)ع(، گس��ترش فرهنگ 
کتاب و کتابخواني و همچنين معرفي کتب ارزشمند پيرامون حضرت 
امام رضا)ع( را دنبال مي کند.  رئيس س��تاد کانون هاي مساجد استان 
بوش��هر با ابراز خش��نودي از برگزاري مستمر اين جش��نواره گفت: با 
توجه به گستردگي حوزه کانون هاي مس��اجد استان بوشهر، حتي در 
دورافتاده ترين روستاها نيز مي توان از اين فرصت در فراگيري و مشارکت 
حداکثر مردم در نهمين جش��نواره کتابخواني رضوي بهره مند ش��د.  
عليرضا پوالد افزود: اميدواريم بتوانيم در سايه تدبير بسيار خوب نهاد 
کتابخانه هاي عمومي کش��ور در برگزاري اين جشنواره، توشه اي براي 
آخرتمان ذخيره کنيم.  وي بيان کرد: هيچ فرهنگي ناب تر و متعالي تر از 

فرهنگ اهل بيت)ع( نيست. 

احیاي ذخیره گاه زالزالک در خراسان شمالي     
معاون فني اداره كل محيط زيس�ت و     خراسان شمالي
منابع طبيعي خراسان شمالي از زنده 

شدن ذخيره گاه زالزالک در اين استان خبر داد. 
کامبيز انصاري با اش��اره به وجود ذخيره گاه زالزالک در منطقه مملجه در 
شهرستان بجنورد گفت: اين منطقه به لحاظ نگهداري گونه هاي نادر گياهي 
بومي يکي از مناطق مهم ذخيره گاهي اس��تان خراسان شمالي محسوب 
مي شود.  وي افزود: بارندگي هاي بسيار خوب در سال جاري موجب شده 
زادآوري اين گونه در اين ذخيره گاه بس��يار خوب ش��ود. هم اکنون در اين 
منطقه درختان زالزالک با پايه هاي دو، سه، چهار، هفت و هشت ساله مشاهده 
مي شود.  وي با بيان اينکه در منطقه مذکور گونه هاي مختلف زالزالک رشد 
مي کند، اظهار کرد: از چند سال گذشته اين منطقه به منظور حفظ و انجام 
زادآوري قرق اعام شده اس��ت.  به گفته اين مسئول، مساحت ذخيره گاه 
زالزالک در مملجه، هشت هکتار است.  وي بيان کرد: زالزالک گياهي از تيره 
گلسرخيان و بيشتر به شکل درختچه است که داراي شاخه هاي خاردار و 

گل هاي سفيد، معطر و ميوه هاي زرد و نارنجي رنگ است. 

 ایجاد 150 پایگاه حامي یابي کمیته امداد
 در خراسان جنوبي      

   خراسان جنوبي 1۵0پايگاه حامي يابي در شب هاي قدر 
با هدف حمايت مادي و معنوي خيران 
از ايت�ام و خانواده ه�اي ط�رح محس�نين برپ�ا مي ش�ود. 
مديرکل کميته ام��داد امام خميني )ره( خراس��ان جنوبي با اش��اره به 
برنامه هاي متنوع کميته امداد در ماه مبارک رمضان گفت: توزيع س��بد 
غذايي و بسته هاي معيشتي از جمله اقدامات کميته امداد امام خميني)ره( 
با همراهي خيرين طي ماه مبارک رمضان بوده است.  رضا سلم آبادي با اشاره 
به برگزاري طرح اکرام ايتام و محسنين در ماه مبارک رمضان گفت: کميته 
امداد امام خميني )ره( اين طرح ها را به منظور استفاده از مشارکت مردمي 
در رس��يدگي به نيازمندان اجرا مي کند.  وي با اشاره به ايجاد ۱۵۰پايگاه 
حامي يابي در شب هاي قدر با هدف حمايت مادي و معنوي خيران از ايتام و 
خانواده هاي طرح محسنين ادامه داد: در اين طرح ها فرزندان طاق، متارکه، 
بدسرپرست و خانواده هايي که قادر به تأمين معاش خانواده نيستند مورد 
حمايت خيرين قرار مي گيرند.  سلم آبادي عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان 
سال جاري و در شب هاي قدر ۱۵۶ پايگاه در سطح استان فعال خواهند بود.  
وي با اشاره به اينکه از مجموع پايگاه ها تعداد ۸۷ پايگاه توسط خود کميته 
امداد مديريت و سازماندهي مي شوند، بيان کرد: تعداد ۶9 پايگاه نيز توسط 
مراکز نيکوکاري وابسته به امداد در کنار مساجد فعاليت خواهند داشت.  
مديرکل کميته امداد امام خميني )ره( خراسان جنوبي افزود: به رغم اينکه 
استقبال و جذب حاميان در شب هاي قدر بسيار زياد است اما خوشبختانه 

طي ۱۴روز نخست ماه مبارک رمضان نيز ۴۳۰ حامي جذب شده است. 

 اجراي 185 پروژه محرومیت زدایي 
به دست  بسیج سازندگي اردبیل      

مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت     اردبيل
عباس)ع( استان اردبيل از اجراي 1۸۵ 
پروژه محروميت زدايي در سطح استان طي سال گذشته خبر داد. 
علي پيرجاهد اظهار داشت: بسيج سازندگي استان اردبيل با جديت و 
اهتمام ويژه به دنبال اجراي پروژه هاي محروميت زدايي است که در اين 
زمينه تاکنون اقدامات ارزنده اي انجام ش��ده است و در تاش هستيم 
امسال نيز تاش خود را چندين برابر کنيم و به اهداف خود در اين زمينه 
جامه عمل بپوشانيم.  وي با اشاره به تعداد پروژه هاي محروميت زدايي 
در سال گذشته افزود کرد: سال گذش��ته در سطح استان ۱۸۵ پروژه 
محروميت زدايي به مرحله اجرا رسيد که از جمله موارد شاخص مي توان 
به احداث خانه محروم، تکميل يا مرمت خانه محروم و احداث مسجد، 
احداث و مرمت مدرس��ه، مرمت مجموعه فرهنگ��ي احداث و تکميل 
غسالخانه، آبرساني کشاورزي و آبرساني روستايي اشاره کرد.   مسئول 
بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل از اجراي طرح 
»هر مسجد يک خانه« توسط بسيج سازندگي اردبيل خبر داد و گفت: 
درصدد هستيم تا پايان امسال ۵۰۰ خانه روستايي در مناطق سيل زده 
لرستان را بازسازي کنيم و با خدمات رساني مناسب به اقشار نيازمند 
لرستان به آنان خدمات مناسب ارائه دهيم.  پيرجاهد تصريح کرد: در 
مجموع 2۸۷ گروه جهادي در سطح استان فعاليت دارند که با حضور 

در مناطق محروم به دنبال محروميت زدايي هستند.

 18 عنوان ویژه برنامه سوم خرداد
 در میامي شاهرود     

فرمان�ده س�پاه ميام�ي از برگزاري     سمنان
1۸عنوان وي�ژه برنامه س�وم خرداد 
ازجمله، غبارروبي گلزار شهدا، رژه موتوري و كرسي تالوت قرآن 

در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ غامرضا فاحتي با بيان اينکه بيش از ۱۸ عنوان ويژه برنامه سوم 
خرداد در ميامي برگزار مي شود، گفت: برگزاري رژه موتوري بسيجيان 
و غبارروبي گلزار شهدا در زمره برنامه هاي محوري اين ايام است.  وي 
افزود: برپايي نمايشگاه بس��يج خواهران، فضا سازي تمامي پايگاه هاي 
بسيج شهرستان، ارسال انبوه پيامک، يادواره شهداي کاته هاي شرقي 
ميامي در حسينيه بکران همزمان با يکم خرداد ماه در زمره برنامه هاي 
اين ايام است.  فرمانده سپاه ميامي درباره ديگر برنامه هاي سوم خرداد 
در اين شهرستان گفت: نشس��ت بصيرتي در ۱۸ پايگاه حوزه فدک و 
مبارکه، برگزاري نشست هاي ميقات الصالحين و ختم کام اهلل مجيد در 
حوزه مبارکه ميامي در زمره ديگر برنامه هاي روز مقاومت است.  فاحتي 
بيان کرد: به مناسبت سالروز فتح خرمشهر قهرمان همچنين سرکشي از 
خانواده شهدا، بزرگداشت شهيد سليمي، محفل انس با قرآن در پايگاه 
امام رضا )ع( و همچنين مراسم گراميداشت سوم خرداد برگزار مي شود.  
وي افزود: نمايشگاه عکس سوم خرداد در کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، مسابقه تفسير سوره قدر، برگزاري مسابقه فوتسال، مسابقه 

تيراندازي و اکران فيلم مستند از ديگر برنامه هاي اين ايام است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

برگزاري سي وهفتمین دوره مسابقات قرآن 
دانش آموزي در فارس 

  فارس رئيس اداره امور قرآني، نماز و عترت 
آموزش و پرورش ف�ارس از برگزاري 
مرحله استاني سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز 

نيمه دوم خردادماه در فارس خبر داد. 
صدراهلل زين العبادي گفت: پس از برگزاري مرحله منطقه اي س��ي و 
هفتمين دوره مس��ابقات قرآن، عترت و نماز به ميزباني ۱۴ منطقه در 
استان فارس و با حضور حدود ۱۰ هزار شرکت کننده، مرحله استاني 
اين مسابقات هفته سوم خرداد برگزار مي شود.  وي با اشاره به راهيابي 
حدود 9۰۰ دانش آموز دختر و پس��ر به مرحله اس��تاني اين مسابقات 
افزود: مرحله منطقه اي اين مسابقات در بخش هاي آوايي و پژوهشي 
برگزار شد.  رئيس اداره امور قرآني، نماز و عترت آموزش و پرورش فارس 
ادامه داد: بخش آوايي شامل رشته هاي اذان، قرائت، ترتيل و تحقيق، 
مداحي، حفظ عمومي و حفظ ويژه  ۵ جزء، ۱۰ جزء، 2۰ جزء و کل قرآن 
بوده و در بخش پژوهشي دانش آموزان شرکت کننده در زمينه انشاي 
نماز، احکام، نهج الباغه، صحيفه سجاديه و تفسير قرآن رقابت کردند.  
وي ادامه داد: مرحله استاني اين مسابقات هفته سوم خرداد به مدت دو 
روز به ميزباني شيراز برگزار مي شود و از ميان شرکت کنندگان، حداکثر 
۷۴ نفر که بيشترين امتياز را کسب کرده باشند، به مرحله کشوري راه 
خواهند يافت.  زين العبادي گفت: مرحله کشوري اين مسابقات هفته 
دوم تير و هفته اول مردادماه امس��ال برگزار خواهد شد و شهر زنجان 

ميزبان بخش آوايي و مشهد مقدس ميزبان بخش پژوهشي است. 

برگزاري اجالسیه شهداي بسیج جامعه پزشکي 
و کنگره 5۴00 شهید کردستان  

رئيس دانشگاه علوم پزشکي كردستان     کردستان
از برگزاري اجالس�يه شهداي بسيج 
جامعه پزشکي و كنگره ۵۴00 شهيد كردستان در 21خردادماه سال 

جاري در اين استان خبر داد. 
وحيد يوس��في نژاد گفت: براي برگزاري اين اجاس��يه ک��ه در تاريخ 
2۱ خرداد ماه سال جاري برگزار مي ش��ود برنامه هايي از قبيل برپايي 
بيمارستان صحرايي، تجليل از خانواده معظم شهداي جامعه پزشکي، 
رونمايي از پرديس يکي از ش��هداي شاخص بس��يج جامعه پزشکي، 
تجليل از سپيد جامگان عرصه سامت و غبارروبي از يادمان شهداي 
گمنام در دانشگاه پيش بيني شده است.  وي، شهداي خطه سرسبز و 
فرهنگي کردس��تان را نماد مقاومت، بيداري و آزادي دانست و گفت: 
جامعه پزشکي اس��تان در کنار آحاد مردم، همواره آماده دفاع از وطن 
با جان هايش��ان بوده اند و در اين راه بر سيره س��يد و ساالر شهيدان، 
حضرت امام حس��ين )ع( تکيه کرده اند.  رئيس دانشگاه علوم پزشکي 
کردستان،آرزوي شهادت را رمز پيروزي ملت مسلمان ايران بيان کرد 
و تصريح کرد: پاسداري از خون شهدا و ادامه دادن راه آنها وظيفه همه 
ماست و  خداوند متعال توفيق حرکت در مسير اهداف شهدا را نصيبمان 
کند.  در ادامه قاسم کاوه، مسئول سازمان بسيج جامعه پزشکي استان 
گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس که دوران شکوه، عظمت، غيرت 
و وحدت ملت اسامي ايران بود جواناني تشنه شهادت، تنها با هدفي 
الهي، در حمايت از رهبر خود و به منظور پاسداري از ارزش هاي انقاب 

و حراست از ميهن اسامي، عازم جبهه هاي حق عليه باطل شدند. 

شناسایي ۴0۶ منطقه ممنوعه شنا در ساحل مازندران 
معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي استانداري مازندران از شناسايي     مازندران

۴06 نقطه ممنوعه و حادثه خيز شنا در سواحل استان خبر داد. 
حسين حسن نژاد با اشاره به اينکه سال گذشته ۳۷۶ نقطه حادثه خيز در سواحل مازندران شناسايي 
شده، گفت: امسال با همکاري پژوهشگران علمي و پايش هاي محلي، ۴۰۶ نقطه حادثه خيز شناسايي 
شده است.  وي شناسايي هر چه بيشتر نقاط حادثه خيز سواحل مازندران را در ارتقاي امنيت و حفظ 
جان گردشگران و مردم استان مهم عنوان کرد و افزود: افزايش شناسايي اين نقاط انتظار کاهش غريق 

در دريا را نيز به همراه خواهد داشت که به نوعي به عملکرد دستگاه هاي شهرستاني بستگي دارد.

تعهد دستگاه هاي اجرایي قزوین براي ایجاد 17 هزار شغل  
تعهد امسال اشتغال در اس�تان 1۷ هزار شغل اس�ت كه با كمک     قزوين

دستگاه هاي اجرايي آن را محقق مي كنيم. 
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قزوين با اعام اين خبر گفت: تعهد امسال استان ايجاد 
۱۷ هزار شغل است که جهاد کشاورزي با ۳هزارو۸۴۸ شغل و صنعت با ۷هزارو۶9۳ شغل بيشترين 
سهم را بر عهده دارند.  مسعود بابايي افزود: در تسهيات اشتغال سهم کميته امداد 2۶ ميليارد و ۴۶۳ 
ميليون تومان بود که ۱۳ ميليارد تومان و سهم بهزيستي ۶ ميليارد تومان بود که ۵ ميليارد و ۸۰۰ 

ميليون تومان به مددجويان تحت پوشش پرداخت شده است. 


