
بنيادمستضعفان۷۰واحدمسكونيبرايمعلوالنزهكميسازد
   سيستان وبلوچستان در راس�تاي 
اج�راي طرح 
پيشرفت و آباداني، بنياد علوي وابسته به بنياد 
مستضعفان در استان سيستان و بلوچستان، 
ساخت ۷۰ واحد مس�كن ويژه خانواده هاي 
داراي دو معلول به باال را در شهرستان زهك 
داد.  ق�رار  خ�ود  كار  دس�تور  در  را 
س��اخت اين تعداد واحد مس��كوني بخشي از 
تأمين ۱۸ هزار واحد مسكن خانواده هاي داراي 

دو معلول و بيشتر است كه با كمك بالعوض ۳۸۰ ميليارد توماني بنياد مستضعفان در حال انجام است. 
اعتبار الزم براي ساخت ۷۰ واحد مسكوني خانواده هاي داراي دو معلول يا بيشتر تأمين شده و قرار 
است تا پايان شهريور سال آينده احداث شده و به بهره برداري برسد.  مشاركت در احداث ۱۲۰ واحد 
مسكوني مددجويان كميته امداد از ديگر برنامه هاي طرح پيشرفت و آباداني در شهرستان زهك است 
كه تعداد ۴۴ واحد مسكوني تكميل و آماده بهره برداري شده و ۷۶ واحد مسكوني در دستور كار قرار 

دارد.  شهرستان زهك به عنوان يكي از ۱۴ منطقه هدف بنياد علوي براي پيشرفت و آباداني است. 

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5873  ش��نبه 3 اس��فند 1398 | 27 جمادی الثان��ی1441 |

88498441سرويس  شهرستان

عسلخراسانشماليها
درانبارخانههاماندهاست

خراسان ش�مالي از جمله اس�تان هايي اس�ت كه ب�ه خاطر وضعيت 
جغرافيايي و آب و هواي مناسبش، ظرفيت بسيار خوبي براي فعاليت 
و گسترش صنعت زنبورداري دارد.  به همين خاطر طي سال هاي اخير 
اين استان به لحاظ توليد عسل رتبه 1۳ و از نظر بهره وري و ميانگين 
توليد به ازاي هر كلني رتبه پنج كش�وري را به خ�ود اختصاص داده 
است.  هر چند زنبورداران اين منطقه، هر سال آمار بهتري نسبت به 
سال قبل خود در جهت توليد عسل به ثبت مي رسانند، اما براي فروش 
و صادرات، با مشكالت متعددي روبه رو هستند. موضوعي كه موحب 
شده تا در سال جاري زنبورداران به خاطر وضعيت خراب بازار و حمايت 
نشدن از طرف دولت، بخش زيادي از عسل هايشان را در خانه نگه دارند. 

    
سال گذشته بود كه مدير امور طيور، زنبور عس��ل و كرم ابريشم سازمان 
جهادكش��اورزي خراسان ش��مالي اعالم كرد، با توليد ۲ ه��زار و ۲۱۱ تن 
عسل در اين استان، در مقايسه با سال قبل تر )9۶( رقم ۱۱ درصد افزايش 
به ثبت رسيده است.  اين عدد، ميزان اس��تقبال از صنعت زنبورداري در 
خراسان ش��مالي را تأييد مي كرد اما هرگز به معني خ��وب بودن اوضاع و 
احوال فعاالن اين عرصه نب��ود. به خصوص وقتي امس��ال يكي از اعضاي 
شركت تعاوني زنبورداري ملكه اسفراين، فروش عسل را يكي از مهم ترين 
مشكالت زنبورداران اين منطقه عنوان كرده و گفت: »بيشتر عسل ها در 

خانه مانده است و به راحتي نمي توان اين محصول را فروخت.«
  سررسيد تسهيالت و جيب هاي خالي

با توجه به خشكسالي و تغييرات اقليمي كه كشاورزي خراسان شمالي را 
تحت الشعاع قرار داده، و در جهت خروج از تك محصولي و توجه به توسعه 
توليد ساير فرآورده ها، صنعت زنبورداري و توليد عسل و كارهاي جانبي 
از جمله ژله رويال، گرده گل، زهر زنبور به موازات گسترش زنبورستان ها 
در دستور كار س��ازمان جهادكش��اورزي اس��تان قرار گرفت.  در همين 
راستا هنوز هم دوره هاي آموزشي براي بهره برداران و كارشناسان برگزار 
مي شود تا با تكنيك و روش هاي نوين زنبورداري آشنا شوند تا در صورت 
تحقق برنامه هاي مورد نظر، ضمن تثبيت اشتغال موجود، افزايش درآمد 
زنبورداران را به دنبال داشته باش��د.  اما با تمام تالش هاي صورت گرفته، 
زنبورداران استان معتقدند هيچ كاري براي فروش و صادرات عسل انجام 
نشده و همين موضوع به شدت ادامه فعاليت در اين صنعت را سخت كرده 
است.  با اينكه طي چند سال گذشته بانك ها تس��هيالتي را براي ارتقا و 
توسعه كارها به زنبورداران اعطا كرده اند اما امروز و به علت اينكه فعاالن اين 
عرصه در فروش محصول خود مشكل دارند در بازپرداخت اين تسهيالت 

هم دچار مشكل شده اند و تقاضاي تمديد اين مدت را دارند. 
   فاصله حرف هاي مسئوالن و زنبورداران

با وجود اينكه عسل توليدي در خراسان ش��مالي از نظر كيفيت در رده 
بااليي قرار دارد و توان رقابت با مرغوب ترين عسل هاي توليد شده را دارد 
اما زنبورداران اين استان حتي براي فروش مناسب محصول توليدي خود 
در داخل كشور هم با مشكل روبه رو هستند. به گفته كارشناسان به خاطر 
اينكه اين استان داراي باغ هاي ميوه، اراضي زراعي و مراتع مرغوب با گل و 
گياه هاي وحشي است، به صورت بالقوه يكي از قطب هاي توليد عسل در 
كشور به شمار مي آيد و عسلش آنقدر مرغوب است كه بتواند مهر صادرات 
بخورد و عالوه بر تأمين نياز مالي زنبورداران، براي كشور هم ارزآوري كند. 
اما متأسفانه به دليل بي توجهي و كم كاري مسئوالن و متوليان امر هنوز 
زمينه صدور اين محصوالت فراهم نيست.  وقتي در مورد توليد مناسب 
و كيفيت باالي عسل خراس��اني صحبت مي شود و در مقابل، مسئوالن 
عنوان مي كنند كه آمار دقيقي از صادرات اين محصول از استان وجود 

ندارد، مي توان به رها بودن زنبورداری و عدم حمايت ها از آن پي برد. 
جاي خالي صنايع بسته بندي و تبديلي همه فعاليت ها را زير سؤال برده و 
زنبورداران فكر مي كنند بيشترين سهم شان از فعاليت در اين عرصه، يك 

سال تالش و زحمت براي سودرساني به دالالن است. 
واقعيت اين است كه بين حرف هاي مسئوالن تا زنبورداران فاصله بسيار 
زياد است و باز هم مثل هميشه، متوليان امر با ارائه آمار و ارقام مي خواهند 
نشان دهند كه نه تنها اوضاع خوب است، بلكه هر روز بهتر هم مي شود اما 
زنبورداران از تأمين نيازها و وسايل مورد نياز خود مي نالند تا بازار خراب 
فروش عسل و بيمه نبودن هايشان و سررسيد تس��هيالت بانكي و... در 
همين رابطه چندين سال است كه در مورد بيمه كارگران و فعاالن عرصه 

زنبورداري صحبت مي شود اما هنوز به جايي نرسيده است. 
همچنين تاكنون هزينه گرده افش��اني براي زنبورداران در كل كش��ور 
س��اماندهي نش��ده اس��ت و در برخي مناطق هم س��ازمان حفاظت از 
محيط زيست همراه زنبورداران نيست.  به عنوان مثال در منطقه مرزي 
گليل در شهرستان شيروان حدود 5۰ س��ال است كه هيچ سمي براي 
اراضي استفاده نشده است و مي تواند يكي از بهترين عسل ها را تحويل 
دهد، اما زماني كه زنبوردار مي خواهد كندوهاي زنبورعسل را در حاشيه 

اراضي مستقر كند، محيط زيست اجازه نمي دهد. 

سالن6هزارنفريكرمانشاه
سالآيندهافتتاحميشود

براساس برنامه ريزي انجام شده سالن 6 هزار     كرمانشاه
نفري كرمانشاه سال آينده افتتاح مي شود. 
مسعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان در حاشيه سفر به كرمانشاه و 
بازديد از پروژه نيمه كاره سالن ۶ هزار نفري دهكده المپيك اين استان 
با اشاره به فعال بودن ۱۰ سالن ۶ هزار نفري در حال ساخت در كشور، 
گفت: كلنگ ساخت اكثر اين پروژه ها نزديك به دو دهه قبل به زمين 
زده شد و بسياري از آنها نيز حدود ۱۲سال متوقف بودند.  وي تصريح 
كرد: با برنامه ريزي هايي كه انجام داديم از حدود سه سال پيش فعاليت 
اجرايي اين س��الن ها را در شهرهايي مانند كرمانش��اه، سنندج، كرج، 
مشهد و... دوباره آغاز كرديم.  وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه طبق 
برنامه سالي پنج مورد از اين س��الن ها به بهره برداري مي رسد، گفت: 
سالن ۶ هزار نفري دهكده المپيك كرمانشاه يكي از اين سالن هاست كه 

در حال حاضر نزديك به ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  
سلطاني فر كه در سفر چندماه قبل خود به كرمانش��اه و بازديد از اين 
پروژه قول اتمام آن را تا هفت��ه دولت ۱۳99 داده ب��ود در بازديد روز 
پنج شنبه اش افزود: پروژه سالن ۶ هزار نفري كرمانشاه در حال حاضر 
فعال بوده و روند خوبي دارد و اميدواريم براساس برنامه ريزي ها در دهه 
فجر سال آينده آن را تكميل و به اتمام برسانيم.  وي خاطرنشان كرد: 
اين پروژه، يكي از پروژه هاي اولويت دار وزارت ورزش و جوانان براي سال 
آينده است، چرا كه ورزش كرمانشاه اين اس��تحقاق را دارد كه فضاي 
ورزشي آن بصورت مناس��ب توس��عه پيدا كند.  وزير ورزش و جوانان 
تأكيد كرد: در صورت اتمام اين پروژه مي توان ميزباني رقابت هاي ملي 
و بين المللي خوبي را به كرمانشاه بدهيم تا رشد و توسعه بيش از پيش 

ورزش اين استان را بدنبال داشته باشد.

سجاد مرسلي

مس�ئول ح�وزه      خراسان جنوبي
پژوهش اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراس�ان جنوبي از ثبت مهارت قلم زني ويژه 
شهر طبس در فهرس�ت ملي ميراث معنوي 

كشور خبر داد. 
سيداحمد برآبادي، مسئول حوزه پژوهش اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراس��ان جنوبي با اش��اره به ثبت ملي مهارت 
قلم زني طبس گفت: قلم زني در شهرستان طبس 
بيش از ۲۰۰ سال قدمت داشته و از رونق خوبي 
برخوردار است.  وي افزود: شيوه قلم زني طبس 
كه از شيوه هاي منحصر به فرد قلم زني مس است، 
با ريزه قلم )زمينه پر يا عكسي( تا حدود زيادي 
مشابهت دارد.  مسئول حوزه پژوهش اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 

خراس��ان جنوبي ادامه داد: مه��ارت هنرمندان 
و صنعتگران طبس��ي در ايجاد نقوش ظريف با 
تقسيم س��طح به واحدهاي هندس��ي منظم با 

كمك پرگار و قلم هاي فوالدي و خراشيدن سطح 
مس و سپس پر نمودن زمينه با نقوش هندسي و 
گل و گياه ريز و... سرآمد هنرهاي دستي استان 

خراسان جنوبي و كشور است و گردشگران از اين 
توليدات به عنوان يكي از سوغات و هداياي ويژه 
طبس ياد مي كنند.  برآبادي ادامه داد: قلم زني 
طبس به دو صورت س��فيد قلم و قرمز قلم رواج 
دارد كه هر دو منحصر به فرد بوده و تنها در شهر 
طبس به شيوه ياد شده اجرا مي شود.  وي گفت: 
بر خالف قلم زني ساير نواحي كشور كه بايد قلم 
به صورت عمود بر سطح فلز ضربه وارد شود، در 
اين ش��يوه قلم با زواياي حدود ۳5 تا ۴۰ درجه 
در قلم قرمز يا ۷5 تا ۸۰ درجه در قلم س��فيد و 
ضربات مداوم و پيوس��ته و ريز چكش، به سطح 
فلز برخورد كرده و اليه هاي نازكي از سطح مس 
برداش��ته ش��ده يا خطوط نقوش كمتر از چند 
دهم ميلي مت��ر فرو مي روند. زاوي��ه قلم و نحوه 
چكش كاري در اين ش��يوه تميز دهنده مهارت 

استادكاران است. 

مهارت قلم زني طبس در فهرست ملي ميراث معنوي كشور ثبت شد

5۰درصدشبكهبرقگيالنبهكابلخودنگهدارمجهزميشود
۵۰ درصد از     گيالن
شبكه توزيع 
برق اس�تان گيالن تا س�ال آينده به كابل 

خودنگهدار مجهز مي شود. 
همايون حائري معاون وزي��ر نيرو در امور برق 
و انرژي در س��فر به اس��تان گيالن با اشاره به 
خسارت ۸۷ ميليارد توماني برف اخير به شبكه 
برق اين استان گفت: تا سال آينده حداقل در 
5۰ درصد از شبكه توزيع برق گيالن به كابل 

خودنگهدار مجهز مي شود.  وي به ميزان خسارت وارد ش��ده به شبكه توزيع برق گيالن اشاره كرد و 
افزود: ميزان خسارت حدود ۸۷ ميليارد تومان برآورد شده است.  معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي 
هدف از برگزاري نشست با موضوع بررسي جبران خسارت هاي ناشي از برف را تقويت زيرساخت هاي 

برقي استان اعالم كرد و گفت: توسعه زيرساخت هاي برق استان امري مهم و ضروري است.

توزيع۴۰۰هزارماسكدرداروخانههايقم
۴۰۰ ه���زار     قم
ب�ا  ماس��ك 
مشاركت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در داروخانه ه�اي ق�م توزي�ع مي ش�ود. 
محمدرضا قدير، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
قم گفت: با س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
هماهنگ ش��ده ت��ا ۴۰۰ ه��زار ماس��ك در 
داروخانه هاي اين اس��تان توزيع ش��ود.  وي 
افزود: نيازي به استفاده از ماسك از سوي همه 

مردم نيست، بلكه افرادي كه با بيمار در ارتباط هستند از جمله همراهان و كادر پزشكي يا افرادي كه 
مشكوك به اين ويروس هستند بايد از ماسك استفاده كنند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم بيان 
كرد: اين بيماري كشنده تر از آنفلوانزا نيست، ولي مراقبت و رعايت بهداشت فردي در جلوگيري از 
همه گيري بسيار مهم است.  وي افزود: ما شاهد يك پيك بيماري هاي تنفسي ظرف سه چهار روز 
اخير بوديم و در بررسي هاي صورت گرفته دو مورد منجر به فوت و آزمايش ها اوليه مشخص شد كه 

اين دو تَن از نظر كرونا مثبت هستند.

رفعتصرف۳۳۰هكتارازاراضيمليزنجان
دادستان زنجان     زنجان
از رف�ع تصرف 
۳۳۰ هكتار از اراضي ملي استان زنجان در 

1۰ ماهه سال جاري خبر داد. 
حجت االسالم محسن كرمي دادستان زنجان، 
با اشاره به رفع تصرف از ۳۳۰ هكتار از اراضي 
ملي زنجان طی۱۰ ماهه  امس��ال و با تأكيد بر 
اهميت حفظ و صيان��ت از اراضي ملي و منابع 
طبيعي اس��تان افزود: با اقدام��ات نظارتي و 
حمايت هاي قضايي صورت گرفته در سال 9۸ بيش از ۳۳۰ هكتار از اراضي ملي و منابع بيت المال 
استان رفع تصرف و اعاده به وضعيت سابق شده است.  دادستان زنجان گفت: در اين راستا براي برخي 
از مديران دولتي كه قصور آنها موجب تضييع انفال شده بود پرونده قضايي تشكيل شد.  وي افزود: اين 

مجموعه آماده است تا با تمامي امكاناتي كه دارد به طور جدي وارد اين موضوع مهم شود.

تراشپيكرهسردارشهيدسليماني
بركوهصاحبالزمان)عج(كرمان

به منظور مان�دگاري ن�ام و ياد      كرمان
سردارسپهبد شهيد حاج قاسم 
س�ليماني، پيكره اين ش�هيد واالمقام ب�ر روي كوه صاحب 

الزمان )عج( كرمان تراش مي خورد. 
جالل مرتضوي، رئيس انجمن هنرهاي تجسمي جنوب كرمان با 
اعالم موافقت با طرح تراش پيكره سردار بر كوه صاحب الزمان )عج( 
كرمان گفت: به منظور اجرايي ش��دن اين ط��رح در هفته آينده 
كميسيون تخصصي با حضور استاندار، شهردار و اعضاي شوراي 
اسالمي و مسئوالن ساماندهي گلزار شهداي كرمان برگزار مي شود.  
وي با بيان اينكه در اين كميسيون درباره اندازه، حجم و بزرگي كار 
و اينكه پيكره به شكل كامل يا نقش برجسته باشد و همچنين در 
مورد مكان انج��ام كار بحث و تبادل نظر خواهد ش��د، افزود: اين 
پيكره، بدون استفاده از هيچ نوع مصالحي، فقط با تراشيدن كوه 
ساخته و تراشه از دل كوه به شكل بزرگي ايجاد مي شود تا از شعاع 

دور و از زواياي مختلف قابل رويت باشد.

برگزاريمسابقاتقرآن
ويژهخانوادههايشهدايخراسانرضوي
س�ي و يكمين دوره مس�ابقات     خراسان رضوي
اس�تاني ق�رآن كري�م وي�ژه 
خانواده ه�اي ش�هدا و ايثارگ�ران در مش�هد برگزار ش�د. 
مه��دي طوريان مس��ئول روابط عموم��ي بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران خراسان رضوي با اش��اره به برگزاري مسابقات قرآن 
كريم خانواده هاي ش��هدا گفت: اين دوره از مسابقات با حضور 
۱5۰ برگزيده مرحله شهرس��تاني در دو رش��ته حفظ و قرائت 
برگزار شد.  وي افزود: چهار گروه ايثارگران، همسران ايثارگران، 
دختران باالي ۱۶ سال و پس��ران باالي ۱۶ سال در اين دوره با 
يكديگر به رقابت مي پردازند و برگزي��دگان اين دوره به مرحله 
كشوري كه فروردين ماه س��ال آينده در مشهد برگزار مي شود 
راه خواهند يافت.  مس��ئول روابط عمومي بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران خراسان رضوي ادامه داد: مسابقات تفسير و مفاهيم 
قرآن كريم پيش از اين در بهمن ماه امس��ال ويژه خانواده هاي 

شهدا و ايثارگران برگزار شد. 

۱۰۰۰زائراوليازاصفهان
بهحرممنوررضويمشرفشدند

از ابتداي امسال تاكنون، 1۰۰۰ زائر      اصفهان
اولي استان اصفهان به حرم منور 

رضوي در مشهد مقدس مشرف شدند. 
به گزارش كانون زائر اولي دفتر نمايندگي آس��تان قدس رضوي 
در استان اصفهان، از ابتداي سال 9۸ تاكنون هزار نفر را در قالب 
گروه هاي زائر اولي، نومزدوجين و دانش آموزي به زيارت حضرت 
امام رضا)ع( اعزام كرده است.  كانون زائر اولي هفته اي دو گروه را به 
مشهد اعزام مي كند و تاكنون ۱۲ گروه ۴۴ نفره به مشهد مقدس 
اعزام شده اند كه از اين ميان س��ه گروه معلوالن ذهني، جسمي 
حركتي بوده اند.  دوست داران امام رئوف كه تاكنون توفيق تشرف 
نداشته يا از آخرين سفرشان به مشهد مقدس ۱۰ سال مي گذرد 
و سن آنها ۳5 سال به باال است مي توانند در قالب طرح زائر اولي به 
زيارت امام مهرباني ها مشرف شوند.  تاكنون پنج گروه دانش آموزي 
و شش گروه نومزدوجين در قالب طرح »هم سايه« و ۱۲ گروه زائر 

اولي به پابوسي امام هشتم مشرف شده اند.

 تحويل يك هزار و ۴۶۶ واحد مسكوني
 به محرومان اردبيلي

 بوشهر ميزبان نخستين جشنواره ملي 
آواها و نواهاي ايثار

كل  ي���ر مد    اردبيل
بهزيس���تي 
اردبيل از احداث يك هزار و ۴66 واحد مسكوني 
مددجويي و تحويل آن به معلوالن و محرومان 
نيازمند ب�ه مس�كن اين اس�تان خب�ر داد. 
بهزاد ستاري مديركل بهزيستي استان اردبيل در 
بازديد از واحدهاي مسكوني آسيب ديده از برف 
س��نگين و بحران برف خلخال گفت: از ابتداي 
امسال هزار و ۴۶۶ واحد مس��كوني محرومان و 
معلوالن با مشاركت خيران و مؤسسات خيريه 
در مناطق مختلف اردبيل اح��داث و در اختيار 
محرومان و معلوالن نيازمند به مسكن گذاشته 
شده است.  وي افزود: ۲۰۴ واحد مسكن در ۱۱ 
ماه سال جاري به افراد جامعه هدف اعم از معلوالن 
و ساير مددجويان واگذار شده كه اين ميزان بيش 
از دو برابر سهميه در نظر گرفته شهرستاني اين 
استان اس��ت.  مديركل بهزيستي استان اردبيل 
برش احداث مس��كن محرومان در سال جاري 
را 9۰ واحد ذكر كرد و تصري��ح كرد: ۳5۰ واحد 
مسكوني در حال احداث و آماده سازي هست كه 
به محض تكميل اين واحدها با حضور مسئوالن 
كشوري به محرومان فاقد مسكن واگذار خواهد 
شد.  س��تاري گفت: س��هميه اختصاص يافته 
براي خانواره��اي داري چند معلول ش��هري و 
روستايي ۱۷۴ است و تاكنون به همت مسئوالن 

و خيران نيكوكار اس��تان ۱۱۷ واحدساخته و به 
خانوارهاي داراي دو فرزند معلول يا بيشتر واگذار 
شده است.  مديركل بهزيس��تي استان اردبيل 
افزود: با توج��ه به تعداد اف��راد داراي معلوليت 
هم اكنون 5۲ واحد نيز در حال ساخت مي باشد 
كه ۷9 مورد از خانوارهاي چند معلولي در تأمين 
مسكن جانمايي شده است.  ستاري همچنين 
از رايگان بودن حق انش��عاب آب، ب��رق، گاز و 
پروانه س��اخت واحدهاي مسكوني مددجويي، 
معلوالن و محرومان در مناطق مختلف اس��تان 
اردبيل خبرداد و گفت: بيش��تر كارهاي مربوط 
به تأمين مس��كن با همكاري خي��ران به ويژه 
خيران مسكن ساز حضرت امير )ع(، بنياد مسكن 
انقالب اسالمي، راه و شهرسازي، بسيج سازندگي 
و همكاري ش��ركت هاي توزيع انرژي اس��تان 
انجام مي ش��ود.  وي تصريح ك��رد: در حالي كه 
پيش از اين س��قف كمك ه��اي مالي بالعوض 
براي احداث مس��كن براي اين خانواده ها ۳۰۰ 
ميليون ريال بود، اين مبلغ اخيراً به ۶۰۰ ميليون 
ريال در مناطق شهري و ۳۶۰ ميليون ريال در 
مناطق روس��تايي افزايش يافته است. مديركل 
بهزيستي استان اردبيل ادامه داد: با توجه به نياز 
خانواده های معلول به داشتن سرپناه اين سازمان 
با كمك ساير نهادهای خير در زمينه آماده سازی 

مسكن اقدامات خوبی را در نظر گرفته است.

نخستين جشنواره     بوشهر
ملي آواها و نواهاي 
ايثار در دو بخش رقابتي و غيررقابتي به ميزباني 

استان بوشهر برگزار مي شود. 
حجت االسالم ابراهيم تشكري مديركل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر گفت: اداره 
كل امور هنري بنياد ش��هيد و امور ايثارگران 
نخستين جشنواره ملي آواها و نواهاي ايثار را 
طراحي كرده  است و تداوم اين مسير منجر به 

ترويج و غناي بيشتر فرهنگ ايثار مي شود. 
وي شناس��ايي و تجليل از پديدآورندگان آثار 
هنري ارزشمند در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت و از خودگذشتگي را از اهداف برگزاري 
اين جشنواره دانست و خاطرنشان كرد: بسط، 
تعميق و ترويج هنر آوايي و آييني با محوريت 
فرهن��گ ايثار و ش��هادت از اه��داف برگزاري 

جشنواره آواها و نواهاي ايثار است. 
مديركل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران استان 
بوشهر تصريح كرد: بخش رقابتي در سه گروه 
آواها، نواها و سرود برگزار خواهد شد كه گروه 
آواه��ا ش��امل مولودي خوان��ي، مرثيه خواني، 
توس��ل خواني، بيت خوان��ي )وي��ژه ش��هداي 
نوجوان(, منظوم��ه خواني، منقب��ت خواني، 
پيشخواني هاي تعزيه، موسيقي آوازي در همه 
حوزه هاي موس��يقي ايران��ي )مقامي- رديف 

دستگاهي( است.  تش��كري افزود: گروه نواها 
شامل هم نوازي ساز و آواز در تمامي حوزه هاي 
موسيقي ايراني )اقوام- رديف دستگاهي( است.  
وي افزود: بخش س��رود در دو بخش، فرزندان 
ش��اهد و ايثارگر و بخش گروه هاي آزاد )سطح 
جوانان و نوجوانان( ش��امل گروه هاي س��رود 
استان هاي كشور و در رش��ته هاي تك خواني، 
تك نوازي، آهنگسازي، مربيگري، شعر و ترانه و 

همخواني گروه برتر برگزار مي شود. 
مدي��ركل بني��اد ش��هيد و ام��ور ايثارگ��ران 
اس��تان بوش��هر گفت: شناس��ايي و تجليل از 
پديدآورندگان آثار هنري ارزش��مند در زمينه 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و از خود گذشتگي 

از اهداف برگزاري جشنواره يادشده است. 
تش��كري با بيان اينك��ه انجام اي��ن يادواره ها 
مي تواند فرهنگ و هنر اين كش��ور را به سوي 
ارزش هاي فرهنگي و ايثار و ش��هادت س��وق 
داده و نس��ل های آينده را با اين فرهنگ بيش 
از پي��ش آش��نا كند، اف��زود: به همي��ن دليل 
مي توان در زمان هاي مختل��ف با برگزاري اين 
جشنواره هاي فرهنگي در اين زمينه گام هاي 
خوبي را برداشت.  نخستين جشنواره ملي آواها 
و نواهاي ايثار در دو بخش رقابتي و غير رقابتي 
در روزهاي ۱۲تا ۱۴ اسفندماه به ميزباني استان 

بوشهر برگزار مي شود. 

  كرمانش�اه: فرماندار قصرش��يرين گفت: فعاليت هاي تجاري شامل 
صادرات و واردات كاال در مرزهاي خسروي و پرويزخان به عراق ادامه دارد و 
هم اكنون تجار در اين مرزها مبادالت مرزي خود را انجام مي دهند. مرادعلي 
تاتار افزود: فعاليت هاي مسافري در مرزهاي خسروي و پرويزخان از سوي 
كشور عراق تا استقرار كامل تيم پزشكي اين كشور به منظور اتخاذ تمهيدانه 
پيشگيرانه كرونا ويروس در اين مرزها تعطيل شده است. پس از استقرار تيم 
پزشكي در اين مرزها از سوي عراق، تردد مسافري از سرگرفته مي شود. هم 
اكنون روزانه 5۰۰ كاميون محموله صادراتي از مرز خسروي و ۸۰۰ تا يك 

هزار و 5۰۰ كاميون كاال از مرز رسمي پرويزخان به عراق صادر مي شود. 
  آذربايجان غربي: مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
مياندوآب گفت: درپي بارش  س��نگين برف و تداوم هواي سرد در بيشتر 
مناطق جنوبي استان، تأمين سوخت براي مناطق سخت گذر و سردسير 
كوهستاني و مجاري عرضه با تالش شبانه روزي همكاران بخش عملياتي 
و س��تادي و نواحي تابعه ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
مياندوآب با قوت تمام به صورت مستمر ادامه دارد. سيدجواد فيض حسيني 
افزود: در راستاي تأمين و ذخيره سازي به موقع نفت سفيد نقاط كوهستاني و 
روستاهاي سخت گذر جنوب استان از ابتداي سال جاري بيش از 9۰ درصد 
سهميه نفت سفيد موردنياز سوخت زمستاني خانوارهاي شهري و روستايي 

و فاقد گاز شهري توزيع شده  است. 
  خوزستان: سرپرست اداره هواشناسي ايذه گفت: طي چند روز گذشته 
بخش سوسن در شهرستان ايذه شاهد بارش ۴۱ ميلي متر باران بوده است. 
مهدي اوركي افزود: آمار بارش باران 9:۳۰ پنج ش��نبه تا 9:۳۰ جمعه در 
ايستگاه باران سنجي بخش سوسن، عدد ۴۱ )ميلي متر( را نشان مي دهد. 
شهر ايذه نيز در مدت مشابه شاهد بارش ۲۶ ميلي متري باران بوده است و در 
بخش دهدز نيز ۱۷ ميلي متر باران باريده است. در دو ايستگاه باران سنجي 
ديگر شهرستان نيز به ترتيب در روستاي سراك ۲۴ ميلي متر و در روستاي 

شيوند ۲5 ميلي متر بارش باران ثبت شده است. 
  بوشهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: 
ميزان صادرات غيرنفتي اين اس��تان در ۱۰ ماه گذش��ته بدون احتساب 
ميعانات گازي از نظر وزني ۲5 درصد افزايش نشان مي دهد. سيدحسين 
حسيني شامگاه افزود: ميزان صادرات انجام شده در ۱۰ماهه سال جاري 
از گمركات استان از نظر ارزش��ي ۲۷ درصد كاهش نشان مي دهد و علت 
اين كاهش اصالح قيمت پايه كاالهاي صادراتي است. وي بيان كرد: اگر بر 
اساس مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمركي اصالح قيمت پايه اقالم صادراتي 
انجام نشده بود ميزان صادرات از نظر ارزشي هم داراي افزايش قابل توجهي 
بود، اما در راستاي رفع مشكالت صادركنندگان جهت رفع تعهدات ارزي، 

قيمت پايه كاالهاي صادراتي اصالح شد.

افتتاحاوليننمايشگاهعكس
»بدرقهسردار«درجزيرهكيش

اولين نمايشگاه عكس »بدرقه سردار«     هرمزگان
گراميداشت ياد و خاطره سردار شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليماني در مركز همايش هاي بين المللي جزيره 

كيش گشايش يافت. 
در نمايشگاه عكس »بدرقه سردار« ۷۴ قطعه تصوير از جلوهاي عشق، 
ارادت و حضور مردم در آيين بدرقه سردار دل ها از لحظات ورود تا مراسم 
خاكسپاري اين سردار بزرگ در مركز همايش هاي بين المللي كيش به 
نمايش گذاشته شده است.  اين تصاوير كه از ميان ۱۲۰۰ عكس ارسال 
شده به نمايشگاه عكس »بدرقه سردار« داوري و انتخاب شده، مربوط به 
عكاسان از سراسر و رسانه هاي مختلف در معرض ديد عموم قرار گرفته 
است.  اين نمايش��گاه همراه با رونمايي از كتاب عكس جلوه هاي بدرقه 
سردار قاسم سليماني، در آييني با حضور عكاسان و پديدآورندگان اين 
آثار، دست اندركاران امور فرهنگي، نماينده ولي فقيه در استان كرمان، 
امام جمعه كيش فعاليت خود را آغاز كرد.  سعيد پورعلي؛ معاون فرهنگي 
و اجتماعي منطقه آزاد كيش در اين آيين از برگزاري تور نمايشگاهي، 
بدرقه سردار سليماني به عنوان چهره بين المللي نهضت مقاومت در سطح 
ملي و منطقه اي و حوزه مقاومت خبر داد و گفت: اين تور نمايشگاهي به 
همت سازمان منطقه آزاد كيش در اين جزيره برپا شده و بزودي در ساير 

مناطق آزاد و مراكز استان ها به نمايش گذاشته خواهد شد.  
امام جمعه كيش نيز طي سخناني با اشاره به تعابير شخصيت هاي ملي و 
منطقه اي و بزرگان از ابعاد شخصيتي سردار سليماني گفت: در اين تعابير 
از آن سردار بزرگ نه به عنوان فرد بلكه به عنوان يك مكتب و شخصيت 
جامع و بزرگ ش��هدا نامبرده ش��ده و اين بدان معناست كه شناخت و 
معرفي سردار سليماني نيازمند كار علمي، پژوهش��ي و استفاده از ابزار 
هنري كه برگزاري نمايشگاه بدرقه سردار نقطه آغاز اين راه است.  در اين 
مراسم، حجت االسالم حسن عليدادي سليماني امام جمعه و نماينده ولي 
فقيه در استان كرمان، با اشاره به ۴۰ سال مبارزات سردار سليماني و بيان 
خاطراتي از آن شهيد واالمقام، برگزاري نمايشگاه عكس بدرقه سردار را 

كاري شايسته و ارزشمند توصيف كرد. 

رئيس منابع طبيعي دامغان خبر داد
انعقاد۷تفاهمنامههمكاريكنترلوكاهش

خسارتسيلدردامغان
رئيس مناب�ع طبيعي دامغ�ان با بيان      سمنان
اينكه هفت تفاهمنامه همكاري كنترل 
و كاهش خسارت سيل در دامغان منعقد شد، گفت: هدف از اجراي 
اين تفاهمنامه مشاركت مردم در اجراي پروژه هاي آبخيزداري است. 
علي اكبر عباس��ي راد رئيس مناب��ع طبيعي دامغان با بي��ان اينكه هفت 
تفاهمنامه همكاري در سال 9۸ به منظور كنترل و كاهش خسارات ناشي از 
سيالب در دامغان منعقد شد، گفت: هدف از اجراي اين تفاهمنامه مشاركت 
بيشتر مردم براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري در مناطق سيل خيز است.  
وي با بيان اينكه اج��راي پروژه هاي آبخيزداري اس��تفاده بهينه از منابع 
آب وخاك بين بهره ب��رداران را به دنب��ال دارد، افزود: احداث س��ازه هاي 
خاكي موجب جلوگيري يا كاهش خطرات ناشي از سيالب ها، تغذيه سفره 
آب هاي زيرزميني، تقويت منابع آبي و افزايش پوشش گياهي در منطقه 
مي شود.  رئيس اداره منابع طبيعي دامغان با بيان اينكه هزينه احداث اين 
سازه هاي خاكي بيش از ۸ ميليارد ريال برآورد شده است، ابراز داشت: اين 
طرح مي تواند بيش از ۱5۰ هزار مترمكعب سيالب را در منطقه كنترل كند.  
عباسي راد در ادامه تصريح كرد: دستيابي به اهداف سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور در راستاي حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري مناسب و 
پايدار از منابع طبيعي با اجراي پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري، جلب 
مشاركت مردم و ذي نفعان محلي و استفاده از ظرفيت جوامع محلي از اثرات 
اجراي اين تفاهمنامه است.  در حال حاضر يك ميليون و 5۴۴ هزار و ۶۷۳ 
هكتار مساحت دامغان عرصه هاي منابع طبيعي وجود دارد، كه 9۶/۴ درصد 

از كل مساحت شهرستان را تشكيل مي دهد.


