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88498441سرویس  شهرستان

آتشكمبودتجهيزات،جنگلهاراميسوزاند
 آتش سوزي هاي فصل گرما 

از کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد
نزدیكي هاي غروب پنج ش�نبه گذش�ته بود که ش�عله هاي آتش 
در کوه ه�اي خاییز به چش�م خ�ورد و ه�ر لحظه بر می�زان آتش 
س�وزي افزوده ش�د و به مناط�ق حفاظت ش�ده رس�ید و حیات 
وحش و گونه ه�اي مختلف گیاه�ي و جانوري در ای�ن منطقه در 
معرض خطر قرار گرفتند. با اینكه از هم�ان دقایق اول آغاز آتش 
س�وزي ۳۰ کیلومتر از منطقه حفاظت ش�ده خاییز با ش�دت باال 
مي س�وخت اما نه خبري از بالگ�رد آب پاش بود و ن�ه تجهیزات و 
امكان�ات اطفاي حری�ق. گویي مس�ئوالن یكبار دیگ�ر غافلگیر 
شدند و نمي دانس�تند داستان آتش س�وزي هاي سال قبل شاید 
با فرا رس�یدن فص�ل گرما، امس�ال هم تكرار ش�ود. ح�اال آتش 
مناطق بیش�تري را در بر گرفت�ه و باز هم به خاط�ر کمبود بالگرد 
و امكانات دیگ�ر، بخش زی�ادي از جنگل ه�ا از بین رفته اس�ت. 

    
آتش از بعد از ظهر پنج ش��نبه گذش��ته به جان بخش��ي از جنگل هاي 
كهگيلويه افتاد و از صبح جمعه كه آتش س��وزي منطقه حفاظت شده 
خاييز در حال گس��ترش بود و مردم دس��ت دردس��ت هم ب��ه دفاع از 
محيط زيست رفته بودند، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: »مهار آتش سوزي منطقه حفاظت شده خاييز به علت 
وزش باد ش��ديد، گرماي هوا و پوش��ش گياهي متراكم به كندي پيش 
مي رود.« عنايت آرامش��يان افزود: »مهار آتش ب��دون بالگرد آب پاش 
امكانپذير نيس��ت و به تجهيزات اطفاي حريق ني��از داريم.« وي خاطر 
نشان كرد: »با وجود كمك و حضور نيروهايي از سازمان ها و دستگاه هاي 
مختلف، نيروهاي مردمي، نيروهاي منابع طبيعي و مردم روس��تاهاي 
اطراف منطقه حفاظت ش��ده خايي��ز، همچنان آتش س��وزي در حال 
گسترش است و از عهده ما خارج است.« در همان روز فرماندار شهرستان 
كهگيلويه از آغاز عمليات اطفا حريق در منطقه حفاظت شده خاييز خبر 
داد.  عليرضا اتابك با بيان اينكه آتش سوزي جنگل هاي منطقه حفاظت 
شده خاييز همچنان ادامه دارد، گفت: »دو فروند بالگرد هوانيروز در حال 
انتقال نيروها جهت كمك به مهار و خاموش كردن آتش سوزي منطقه 
حفاظت شده خاييز هستند.« اين اقدامات در حالي صورت مي گرفت كه 
هنوز بالگردهاي آب پاش به منطقه نرسيده بودند و فقط نيروهاي مردمي 

جهت كمك به مهار آتش سوزي در محل حضور داشتند. 
   فقر امكانات در غني ترین جنگل ها

هنوز معلوم نيست چرا استان هايي كه داراي جنگل ها و مراتع وسيعي 
هستند و هر سال هم با اتفاقات غير مترقبه اي مثل سيل و آتش سوزي 
و... مواجهند نبايد مجهز به امكانات و تجهيزات مورد نياز براي مقابله يا 
پيشگيري از وقوع اين حوادث باشند.  درست مثل كهگيلويه و بويراحمد 
كه وقتي روز پنج شنبه جنگل هاي منطقه حفاظت شده خاييزش دچار 
حريق شد چيزي براي دفاع از درختان در مقابل شعله هاي آتش نداشت.  
به همين خاطر استاندار براي تأمين تجهيزات مورد نياز با رايزني با معاون 
اول رئيس جمهور، وزير كشور، وزارت دفاع و فرمانده نيروي زميني ارتش 
و سپاه پاسداران به دنبال تأمين تجهيزات مورد نياز اطفاي حريق بود.  
حسين كالنتري با ورود به شهرس��تان كهگيلويه و حضور در عمليات 
اطفاي حريق منطقه فرماندهي عمليات را در دست گرفت و گفت: »از 
همان ساعات اوليه با توجه به حساسيت موضوع و گسترش دامنه آتش، 
با تماس با معاون رئيس جمهور وضعيت آتش سوزي براي امداد رساني 
بهتر تشريح شد.« اين مسئول تأكيد كرد: »با همكاري مسئوالن كشوري 
در كمترين زمان ممكن چهارفروند بالگرد امدادي و ترابري براي خدمات 
رساني و امدادرساني سريع و به موقع وارد شهرستان كهگيلويه شد.« 
جالب اينكه اين بالگردهاي آب پاش از استان هاي اصفهان، خوزستان و 
تهران وارد كهگيلويه و بويراحمد شدند و به همين خاطر كار خود را از 

صبح شنبه براي اطفاي حريق شروع كردند. 
   مدیران در حال تعریف حوزه استحفاظي

با اينكه آتش از بعد از ظهر پنج شنبه در بخش هاي مختلف كهگيلويه 
و بويراحمد مي س��وزاند و پيش مي رفت و مس��ئوالن منتظر رسيدن 
تجهيزات و نيروهاي كمكي بودند، صبح جمعه تازه خبر به اداره منابع 
طبيعي شهرستان گچساران رسيد كه جنگل ها و مراتع منطقه »ديل« 
نيز در حال خاكستر شدن هستند.  در همين راستا رئيس اداره منابع 
طبيعي شهرستان گچساران با بيان اينكه آتش سوزي در منطقه ديل 
در مناطق تحت مديريت محيط زيست است، گفت: »اين آتش سوزي 
از صبح روز جمعه به ما اطالع داده شد و تشكل هاي مردم نهاد، نيروهاي 
مردمي، س��پاه، بس��يج، منابع طبيعي، محيط زيس��ت، شركت نفت، 
جهادكشاورزي، كوهنوردان و اهالي روس��تاهاي گناوه لري و ديل در 

حال تالش براي مهار و خاموش كردن آتش سوزي هستند.«
اما رئيس اداره محيط زيس��ت شهرستان گچس��اران هم با بيان اينكه 
علت آتش سوزي انس��اني اس��ت گفت: »منطقه ديل تحت مديريت 
منابع طبيعي اس��ت و با توجه به اينكه آتش س��وزي در خارج از حوزه 
محيط زيس��ت اس��ت ولي براي مهار و خاموش كردن آتش س��وزي 
همكاري و كمك مي كنيم.«  در شرايطي كه مسئوالن هنوز مشغول 
تعريف حوزه اس��حفاظي و تحت مديريت خود بودند ت��ا ببينند اصاًل 
سوختن جنگل ها به آنها مربوط مي ش��ود يا نه، مردم و نيروهاي ديگر 
در تالش بودند آتش  به منطقه خامي سرايت نكند چرا كه اين منطقه 
صعب العبور بوده و نيروهاي انساني نمي توانند به آنجا وارد يا كاري انجام 
دهند.  هنوز معلوم نيست، وقتي سازمان ها و نهادهاي عريض و طويلي 
وجود دارند كه بودجه هاي مش��خص ش��ده اي را براي انجام وظايف و 
مسئوليت هاي شان به خود اختصاص مي دهند، چرا بايد در هر حادثه 
و اتفاقي، قبل از به ميدان آمدن آنها و آغاز عمليات هاي شان، ستادهاي 
مختلفي تشكيل مي شود كه فقط وقت را هدر داده و در نهايت خروجي 

خاصي هم ندارند!
مثل كهگيلويه و بويراحمد كه همزمان با سوختن جنگل ها و خاكستر 
شدن درختان يكبار ديگر و با هدف مهار آتش سوزي مناطق حفاظت 
شده خاييز شهرستان كهگيلويه، س��تاد بحران در روستاي آب كاسه 

نزديك به محل آتش سوزي با مديريت استاندار فعال شد!
س��تادي كه خروجي آن اين بود: »اعزام تمام تجهي��زات به منطقه در 
دس��تور كار قرار بگيرد!« تصميمي كه بدون تش��كيل اين ستاد هم به 
ذهن كسی مي رسيد.  البته اين تصميم در مقابل حرف مديركل بحران 
استانداري كهگيلويه و بويراحمد كه در اوج آتش سوزي گفت: »در حال 
رايزني براي اعزام بالگرد آبپاش به منطقه حفاظت شده خاييز هستيم.« 
كاري بس بزرگ و قابل تقدير است.  به هرحال آتش سوزي جنگل هاي 
كهگيلويه و بويراحمد آخرين حادثه نيست و با گرم شدن هوا در ديگر 
استان ها باز هم از اين خبرها خواهيم شنيد، اما كاش در كنار گزارش مهار 
حريق، گزارشي هم از نحوه عملكرد مسئوالن براي پيشگيري از وقوع اين 

گونه حوادث و استفاده از تجربيات قبلي منتشر شود. 

محمدرضا هادیلو

ب�راي ف�روش و     قزوين
عرضه محصوالت 
تولیدشده توسط مددجویان کمیته امداد قزوین 
بازارچه هایي در سطح اس�تان ایجاد مي شود. 
مهرعلي حق گوي��ان مديركل كميته ام��داد امام  
خميني )ره( اس��تان قزوين گفت: ايج��اد بازارچه 
فصلي يا دايمي ب��راي ارائه كاالهاي توليدش��ده 
توسط مددجويان در دستور كار كميته قرار دارد تا با 
همكاري شهرداري ها و شوراهاي شهر بتوان فضا را 
براي عرضه و فروش هر چه بهتر اين محصوالت در 
استان فراهم كرد.  وي با اشاره به اهميت اينترنت و 
فضاي مجازي در فروش محصوالت مختلف افزود: 
به همين منظور قصد داريم ب��ا مديران وبگاه هاي 
فروش اينترنتي براي ايجاد پنل )جايگاه( فروش 
محصوالت خانواده مددجويان كميته امداد استان 
قزوين رايزني كنيم تا بتوان توليدات افراد مددجو را 
از راه فضاي مجازي هم به فروش برسانيم.  مديركل 

كميته امداد امام  خميني)ره( استان قزوين ادامه 
داد: همچنين از مدت ها قبل سازوكاري ايجاد شده 
كه دستگاه ها و سازمان هاي دولتي هداياي موردنظر 
خود را از محصوالت صنايع دستي توليدشده توسط 

مددجويان تأمي��ن كنند.  حق گوي��ان گفت: در 
راستاي تحقق شعار سال و با توجه به اينكه ايجاد 5 
هزار شغل براي مددجويان قزويني در سال جاري را 
هدف گذاري كرده ايم، آموزش مهارت هاي حرفه اي 

و ش��غلي به مددجويان اين كميته ب��ا همكاري و 
كمك س��ازمان آموزش فني  و حرفه اي آغاز شده 
اس��ت.  وي با اش��اره به ضرورت مهارت آموزي و 
توانمندسازي مددجوها براي توسعه اشتغال ميان 
آنها افزود: ظرفيت تمام اعضاي خانواده مددجويان 
براي توانمندس��ازي در نظر گرفته مي ش��ود تا با 
نگاه به توانايي ها، داش��ته ها، امكان��ات و گذراندن 
آموزش هاي الزم زمينه اش��تغال فراهم ش��ده و 
اعتبارات و تسهيالت مورد نياز براي رفع موانع توليد 
در اختيار آنها قرار گيرد.  مديركل كميته امداد امام 
 خميني)ره( اس��تان قزوين با يادآوري اينكه افراد 
تحت پوشش جوياي كار در كميته امداد آموزش 
ديده و مهارت مي آموزند و شرايط اشتغال آنها فراهم 
مي ش��ود، تصريح كرد: محصوالت و فرآورده هاي 
دامي، لبني و كشاورزي توليدشده توسط مددجويان 
در مشاغل خانگي با قيمت روز در بازار فروش عرضه 

شده و بالفاصله به فروش مي رسند.

مددجويانقزوينصاحببازارچهميشوند

انجامروزانه۳۲۰۰تستتشيخصكرونادرخوزستان
تعداد آزمایشگاه هاي     خوزستان
تش�خیص بیماري 
کرونا در خوزستان به هفت آزمایشگاه رسید و روزانه 
۳۲۰۰ تس�ت در اس�تان خوزس�تان انجام مي ش�ود. 
غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان، در  حاشيه 
آيين افتتاح آزمايشگاه جديد تشخيص كرونا در 
اهواز گفت: به همت دانشگاه علوم پزشكي جندي 
ش��اپور اهواز، چهارمين آزمايش��گاه تشخيص 
كرونا در اهواز راه اندازي شد.  وي افزود: با تعداد 

آزمايشگاه هايي كه در دزفول، بهبهان، آبادان وجود دارد تعداد آزمايشگاه ها در استان به هفت آزمايشگاه 
افزايش پيدا كرد، همچنين آزمايشگاه بيمارستان طالقاني نيز راه اندازي خواهد شد و تعداد آزمايشگاه هاي 
تشخيص كرونا در خوزستان به هشت آزمايشگاه افزايش مي يابد.  شريعتي با بيان اينكه هر چه تعداد 
آزمايشگاه هاي تشخيص كرونا در اهواز بيشتر باشد، امكان تست ها و بيماريابي بيشتر خواهد شد، گفت: 
بنابر اين می توانيم در شبانه روز حداقل 3 هزار تست در خوزستان انجام دهيم و هر چه سريع تر بيماران را 
تشخيص دهيم.  استاندار خوزستان افزود: هم اكنون به همت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 

روزانه در آزمايشگاه هاي تشخيص كرونا در خوزستان روزانه 3200 تست كرونا انجام مي شود. 

۱۲۷هزارتنمحصولكشاورزيدركردستانفرآوريشد
سال گذشته در      كردستان
صنایع تبدیلي 
اس�تان کردس�تان، 1۲۷ هزار و ۶۵۲ تُن از 
انواع محصوالت کشاورزي فرآوري و روانه 
ب�ازار مص�رف داخل�ي و خارج�ي ش�د. 
محمدفري��د س��پري، رئيس س��ازمان جهاد 
كشاورزي كردس��تان گفت: هم اكنون در اين 
اس��تان ۱۴5 واحد فرآوري و صنايع تبديلي با 
ظرفيت اشتغال يك هزار و ۴۸۹ شغل مستقيم 

فعال است كه سال گذشته در اين واحدها ۱2۷ هزار و ۶52 تن انواع محصوالت كشاورزي فرآوري شده 
است.  وي افزود: اين ميزان محصول فرآوري شده شامل ۸ هزار و 302 تن محصوالت باغي، 2۷ هزار 
و ۶۴0 تُن محصوالت دام و طيور و ۹۱ هزار و ۷۱0 تُن محصوالت زراعي بوده كه موجب اشتغالزايي 
مستقيم 3۶2 نفر نيز شده است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان يادآور شد: اهميت صنايع 

تبديلي و غذايي بخش كشاورزي از حلقه هاي مهم توسعه كشاورزي به شمار مي رود.

بهرهبرداريازفازنخستپايانهصادراتينفتخامكشوردرجاسك
نخس�ت  ف�از     هرمزگان
دومی�ن پایانه 
صادراتي نفت خام کشور در کوه مبارك جاسك 
اس�فند ماه ب�ه بهره ب�رداري خواهد رس�ید. 
محمد رادمهر فرماندار شهرستان جاسك، در 
تشريح اين خبر، گفت: سرمايه الزم براي اجراي 
ساخت دومين پايانه صادارتي نفت خام كشور 
در كوه مبارك جاسك 2 ميليارد دالر برآورد و از 
صندوق توسعه ملي تأمين شده است.  فرماندار 

شهرستان جاسك با بيان اينكه هم اكنون اعتبار آن تخصيص يافته است؛ همچنين منابع به صورت ارزي 
بوده و از طريق ال سي پرداخت خواهد شد، تصريح كرد: مدت زمان مصوب طرح از زمان آغاز را 5۴ ماه 
عنوان كرد و افزود: البته بنا به تصميمات گرفته شده تمهيداتي پيش بيني شده كه بخشي از اين طرح در 
سال ۹۹ آماده بهره برداري شد.  رادمهر درباره بخش نهايي پروژه و تأسيسات دريايي آن خاطرنشان كرد: 
تأسيسات دريايي اين پروژه شامل سه گوي شناور مي شود كه در دريا مستقر مي شود و از طريق سه خط 
لوله زير دريا هر كدام به طول تقريبی شش كيلومتر به تأسيسات ساحل وصل مي شود.  وي گفت: كشتي ها 

به گوي هاي شناور متصل شده و مي توانند عمليات بارگيري نفت خام را به اين روش انجام دهند. 

بهرهبرداريازخط۲۳۰كيلوولتابركوه–  اسمالونتاآخرتابستان
عملیات مونتاژ     يزد
و نصب برج هاي 
خط ۲۳۰ کیلوولت ابرکوه- اسمالون شرکت 
برق منطق�ه اي یزد آغاز ش�ده و پیش بیني 
مي ش�ود عملیات اجرایي این خط تا پایان 

شهریورماه پایان یابد. 
سيدمهدي جعفري مجري طرح خط شركت 
برق منطق��ه اي يزد گف��ت: عملي��ات اجرايي 
بهره برداري از خ��ط 230 كيلو ول��ت ابركوه - 
اسمالون از 2۷ فروردين ماه سال جاري آغاز شده و با سرعت خوبي در حال اجراست.  وي افزود: حدود ۹0 
درصد آهن آالت موردنياز اين خط ساخته  و به محل طرح منتقل شده كه تاكنون 35 درصد از برج هاي 
خط مونتاژ به  صورت افقي و ۱5 درصد نيز به صورت عمودي نصب  شده است.  مجري طرح خط شركت برق 
منطقه اي يزد با اشاره به مونتاژ روزانه هشت دستگاه برج در اين طرح، خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود 

عمليات اجراي خط 230 كيلوولت ابركوه - اسمالون تا اواخر شهريورماه سال جاري پايان يابد. 

محوراليگودرز– خمين
ايمنسازيشد

معاون مهندسي و ساخت اداره      لرستان
کل راه و شهرس�ازي لرستان از 
ایمن سازي محور الیگودرز - خمین براي احداث زیرگذر خمه 
ب�ا نص�ب ۹۶ قطع�ه نیوجرس�ي در ای�ن مح�ور خب�ر داد. 
وحيد كرم اله��ي مع��اون مهندس��ي و س��اخت اداره كل راه و 
شهرس��ازي لرس��تان گفت: طول محور اليگودرز به خمين 5۶ 
كيلومتر بوده كه ۱۴ كيلومتر از اين محور در حوزه استحفاظي 
لرس��تان قرار دارد.  وي افزود: ۹۶ قطعه نيوجرسي براي احداث 
زيرگذر خمه نصب شده است.  معاون مهندسي و ساخت اداره كل 
راه و شهرسازي لرستان ادامه داد: قرارداد ايمن سازي پنج كيلومتر 
ديگر از اين محور چهارخطه در حال انعقاد قرارداد است.  كرم الهي 
تصريح كرد: ايمن س��ازي پنج كيلومتر مذكور با اعتباري بالغ بر 
۸0 ميليارد ريال منعقد شده كه در نيمه اول سال آينده به اتمام 
خواهد رسيد.  وي گفت: با توجه به ضرورت احداث زيرگذر در اين 
محور، با نصب ۹۶ قطعه نيوجرسي ايمن سازي آن انجام و در اسرع 

وقت نيز تجهيز كارگاه اين پروژه انجام خواهد شد. 

ايجاد4۰۰فرصتشغلي
دربخشصنايعدستيخراسانشمالي

ب�ا برنامه ریزي هاي انجام ش�ده،     خراسان شمالي
امس�ال ب�ا ص�دور مجوزه�اي 
مربوطه، بیش از 4۰۰ شغل در بخش صنایع دستي ایجاد می شود. 
محمدرض��ا قهرماني��ان سرپرس��ت معاون��ت صنايع دس��تي 
خراسان شمالي با اشاره به پيش بيني بيش از ۴00 فرصت شغلي 
در بخش صنايع دستي در اين اس��تان گفت: اين ميزان اشتغال با 
برنامه ريزي هاي انجام  ش��ده و از طريق صدور مجوزهاي مشاغل 
خانگي، كارگاه هاي توليد انفرادي و گروهي پيش بيني  شده است.  
وي تصريح كرد: قابليت هاي بالقوه ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش 
صنايع دستي استان شناسايي شده است و اميدواريم با تحقق آن در 
بخش صدور مجوزها بتوانيم اين قابليت ها را به فعاليت برس��انيم.  
سرپرست معاونت صنايع دستي خراسان شمالي با بيان اينكه شمار 
آثار صنايع دستي داراي نشان ملي مرغوبيت استان به ۶۴ اثر رسيده، 
افزود: چهار اثر نيز داراي مهر اصالت يونسكو است.  وي عنوان كرد: 
هم اكنون ۶۱ رشته صنايع دستي در استان فعال است و بيش از ۱5 
هزار صنعتگر و هنرمند در زمينه توليد اين صنايع فعاليت مي كنند. 

همايشهايدانشگاهمحققاردبيلي
مجازيبرگزارميشود

همایش ه�اي دانش�گاه محقق     اردبيل
اردبیلي در سال جاري به صورت 

مجازي برگزار مي شود. 
ابوالفضل بضاعت پور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي 
از برگزاري همايش هاي اين دانشگاه در سال ۱3۹۹ به صورت مجازي 
خب��رداد و گفت: محدوديت ايجاد ش��ده براي برگ��زاري حضوري 
همايش ها و كنفرانس ها در شرايط كنوني شيوع ويروس كرونا فرصتي 
بسيار مغتنم براي حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي 
است.  وي همچنين از برگزاري موفق اولين وبينار بين المللي دانشگاه 
طي روزهاي اخير خبرداد و افزود: در اين وبينار 50 نفر از سه دانشگاه 
خارجي بس انگلستان، اولدنبورگ آلمان و ليمريك ايرلند و همچنين 
۱0 دانشگاه داخل كشور ش��ركت كردند.  معاون پژوهش و فناوري 
دانشگاه محقق اردبيلي تصريح كرد: تمامي مراحل ثبت نام، تبليغات، 
اطالع رساني و برگزاري اين وبينار به صورت مجازي انجام گرفته بود 
و تجربه موفقي را براي برگزاري ساير برنامه ها و همايش هاي مجازي 

دانشگاه براي حوزه پژوهش و فناوري به ارمغان آورد.

تفاهمنامه سپاه با كميته امداد و تبليغات اسالمي 
خراسان رضوي براي رفع محروميت ها

 ۳۲۰ ميليون دالر كاال 
از گمركات كرمانشاه صادر شد

در راس�تاي رفع     خراسان رضوي
محرومیت و کمك 
به ارتقاي کارآفریني، توانمندسازي امور فرهنگي 
و معیشتي مناطق محروم در شهرستان هاي استان 
خراس�ان رضوي تفاهم س�ه جانبه بین بس�یج 
س�ازندگي س�پاه، اداره کل کمیت�ه ام�داد 
امام خمیني )ره( و تبلیغات اس�امي امضا ش�د. 
محمد روحاني مس��ئول بس��يج س��ازندگي 
خراس��ان رضوي در نشس��ت امض��اي اي��ن 
تفاهمنام��ه گفت: ط��ي تفاهمنامه هايي كه با 
كميته امداد و برخي نهادهاي ديگر منعقد شده 
است، احياي ۱00 قنات، ساخت 3 هزار واحد 
مس��كوني و س��اخت ۱۶0 پروژه آبخوان داري 
برای رفع محروميت در حال انجام اس��ت.  وي 
افزود: اي��ن نهاد هزار گروه جهادي در اس��تان 
دارد كه بيش از 2 هزار نفر در آنها فعال هستند، 
همچنين با همراهي گروه هاي جهادي تاكنون 
هزار و ۴00 صندوق قرض الحس��نه با گردش 
مالي ۹0 ميليارد ريال در روستاها شكل گرفته 
است.  حبيب اهلل آسوده مديركل كميته امداد 
امام خمين��ي )ره( خراس��ان رضوي نيز گفت: 

اجراي طرح مواسات توسط كميته امداد امام 
خميني )ره( امس��ال يك تجربه گران س��نگ 
بود به طوري كه در مجموع بيش از ۷00 هزار 
بسته معيشتي با كمك خيرين گردآوري و بين 
نيازمندان توزيع شد.  وي تصريح كرد: مديريت 
منابع انساني و بهره گيري از نيروهاي بسيجي 
و معتمدين محله از ديگر اهدافي اس��ت كه در 
جهت توانمندسازي و محروميت زدايي از سوي 
كميته امداد دنبال مي ش��ود.  مديركل كميته 
امداد امام خميني )ره( خراسان رضوي افزود: 
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه براي اشتغال 
ابزاري براي توانمندسازي محرومان است و اين 
نهاد در حال تجميع ظرفيت هاي خود در مراكز 
نيكوكاري است تا اين مراكز تبديل به مراكزي 
در ه��ر محله ب��راي دنبال ك��ردن برنامه هاي 
توانمندس��ازي و محروميت زداي��ي ش��وند.  
حجت االس��الم هادي صاحبقران��ي مديركل 
تبليغات اس��المي خراس��ان رضوي نيز در اين 
نشست گفت: ۴30 طلبه در استان براي تبديل 
شدن به »امام محالت« در نظر گرفته شدند تا 

هسته جهادي را در هر روستا تشكيل دهند. 

در دو ماه���ه     كرمانشاه
نخس�ت امسال 
۳۲۰ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۸4۰ دالر کاال به 
وزن ۷۹۹ هزار و ۲۹۲ تن از گمرکات استان 
کرمانش�اه به خ�ارج از کش�ور صادر ش�د. 
خليل حيدري مديركل گمرك كرمانش��اه با 
بيان اينكه در دوماه گذشته 320 ميليون دالر 
كاال از گمركات اس��تان كرمانش��اه صادر شد، 
گف��ت: ۱۹0 ميليون و ۸3۷ ه��زارو ۶5۷ دالر 
با وزن ۴۸5 ه��زار و ۴۶5 تن از اي��ن كاالها از 
گمركات كرمانشاه، پرويزخان، خسروي و پاوه 
اظهار و صادر شده است.  وي افزود: اين ميزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 
32 درص��د و از نظ��ر وزن 23 درص��د كاهش 
داشته است.  مديركل گمرك كرمانشاه عنوان 
كرد: ساير گمركات كشور نيز در اين مدت ۱30 
ميلي��ون و ۱2۱ ه��زار و ۱۸3 دالر كاال با وزن 
3۱3 هزارو ۸2۷ تن از طريق مرزهاي اس��تان 
كرمانشاه به خارج از كشور صادر كرده اند.  مدير 
گمرك كرمانش��اه ادامه داد: اين ميزان نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته از نظر وزن 25 

درصد و از نظر ارزش 3۴ درصد كاهش داشته 
اس��ت.  حيدري عمده كااله��اي صادراتي از 
طريق اين گم��ركات را كولره��اي آبي خانه با 
هوا دهي حداكثر ۸ هزار فوت مكعب در دقيقه، 
خربزه، هندوانه تازه، پني��ر، رب گوجه فرنگي، 
بيسكويت هايي كه به آنها مواد شيرين كننده 
افزوده اند، انواع كاشي و سراميك، فرآورده هاي 
مخص��وص تغذيه ك��ودكان ش��يرخوار، انواع 
مصنوعات پالس��تيكي، ش��ير و خامه شير كه 
ميزان مواد چرب آن مس��اوي ي��ك درصد يا 
كمتر باشد، قرابه بطري تنگ و همانند از مواد 
پالس��تيكي، مويز، ظروف مالمين، سيب تازه، 
جوال و كيسه براي بسته بندي كاال از نوار پلي 
اتيلن يا پلي  پروپيلن يا همانن��د عنوان كرد و 
گفت: بيشتر كاالهاي فوق به كشور عراق صادر 
مي شود.  ناظر گمركات استان كرمانشاه مجموع 
اقالم صادراتي اظهار ش��ده در دو ماهه نخست 
سال ۱3۹۹ از گمركات استان كرمانشاه را 3۹۶ 
نوع كاال عنوان كرد و افزود: در دو ماهه نخست 
امسال در مجموع از گمركات استان كرمانشاه 

به ۱5 كشور صادرات قطعي انجام شده است. 

 گلستان: حجت االسالم روح اهلل سليماني فرد مديركل اوقاف و امور 
خيريه گلستان گفت: چهل و سومين دوره مس��ابقات سراسري قرآن 
و عترت تيرماه امس��ال به ميزباني استان برگزار مي ش��ود.  وي افزود: 
عالقمندان تا ۱۶ خرداد فرصت دارند به پايگاه اينترنتي اوقاف مراجعه 
و در رشته هايي مانند اذان، حفظ كل، پنج جز، ۱0 جز، 20 جز، قرائت 

تحقيق و ترتيل و ديگر رشته هاي معارفي ثبت نام كنند. 
   البرز: معاون خدمات مش��تركان ش��ركت آبفاي اس��تان البرز از 
مشتركان اين ش��ركت خواس��ت براي حذف كامل قبوض كاغذي در 
سامانه الكترونيكي آبفا نام نويسي كنند.  مهدي نظري افزود: از آنجا كه 
صرفه جويي در مصرف كاغذ و ارتباط آسان تر الكترونيك در اولويت كاري 
شركت آبفا قرار گرفته از آن دسته از مشتركان كه تاكنون شماره تلفن 
همراه خود را در سامانه پيامكي آبفا ثبت نكرده اند درخواست مي شود تا 
براي دريافت پيامكي قبض، با تلفن همراه خود شناسه قبض آب بها را به 

سرشماره 30002۶۱22 ارسال نمايند. 
  اصفهان: سرپرس��ت اداره ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي مباركه گفت: ساختمان مركزي كارخانه فوالد مباركه با توجه به 
معماري منحصربه فرد و ارزش فرهنگي در فهرست آثار ملي ثبت شد.  
ولي اهلل رهبري افزود: اين بنا با پيگيري اين اداره به تازگي در ش��وراي 
ثبت وزارت ميراث فرهنگي ارزشمند شناخته شد كه به شماره 32۸۸0 
ثبت ملي شد.  شهرستان مباركه با 350 اثر تاريخي، طبيعي و مذهبي 
شناسايي شده و ثبت 33 اثر از مجموع آن در فهرست آثار ملي در جنوب 

غربي استان اصفهان قرار دارد.

همدان،ميزبانجشنوارهنشرياتالكترونيكي
دانشجوييدانشگاههايعلومپزشكي

جش�نواره نش�ریات دانش�جویي     همدان
الكترونیك�ي دانش�گاه هاي عل�وم 
پزش�كي سراس�ر کش�ور در دانش�گاه همدان برگزار مي ش�ود. 
دكتر س��يده زهرا اصغري معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم 
پزشكي ابن س��يناي همدان گفت: جش��نواره نش��ريات دانشجويي 
الكترونيكي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور با عنوان »بازدم« 
در نيمسال اول س��ال تحصيلي ۹۹ به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي 
همدان ب��ا محوريت مبارزه ب��ا كرونا ويروس برگزار خواهد ش��د.  وي 
محورهاي جشنواره را اين گونه معرفي كرد: نشريه برتر، تأليف مقاله 
علمي، تأليف مقال��ه اجتماع��ي و فرهنگي، ترجمه مقال��ه، گزارش، 
مصاحبه، عكس، آثار گرافيكي ش��امل طرح و اينفوگرافي، يادداشت 
شامل متن ادبي و دلنوشته هاي كادر درمان و دانشجويان محورهاي 
جش��نواره »بازدم« هس��تند و فرصت ارس��ال آثار تا پايان خردادماه 
سال جاري است.  معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ابن 
سيناي همدان  با اشاره به اينكه ميزباني از فعاالن قرآني به نحو مطلوبي 
انجام شد، خاطرنش��ان كرد: برنامه هايي براي جشنواره قرآن و عترت 
سال ۹۹ كه احتماالً اواخر سال جاري برگزار مي شود، در نظر گرفته ايم 
كه ش��ركت كنندگان دانش��گاه به بهترين نحو در آن ش��ركت كنند.   
اصغري افزود: جشنواره قرآن امسال يك بخش ويژه با محوريت سردار 

شهيد سليماني دارد كه شركت در آن براي عموم مردم آزاد است. 

افتتاحگلخانهپرورشوتوليدنهال
ميوههايگرمسيريدرشهرستانكنارك

ب�ا حض�ور اس�تاندار سیس�تان     سيستان و بلوچستان
وبلوچس�تان ی�ك واح�د گلخانه 
پرورش و تولید نهال میوه هاي گرمسیري در سطح یك هكتار در 
منطق�ه گوردی�م شهرس�تان کن�ارك ب�ه بهره برداري رس�ید. 
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در 
مراسم افتتاح گلخانه پرورش وتوليد نهال ميوه هاي گرمسيري گفت: 
طرح 2500 هكتاري كش��ت و صنعت مكران در حال حاضر در دو فاز 
پرورش ميگو و احداث گلخانه با اعتبار 5 هزار ميليارد ريال و ۴0 ميليون 
يورو با ه��دف ايجاد زمينه اش��تغال براي 20هزار نف��ر در اين منطقه 
مشغول بكار مي باشد.  اردشير شهركي افزود: اجراي ۷50هكتار استخر 
پرورش ميگو، 20 هكتارگلخانه م��درن هيدروپونيك و۱500هكتار 
باغات ميوه هاي گرمسيري با بهره گيري از سيستم سايبان و تأمين آب 
از دريا پس از شيرين سازي از اهداف مهم شركت كشت و صنعت مكران 
مي باشد.  وي افزود: اجراي 20 هكتار گلخانه شامل نهالستان ميوه هاي 
گرمسيري، مركز ژرم پالس��م، گلخانه هيدروپونيك سبزي و صيفي، 
گلخانه نيمه صنعتي و يك واحد گلخانه تحقيقاتي وآب شيرين كن به 
ظرفيت ۶00 مترمكعب در روز در برنامه هاي اين شركت مي باشد.  مدير 
باغباني سازمان جهاد كشاورزي اس��تان تصريح كرد: براي اجراي اين 
واحد گلخانه يك هكتاري3 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده كه توانايي 

توليد يك ميليون و 200 هزار اصله نهال در سال را دارد.

توزيع۷هزارو4۵۰بستهمعيشتي
درشهرستانشازند

در سه مرحله رزمایش کمك مؤمنانه     مركزي
شهرستان شازند، بیش از ۷4۵۰ عدد 
س�بد معیش�ت بی�ن نیازمن�دان ای�ن شهرس�تان توزیع ش�د. 
 سرهنگ پاسدارمحمد مهجوري فرمانده سپاه ناحيه شازند در رزمايش 
مواسات و كمك مؤمنانه شهرستان شازند گفت: اين كمك ها بخشي از 
فرهنگ از خودگذشتگي و ايثار است و اين كارها زمينه اي براي همدلي 
و همبستگي امت اسالمي در اين پهنه خاكي شده است. وي با تأكيد بر 
تقويت مواسات و همدلي بين مردم در ايام سال، و با بيان اينكه در سه 
مرحله رزمايش كمك مؤمنانه در اين شهرس��تان، بيش از ۷۴50 عدد 
سبد معيشت بين نيازمندان توزيع ش��د، ادامه داد: رزمايش مواسات و 
حركت مؤمنانه يكي از تجسم هاي عيني ارزش هاي اسالمي است كه 
بايد به صورت يك فرهنگ ماندگار و اجرايي در كشور نهادينه شود.  به 
گفته مهجوري فرهنگ مساوات و كمك به نيازمندان از پايه هاي بنيادي 
فرهنگ اسالمي و فرهنگ علوي است كه بايد در جامعه نهادينه شده و 
گسترش يابد.  فرمانده سپاه ناحيه شازند با بيان اينكه اجراي گسترده 
رزمايش هاي كمك هاي مؤمنانه در سراس��ر اس��تان مركزي از جمله 
شهرستان شازند نشان دهنده نوعي عبادت مخلصانه است، گفت: تبعيت 
پذيري و واليت پذيري امت اسالمي در اين حركت عاشقانه براي همگان 
مجسم شد. وي افزود: بيانات مقام معظم رهبري هميشه در مسائل كشور 
چراغ راه بوده و ش��اهد بوديم اين حركت عظيم مردمي مورد استقبال 

همگان قرار گرفت و اثرات سازنده بسياري را همراه داشت.


