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اخبار

پروژه آبرساني از سد چم گردالن به
ملکشاهي  ۷۴درصد پيشرفت دارد

ايالم – س�يده ش�هناز موسوي  -مدير عامل شرکت
آب و فاضالب اس��تان ايالم گفت :پروژه آبرس��اني
از س��د چم گردالن به ش��هر ملکش��اهي  ۷۴درصد
پيشرفت دارد .افشين مظاهر با اشاره به راه اندازي
آب شيرين کن ملکشاهي ،اظهار کرد :فاز اول طرح
آب شيرين کن «ملکشاهي» با ظرفيت  ۱۲۰۰متر
مکعب در شبانه روز به صورت آزمايشي مورد بهره
ب��رداري ق��رار گرفت و فاز دوم نيز در صورت تامين
اعتبار به زودي به بهره برداري خواهد رسيد.وي با
بيان اينکه با بهره برداري از اين طرح شاهد ارتقاء
کميو کيفي آب ش��هر خواهيم بود ،يادآور ش��د :در
کنار اين طرح ،پروژه آبرس��اني از س��د چم گردالن
نيز با پيش��رفت  ۷۴درصد در حال اجراس��ت که آب
شرب شهرستان را در بلند مدت تامين ميکند.مدير
عامل شرکت آب و فاضالب استان ايالم گفت :اين
طرح با اعتباري بالغ بر  ۷۰ميليارد ريال در زميني به
مساحت  ۷۵۰متر مربع ،با ظرفيت  ۲۵۰۰متر مکعب
در شبانه روز و جمعيتي بالغ بر  ۳۰هزار نفر را تحت
پوش��ش قرار خواه��د داد.مظاهري افزود :جمعيت
شهري تحت پوشش خدمات آب در استان ايالم در
قبل سال  ۱۸۰، ۷۱هزار و  ۷۰۰نفر بوده که معادل
 ۴۲درصد جمعيت شهري را تشکيل داده و در حال
حاضر  ۱۰۰درصد جمعيت  ۴۳۸هزار نفري شهري
استان تحت پوشش خدمات اين شرکت هستند.وي
تصريح کرد :مخازن ذخيره آب قبل از سال  ۷۱دو
ب��اب و ب��ا ظرفي��ت  ۱۶هزار متر مکعب بوده که هم
اکن��ون  ۵۸ب��اب مخزن ذخيره با ظرفيت ۱۳۶۹۰۰
متر مکعب در سطح استان وجود دارد.

سردخانهشهسواري
در كرمانشاه افتتاح شد

کرمانش�اهاحس�اناس�دي :در بهمن ماه امس��ال با
حض��ور دکتر هدايت حاتميمعاون هماهنگي امور
اقتصادي استانداري کرمانشاه  ،رئيس سازمان جهاد
کشاورزي  ،مدير حوزه رياست  ،مدير صنايع سازمان
 ،مدير جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه  ،ساير
مقامات انبارداري محصوالت غذايي در س��ردخانه
ثابت محمد کريم شهس��وراي در روس��تاي ريزوند
شهرس��تان کرمانش��اه با ظرفيت  ۵هزار تن افتتاح
و م��ورد به��ره برداري قرار گرفت .اين پروژه که در
روس��تاي ريزوند کرمانش��اه واقع اس��ت  ،با سرمايه
گ��ذاري  ۸۰۰۰۰ميلي��ون ري��ال ش��امل ؛ ۱۰۰۰۰
ميليون ريال سهم آورده متقاضي و  ۷۰۰۰۰ميليون
ريال تس��هيالت بانکي و ۱۲نفر اش��تغالزايي توسط
مقامات استاني و محلي مورد افتتاح و بهره برداري
قرار گرفت .

رقابتهاي شنا جام فجر
در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه احسان اسدي  :مسابقات شنا مسافت بلند
پسران جام فجر کرمانشاه در رده سني  ۱۴-۱۳سال
به ميزباني اس��تان کرمانش��اه برگزار شد .مسابقات
ش��ناي مس��افت بلند رده سني ۱۴-۱۳سال پسران
به ميزباني اس��تان کرمانشاه تحت عنوان جام فجر
کرمانش��اه  ۲۳و  ۲۴بهمن  ۱۳۹۸در اس��تخر شهيد
اش��رفي اصفهان کرمانشاه برگزار شد.در پايان اين
رقابته��ا تي��م اصفهان با مجم��وع  ۵۷۸امتياز در
جايگاه نخس��ت ايس��تاد  .تيمهاي هتل آپارتمان
کورش کرمانش��اه و البرز الف نيز به ترتيب  ۳۸۱و
 ۳۶۸امتياز دوم و س��وم ش��دند .در اين رقابتها 24
تيم حضور داشتند .

راهاندازی مراکز مشاوره برای کاهش
طالق در ایالم ضروری است

ايلام–س�يدهش�هنازموس�وي-مدي��رکلدفت��ر
برنامهريزي و توس��عه وزارت ورزش و جوانان گفت:
راهاندازي مراکز مشاوره در همه استانها از مهمترين
اولويتها و برنامههاي وزارت ورزش و جوانان براي
کاهش آمار طالق اس��ت .اعظم کريميروز ش��نبه
در نشس��ت همانديش��ي با مديران و مشاوران مراکز
تخصصيمشاورهازدواجوتحکيمخانوادهاستانايالم
اظهارداشت:باوجودکاهشآمارطالقدراستانايالم
اما با راهاندازي مراکز مشاورهاي و برگزاري دورههاي
مش��اوره قبل و بعد از ازدواج براي خانوادهها ميتوان
ميزان طالق را به اندازه چشمگيري کاهش داد.وي
با بيان اينکه نبود مرکز مش��اوره در ش��هرهاي بزرگ
هزينههاي��ي را به زوجه��اي جوان تحميل ميکند،
افزود :در شهرستانهاي دهلران و سيروان راه اندازي
مرکزمش��اورهقبلازازدواجدردس��تپيگيرياست.
کريمييادآور شد :با توافقهاي صورت گرفته با اداره
ورزش و جوانان ايالم ،احداث اين مراکز با س��رعت
بيشتريپيگيريووزارتورزشنيزحمايتهايمالي
براي رفع موانع را در اولويت قرار ميدهد.

دريافت تنديس زرين

خــبرویـژه

مشهد مقدس سارا رحمتي-معاونت مالي و پشتيباني شهرداري مشهد براي نخستين بار و به دليل اقدامات موثر و بهبود کيفيت در فرايندهاي مالي و حسابداري موفق به کسب تنديس زرين دهمين دوره جايزه
ملي مديريت مالي ايران شد به گزارش پايگاه اطالعرساني شهرداري مشهد ،جايزه ملي مديريت مالي ايران در سه بخش تنديس ،تقديرنامه و گواهينامه به مجموعههاي رقابتکننده از بخشهاي دولتي و
خصوصي که به صورت ساالنه رتبه برت ر را کسب ميکنند تقديم ميشود از جمله اهداف اهداي اين جايزه حمايت از مديريت مالي حرفهاي در مسير دستيابي واقعي شرکتها و سازمانها ،تشويق و ترغيب
ي مشه د تقدي م شد.
ن جايزه ملي ،طي مراسميبه احمد صالح آبادي ،مديرکلامور مالي شهردار 
ن اي 
شرکتها به خودارزيابي و شناخت نقاط ضعف و قوت و راههاي بهبود خود است لوح تقدير و تنديس زري 

اخبار

دهمين دوره جايزه
ملي مديريت مالي

مدير کل کميته امداد استان مرکزي خبر داد؛

افتتاح  ۲۰۰واحد مسکوني مددجويي در دهه مبارک فجر
مرکزي  :مدير کل کميته امداد استان مرکزي
گفت ۲۰۰ :واحد مس��کوني مددجويان تحت
حمايت در دهه مبارک فجر در س��طح استان
ب��ا اعتب��ار  ۱۷ميليارد توم��ان درحال افتتاح و
واگذاري به خانوادههاي تحت حمايت است.
به گزارش س��ايت خب��ري کميته امداد ،قنبر
موسي نژاد  ،مدير کل کميته امداد و مسئول
کميته همياري و خدمترس��اني دههمبارک
فجر اس��تانمرکزي در حاشيه افتتاح مسکن
مددجويي در شهرس��تان زرنديه که با حضور
استاندار استان مرکزي و جمعي از مسئوالن
انج��ام ش��د،با بي��ان اينکه مس��کن يکي از
مؤلفهه��اي مهم توانمندس��ازي مددجويان
تحت حمايت اس��ت ،گفت :تأمين مس��کن
مناس��ب ب��راي مددجويان تح��ت حمايت از
اقدام��ات کميته امداد در کمک به نيازمندان
است.وي با اشاره به اينکه در راستاي اجراي
طرح ملي مسکن و طبق تفاهم نامه مشترک با
استانداري استان مرکزي هزار واحد مسکوني
ب��راي مددجوي��ان تح��ت حمايت س��اخته
ميشود ،اضافه کرد :براي ساخت  ۵۲۰واحد
از اي��ن تع��داد  ۳۱هزارو  ۶۳۹متر مربع زمين
توس��ط اداره کل مسکن و شهرسازي واگذار
شده است.مدير کل کميته امداد استان با بيان
اينکه  ۸۰واحد مسکن مددجويي در روزهاي
گذش��ته تحويل صاحبان نيازمند آنها ش��ده
است ،افزود ۲۰۰ :واحد مسکوني مددجويان
تحت حمايت در دهه مبارک فجر در س��طح
استان با اعتبار  ۱۷ميليارد تومان در حال افتتاح

و واگذاري به خانوادههاي تحت حمايت است.
وي اضافه کرد :بازس��ازي و س��اخت مسکن
محرومان و مس��کن مددجوياني که در سيل
سال جاري آسيب ديدهاند در مناطق مختلف
اس��تان مرکزي به همت کميته امداد  ،بنياد
مس��کن و بس��يج س��ازندگي س��پاه در حال
انجام اس��ت.مدير کل کميته امداد اس��تان در
پايان يادآور ش��د :طي  ۹ماهه س��ال جاري
 ۲۴۶۹خدم��ت عمران��ي در بخش س��اخت
مس��کن روس��تايي ،س��اخت و خريد مسکن
شهري،س��اخت س��رويس بهداشتي و تعمير
مس��کن به مددجوي��ان تحت حمايت کميته
امداد اس��تان مرکزي با اعتبار چهار ميليارد و
 ۳۰۰ميليون تومان ارائه شده است.همچنين

وي در بخ��ش ديگري از اظهارات خود گفت
 :همزم��ان ب��ا ايام دهه مبارک فجر  ۲۵مرکز
نيکوکاري در س��طح اس��تان مرکزي افتتاح
ميشود .به گزارش سايت خبري کميته امداد،
قنب��ر موس��ي نژاد ،مدي��ر کل کميته امداد و
مسئول کميته همياري و خدمترساني دهه
مب��ارک فجر اس��تان مرکزي ب��ا بيان اينکه
مراک��ز نيک��وکاري خط مقدم انجام امور خير
و رس��يدگي به فقرا و نيازمندان اس��ت ،گفت:
کميت��ه امداد با هدف واگذاري امور خيريه به
عموم مردم ،تسريع در رسيدگي به امور فقرا،
بهرهگي��ري از ظرفيته��اي موجود در درون
محلهها،تنوع بخش��ي به فعاليتها و خدمات
قاب��ل ارائ��ه به فقرا و نيازمندان اقدام به ايجاد

و راه ان��دازي مراکز نيکوکاري کرده اس��ت.
وي از افتت��اح  ۲۵مرک��ز نيک��وکاري در دهه
مب��ارک فج��ر خب��ر داد و تصريح کرد :با آغاز
فعالي��ت اين  ۲۵مرکز نيکوکاري در مجموع
 ۹۹مرکز نيکوکاري در س��طح اس��تان فعال
هستند.وي افزود :مردم استان در سالجاري
تاکن��ون  ۳۴ميلي��اردو  ۸۰۰ميليون تومان به
مراکز به منظور کمک به نيازمندان در قالب
نق��دي و غي��ر نقدي کمک کردند که به مدت
مش��ابه س��ال قبل رش��د قابل توجهي داشته
است.وي در ادامه يادآور شد :در مدت مشابه
س��ال قبل ۱۲ميلياردو  ۶۰۰تومان در مراکز
نيک��وکاري جمع آوري و به نيازمندان کمک
شده است.مدير کل کميته امداد استان با اشاره
به اينکه مراکز نيکوکاري با مسئوليت پذيري
و مشارکت هيأت عامل با شناسايي نيازمندان
و بهرهگي��ري از ظرفيت خيران ،نيکوکاران،
هي��أت امناي مس��اجد ،معتمدي��ن محلي به
منظور رفع فقر و محروميت فعاليت ميکنند
اضاف��ه کرد:نيک��وکاران و خيران هر محله و
منطق��ه ميتوانند با ارائ��ه کمکهاي نقدي
و غي��ر نق��دي در رفع محرومي��ت نيازمندان
همان مناطق کمک کنند .وي در پايان گفت:
مراکز نيکوکاري براي ايجاد بس��تر مشارکت
و حض��ور م��ردم در اي��ن عرص��ه مهم ايجاد
شدهاند وبراي ارائه خدمت به نيازمندان فارغ
از برخي بروکراسيهاي اداري عمل ميکنند،
در نتيجه س��رعت کارها در اين مراکز براي
خدمترساني به محرومان بيشتر است.

توسعهخالقانهگردشگريوصنايعدستيدرشبهايفرهنگينصفجهاندرتبريز
بهروز راعي :مايه فخر ايران و جهان با پيوندهايي
عميق که تاريخ دو ش��هر را به هم گره زده اس��ت؛
اصفهان و تبريز ،دو خواهرخوانده ،دو کالنش��هر
که يکي را نيمه جهانش خوانند و ديگري را شهر
اولينها؛ و اين نام چقدر بامس��ماتر ميشود وقتي
شمارش معکوس ميزباني تبريزيها از نخستين
برنامه شبهاي فرهنگي اصفهان از حاال آغاز شده
اس��ت.بزم هنر و فرهنگ؛ گردهمايي نور و رنگ،
موسيقي و نمايش ،ادبيات و سينما ،صنايعدستي
و هنره��اي تجس��مي ،ب��ه افتخ��ار اصفهان و به
ميزباني ميهماننوازانه تبريزيها که قرار اس��ت
گرما را به رگ ش��بهاي س��رد و برفي زمس��تان
تبريز بريزد.نخس��تين برنامه شبهاي فرهنگي
اصفه��ان با چش��مانداز اقام��ه گفتوگومندي بر
اساس توسعه صنايع خالق و گردشگري از ساعت
 15ت��ا  21روز پنجش��نبه  24بهم��ن ماه به همت

معاونت فرهنگي ش��هرداري اصفهان در پرديس
س��ينمايي قدس تبريز برگزار ش��د .در روايتي از
اين رويداد فرهنگي ،قصهگو ،داس��تان ميگويد
مرشد غالمرضا خوشحالپور را اصفهانيها خوب
ميشناس��ند .نقال مونقرهاي با لباسي به سپيدي
موهايش که انگار با چوب دستياش جادو ميکند،
ورد ميخواند و ميبردمان وس��ط داس��تانهاي
ش��اهنامه .خوشحالپور که پدر و پدربزرگي نقال
داش��ته از س��ال  1355بازيگري تئاتر را پيش��ه
ميکند و تا س��ال  1365ادامه ميدهد .اس��تاد در
سي سالگي نقالي را آغاز ميکند و مردم اصفهان
تا امروز پاي بيش از  3هزار اجراي او نشس��تهاند.
مهمانان بزم اصفهان در تبريز نيز در آغازين دقايق
برنامه ش��ب اصفهان گوش به نواي پردهخواني
مرشد خوشحالپور ميسپارند .آواي اصفهان در
گ��وش تبريز مگر ميش��ود گردهمايي فرهنگي

بدون موس��يقي؟ مگر ممکن اس��ت نام اصفهان
بياي��د و ن��ام خوانندگان و نوازندگان نامياين ديار
از تاج و کس��ايي و ش��هناز گرفته تا سراج و محمد
اصفهاني به ميان نيايد؟ اصفهانيها براي اين شب
فرهنگي ش��ش قطعه موسيقي تدارک ديدهاند تا
چش��مانمان را ببنديم و با بال موس��يقي از تبريز
يکراس��ت به اصفهان برويم .س��پس نوبتي هم
باش��د نوبت ش��هردار اصفهان و تبريز اس��ت تا
قدرتاله نوروزي و ايرج شهينباهر بيايند و بگويند
از پيوندهاي فرهنگش��هرهاي خودُ .کالغها به
تبريز رسيدند روزي که به تماشاي نمايش کالغها
در مجموعه استاد فرشچيان اصفهان رفتم فکرش
را ه��م نميک��ردم تئاتري بتواند همانقدر که مرا
ميخندان��د ب��ه فکر هم فرو بب��رد .اثري حاصل
نويسندگي و کارگردان سعيد محسني و هنرنمايي
محمد ترابي ،قادر طباطباييزواره و بهاره آقاداوود

که لهجه شيرين اصفهاني بازيگرانش مهمترين
وجه تمايزش با آثار مش��ابه شده .شخصيتهايي
آش��نا که زيستش��ان در اصفهان براي تماشاگر
باورپذير است و ميخواهد باوري قديميکه تنه به
خرافه ميزند را پيش چشم بيننده به چالش بکشد.
کالغها که از توليدات سازمان فرهنگي اجتماعي
ورزش��ي ش��هرداري اصفهان است ،حاال پس از
نمايش در جشنواره بينالمللي تئاتر فجر ،به تبريز
هم ميآيد تا گوش��هاي از طنازي و ش��يرينزباني
اصفهانيها را روي صحنه ببرد.

افتتاحيهمسابقاتبينالملليقرانکريم 22فروردينماهسالآيندهبرگزارميشود

مش�هد مقدس س�ارا رحمتي-رئيس ستاد سي و
هفتمين دوره مس��ابقات بي��ن المللي قران کريم
گفت :حوزه قراني جاي کار بسياري دارد .نشست
هم انديشي پيشکسوتان و نخبگان قرآني خراسان
رضوي با حضور مهدي قره ش��يخلو ،رئيس ستاد
س��ي و هفتمين دوره مس��ابقات بين المللي قرآن
کريم  ،حجت االسالم المسلمين محمد احمدزاده
مديرکل اوقاف خراس��ان رضوي وساير مسئولين
فرهنگي با پيشکسوتان و نخبگان قرآني خراسان

رضوي در محل س��الن جلس��ات اداره کل اوقاف
استان برگزار شد .مهدي قره شيخلودر اين نشست
گفت :بايس��تي طراحيها در خصوص مس��ابقات
قرآني خيلي بازو در س��طح مسابقات شهرستاني،
اس��تاني ،ملي و بين المللي برگزار ش��ود.وي افزود
:چرا که در اين سالها دو بخش شهرستاني واستاني
مظلوم واقع ش��ده اند ،در صورتي که اين دو پايه
هس��تند ،اگر مسابقات شهرس��تاني خوبي داشته
باش��يم قطعا کيفيت مس��ابقات ملي و بين المللي
ما نيز افزايش پيدا ميکند.مهدي قره ش��يخلو با
اشاره به برگزاري سي و هفتمين دوره از مسابقات
بين المللي قران کريم در مشهد بيان کرد :تاکنون
س��ه س��تاد براي اين منظور يکي در تهران ،يکي
در اس��تانداري و يک��ي در اداره کل اوق��اف و امور
خيريه خراسان رضوي تشکيل شده است رئيس
س��تاد س��ي و هفتمين دوره مسابقات بين المللي
قران کريم با اشاره به براي برگزاري هر چه بهتر
ايندورهازمس��ابقاتاظهارداش��ت:آستانقدس

رضوي در اين زمينه همکاري خوبي با ما داش��ته
است و استقبال بسيار خوبي از برگزاري اين دوره
از مسابقات در حرم مطهر داشته است وي ضمن
ابرازاميدواريبرايهماهنگيوهمدليچهرههاي
قراني براي برگزاري مسابقات خوبي و آبرومند در
شان نظام مقدس جمهوري اسالميايران و اهل
بيت (ع) گفت :با برنامه ريزيهاي صورت گرفته،
افتتاحيهسيوهفتميندورهازمسابقاتبينالمللي
قران کريم  22فروردين در رواق امام خميني(ره)
برگزار ميشود و در روزهاي يک شنبه و دوشنبه
مسابقات در دو بخش خواهران ،برادران و طالب
در حرم مطهر رضوي برگزار ميشود قره شيخلو با
بيان اينکه سه شنبه  26فروردين مراسم اختتاميه
مش��هددررواقامامراحلبرگزارميش��ود؛افزود:
روز پنجشبه  28فروردين شرکت کنندگان براي
حضور در جلسه اختتاميه که در محضر آقا برگزار
ميش��ود به تهران ميروند وي اظهار داش��ت :در
اين دوره از مسابقات نخبگان قرآني شامل نفرات

برتر س��ي و ش��ش دوره قبل و  ۵۰نفر از اس��اتيد و
پيشکس��وتان قرآني به عنوان مهمان در س��ي و
هفتمين دوره نيز شرکت ميکنند وي با بيان اينکه
خراس��ان رضوي قطب قرآني کشور است؛ افزود:
انتظار همه اين اس��ت که در اين ايام يک برنامه
خ��وبب��اکمکاس��تادانقرآنيکهکارمتعلقبه
آنها است اجرا شود تا با مساعدت و همفکري اين
اساتيد کار خوب و ارزندهاي ارائه شود قره شيخلو
با اشاره به برنامههاي جانبي اين دوره از مسابقات
قرآن کريم گفت :برنامههاي جانبي که کنار سي
و هفتمين دوره مس��ابقات بين المللي قران کريم
برگزار ميش��ود که يکي از اين برنامهها برگزاري
جلس��ات قراني در حاش��يه شهر مشهد با توجه به
مش��کالت فرهنگي آن منطقه اس��ت؛ همچنين
برپاي��ي خيمهه��اي قرآني تحت عن��وان «قرآن
بخوانيد هديه بگيريد» که يک فضاس��ازي براي
نوجوانان و جوانان است از ديگر برنامههاي جانبي
است که در مشهد برگزار ميشود.

آغاز عمليات اجرايي پروژه گازرساني به روستاي عبداله آباد از توابع شهرستان سرخه

سمنان رضا تبيانيان  :عمليات اجرايي گازرساني به
روستاي عبداله آباد سرخه آغاز شد.به گزارش روابط
عمومي ،در نهمين روز از دهه فجر پيروزي انقالب
اس�لاميکلنگ آغاز عمليات اجرايي گازرساني به
روس��تاي عبداله آباد با حضور نماينده مردم شريف
س��منان و س��رخه و جمعي از مس��ئولين استاني و
شهرستانيدرروستايعبدالهآبادبهزمينزدهشد.در
اين مراس��م عليرضا اعواني رئيس امور مهندسي و
اجراي طرحهاي ش��رکت گاز استان سمنان توجه

به روس��تاها و بس��ط و گسترش خدمات و امکانات
دولت به آنها را برآمده از بينش عدالت محور نظام
اسالميدانس��ت و گفت :گازرس��اني به روستاها از
مهمترينمصاديقاينعدالتمحورياست.اعواني
با اشاره به ارزش افزوده استفاده از انرژي پاک گاز به
جايسايرسوختهايفسيليخطاببهاهاليحاضر
در مراسم گفت :با توجه به برنامه ريزي انجام شده
توسط شرکت گاز جهت ايجاد زيرساخت انرژي در
اينمنطقه،شايستهاستمردمومسئوالنشهرستان

ازهماکنونبستربهرهبرداريمناسبازاينفرصت
ارزشمند را به منظور توسعه و رونق اقتصادي فراهم
آورند.وي هزينه باالي توسعه زيرساخت در استان
را حائ��ز توجه دانس��ت و اف��زود :در اين پروژه براي
اج��راي  11کيلومتر خط تغذيه و ش��بکه ،اعتباري
بالغ بر 22ميليارد ريال پيشبيني شده است.اعواني
در پايان همکاري و تعامل کليه دستگاههاي ذيربط
را در اجراي مناس��ب پروژه ضروري دانس��ت و ابراز
اميرواري کرد؛ با اجراي پروژهطبق برنامه زمانبندي

تعريف شده ،در آينده نزديک با بهره برداري از اين
پروژه کام مردم منطقه شيرين شود.

برگزيدگاننخستينجشنوارهاستاني
داستان نويسي فيلمان معرفي شدند

ايالم س�يده ش�هناز موس�وي  :نخس��تين جشنواره
اس��تاني داستان نويس��ي جوان و نوجوان «فيلمان»
در شهرستان آبدانان با معرفي برگزيدگان در مجتمع
فرهنگي و هنري ارش��اد اسالميشهرستان آبدانان
به کار خود پايان داد .ايالم – س��يده ش��هناز موسوي
نخستين جشنواره داستاننويسي جوان و نوجوان باعنوان «فيلمان» به ميزباني شهرستان آبدانان ،صبح
امروز( ۲۶بهمن) با حضور مديرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،جمعي ديگر از مسئوالن و عالقه مندان به
هنر داستانويس��ي با تقدير از برگزيدگان به کار خود
پايان داد.به گفته معاون فرهنگي و رس��انهاي اداره
کل فرهنگ ارشاد اسالمياستان ايالم از زمان اعالم
فراخوان اين جش��نواره ،بيش از  ۱۰۰اثر داس��تاني از
جوانانونوجوانانايناس��تانبهدبيرخانهنخس��تين
جش��نواره داس��تان نويسي فيلمانارسالشدهاست.
يونس قيطاني تصريح کرد :اين جشنواره که به همت
انجمن شعر و ادب نويد با همکاري اداره کل فرهنگ
و ارش��اد اسالمياس��تان ايالم ،اداره فرهنگ و ارشاد
اسالميشهرس��تان آبدانان و موسسه گل بابونه بهار
برگزار شد که زمينه ساز تقويت جريان داستن نويسي
در استان خواهد بود.وي ابراز کرد :ايجاد جريان رقابت
فعاالنه در داستاننويسي جهت پويايي اين هنر ادبي
در نسل نوجوان و جوان ،تقويت انگيزه اميد و عالقه
در نسل نوجوان براي تالش در زمينه داستاننويسي و
تقويت همگرايي دو نسل جوان و جوان داستاننويس
در يک رقابت پويا از اهداف برگزاري اين جش��نواره
است.مديرکلفرهنگوارشاداسالمياستانايالمنيز
در حاشيه برگزاري اين جشنواره ،ايجاد جريان رقابت
فعاالنه در داستاننويسي جهت پويايي اين هنر ادبي
در نسل نوجوان و جوان ،تقويت انگيزه اميد و عالقه
در نسل نوجوان براي تالش در زمينه داستاننويسي و
تقويت همگرايي دو نسل جوان و جوان داستاننويس
دريکرقابتپوياازاهدافبرگزارياينجشنوارهاست.
عمران خودآموز با بيان اينکه برگزاري جشنوارههاي
هن��ريوفرهنگ��ينقشمهميدرراس��تايارتقاي
سطح کيفي و کميرشتههاي مختلف فرهنگي ،ادبي
و هنري در اس��تان خواهد داش��ت ،افزود :بخشهاي
اين جشنواره شامل داستان کوتاه و بلند نوجوان براي
سنين ( 10الي  20سال) و داستان کوتاه و بلند جوان
( ۲۰الي  ۴۰سال) با موضوع آزاد بود که استقبال بسيار
خوبي از اين جشنواره شد .گفتني است در پايان اين
مراسم ،در بخش داستان کوتاه نوجوان ،اسامه جوشن
از شهرس��تان آبدانان ،عارف حس��نعلي از شهرستان
دهلران ،سيده شيالن حسيني از شهرستان دهلران
و در بخش داس��تان بلند نوجوان ،نگار اس��کندري از
شهرستان آبدانان ،کوثر خيود از شهرستان آبدانان و
س��اغر مرادخاني از شهرستان آبدانان حايز رتبههاي
اولتاس��ومش��دند.همچنيندربخشداستانکوتاه
جوان،ايوبچاورانازشهرستانآبدانان،زيبايوسفياز
شهرستاندهلران،کبريانصاريانمقدمازشهرستان
دهلران و در بخش داستان بلند جوان ،علي خانمرادي
از شهرستان دهلران ،خديجه مرادبيگي از شهرستان
دره ش��هر و ثريا روش��ني از شهرس��تان دهلران حايز
رتبههاي اول تا سوم شدند.

شش هزار و هفت راي اولي ،دوم
اسفند ماه پاي صندوق راي ميروند

تايب�اد عام�ر توکلي-عبدالرض��ا س��پهري ،معاون
سياس��ي ،اجتماعي و امنيتي فرماندار و دبير س��تاد
انتخابات شهرس��تان تايباد در گفتگو با بش��ارت نو،
اظهار داشت :در دو سال گذشته دشمن شديدترين
تحريمه��اي تاري��خ را بر ملت ايران تحميل کرد و
با تروريسم اقتصادي تالش کرد تا ملت را از نظام
دور کند ،اما مردم بصير ايران در تشييع پيکر شهيد
س��پهبد س��ليماني و همچنين راهپيمايي  ۲۲بهمن
نشان دادند که دشمن به هدف خود نرسيده است،
اين حضور با ش��کوه مردم ان ش��اهلل در انتخابات
دوم اس��فند م��اه اي��ن پيام را به خ��ارج از مرزهاي
جغرافياي��ي ايران مخابره خواهد کرد که پش��توانه
قدرت ايران در منطقه و جهان مردم همراه و بصير
اين کشور است وي با تأکيد بر حضور حداکثري در
پاي صندوقهاي رأي ،افزود :مشارکت حداکثري
افزاي��ش قدرت نرم نظام جمهوري اسالمياس��ت
که ميتواند پش��توانهاي قدرتمند براي مس��ئوالن
براي پيش��برد اهداف نظام باش��د .حضور حداکثري
مردم دلدادگي و عالقمندي آنها را نسبت به انقالب
اسالمينش��ان ميدهد و مشارکت حداکثري يعني
جمه��وري اس�لاميبه معناي واقعي س��پهري در
خص��وص وضعي��ت انتخاب��ات يازدهمي��ن دوره
مجلس ش��وراي اسالميدر شهرستان تايباد گفت:
در انتخابات پيش رو  ۶۷ش��عبه اخذ با بيش از هزار
نفر عوامل برگزاري انتخابات در شهرس��تان تايباد
تالش خواهند کرد انتخاباتي سالم و آزاد رقم بخورد.
همچنين حدود  ۸۵هزار نفر واجد ش��رايط در تايباد
دوم اس��فند ماه پاي صندوقهاي اخذ راي خواهند
رفت تا از بين  ۳۱نامزد ،يک کرسي نمايندگي حوزه
انتخابي��ه تايب��اد ،تربت جام ،باخ��رز و صالح آباد را
مشخص کنند دبير ستاد انتخابات شهرستان تايباد
افزود :در انتخابات پيش رو  ۶هزار و هفت راي اولي
در تايب��اد ب��ه پاي صندوقهاي راي خواهند رفت و
تجربه نخستين مشارکت اجتماعي خود را در تعيين
سرنوشت خود ،کسب خواهند کرد.

