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حاشیهنشینان کویر قدر آب را بیشتر میدانند

زهره افشار
خبرنگار

آب مایــه حیــات اســت امــا هــر قطــره آن برای
کشــاورزان بویــژه در اســتانهای کویــری کــه در
چند ســال گذشــته با تنش آبی بیشــتری مواجه
بوده انــد حکم طال دارد .شــاید به همین خاطر
اســت کــه کشــاورزان اســتانهای کویــری بویــژه
قــم ویزد قــدر آب را بیشــتر میداننــد و در چند
ســال گذشــته برای مصرف بهینه آب کشاورزی
همــکاری بیشــتری داشــتهاند و حــاال در اســتان
کویری مانند قم میزان بهرهوری آب کشــاورزی
باالتــر از ســطح میانگیــن کشــوری قــرار گرفتــه
اســت .در حــال حاضر در برخی از نقاط اســتان
قــم کشــاورزانی بــه کشــت و کار مشــغولند کــه
میتوانند با آبی که برای تولید گندم الزم است،
اقدام به کشت محصولی چون هندوانه کنند.
ëëرکورد شکنی قمیها در صرفهجویی آب
محمدحســین احمدپــور ،مجــری الگــوی
کشــت سازمان جهاد کشــاورزی قم به «ایران»
میگوید :قم اســتان کم آبی است و از سال 74
که دو ســد غدیر ســاوه و  15خرداد و آن هم در
خــارج اســتان روی دو رودخانــه جــاری در قم
یعنــی «قمرود» و «قره چای» زده شــد این دو
رودخانه تقریباً آبی ندارند و خشــک شــدهاند.
از آن زمــان تاکنون وضعیت آبی قم در بخش
کشــاورزی روز بــه روز بدتر شــده لذا کشــاورزان
مجبور شدند از این تهدید فرصتی بسازند و به
ســمت بهینه مصرف کردن آب کشــاورزی گام
بردارند و آمارها هم نشــان میدهد کشــاورزان
قمی در این راه موفق بودهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان قــم تــا
قبــل از ســال  74تنهــا  50هکتــار از اراضــی بــه
سیســتمهای آبیــاری نویــن مجهــز بودهانــد،
میافزاید :این میزان در حال حاضر به  20هزار
هکتار رســیده که این افزایش قابل توجه نشــان
میدهــد کشــاورزان تا چــه حد به ایــن موضوع
اهمیــت میدهنــد و پــای کار بودهانــد .زیــرا هر
قــدر هــم مســئوالن توصیــه کننــد ،امکانــات را
فراهم کنند و تســهیالت بدهند تا وقتی کشاورز
نخواهــد کاری از پیــش نمــیرود .بــه گفتــه وی
کشاورزان قمی در  4سال گذشته با کمک روش
آبیــاری تحــت فشــار  65میلیــون متــر مکعب
آب صرفهجویــی کردهانــد .وی تأکیــد کــرد:
ایــن اقــدام در کنــار توســعه کشــت گلخانه ای،
لولهگذاری ،تســطیح و تجهیزو نوسازی اراضی،
کشت نشــایی و توسعه کشــت گلخانهای سبب
شــده تا راندمــان آب کشــاورزی از  12درصد در
اوایــل دهه هفتاد به  46درصــد در حال حاضر
برســد که از میانگین کشوری باالتر است .شکی
نیســت که این موفقیت تنها به واســطه آگاهی
و تمایــل کشــاورزان بــرای مصــرف بهینــه آب
حاصــل شــده اســت .وی تصریــح میکنــد :در
قــم بهدلیل پاییــن بودن کیفیــت آب در برخی
از مناطــق سیســتم آبیــاری تحت فشــار جواب

در استان قم تا قبل از سال  94تنها  50هکتار از اراضی به سیستم های
آبیاری نوین مجهز بوده اند .این میزان در حال حاضر به  20هزار
هکتار رسیده است .کشاورزان قمی در  4سال گذشته با کمک روش
آبیاری تحت فشار  65میلیون متر مکعب آب صرفه جویی کرده اند
در دهه گذشته فرهنگ کشاورزی استان یزد در مقابل اجرای
طرح های آبیاری نوین مقاومت می کرد اما درحال حاضر و پس
از  16سال خشکسالی استان یزد  ،کشاورزان بسیاری از این طرح
استقبال می کنند و همین عاملی شده تا راندمان آبیاری در استان
یزد از میانگین کشوری باالتر باشد
نمیدهد و کشــاورزان مجبور بــه لولهگذاری در
اراضی میشوند که در این راستا تاکنون  14هزار
هکتار لولهگذاری انجام شــده اســت .تسطیح و
تجهیز و نوســازی اراضــی راهکار دیگــری برای
افزایش راندمان آب کشاورزی است ،احمدپور
گفت :با اجرای این طرح در یکهزارو  800هکتار
از اراضی اســتان ساالنه  47میلیون متر مکعب
صرفهجویــی در مصــرف آب صــورت گرفتــه
است .از ســوی دیگر استان قم در بحث اجرای
الگوی کشــت بهعنوان نمونه آزمایشی انتخاب
شده بود که مجری این طرح در استان قم تأکید
میکند :این کار در دو دشت ساوه و شریف آباد
قــم بهصورت آزمایشــی آغاز شــد کــه در قالب
ایــن طرح بــه مرور از ســطح زیر کشــت گیاهان

پر آب مانند یونجه کاســته و به سطح زیر کشت
گیاه علوفهای «ســورگوم» اضافه شد .همچنین
جلوی توســعه باغهای پســته گرفته شــد و ما با
توجه به اینکه اســتان دامپرور هســتیم ،ترجیح
میدهیم بیشــتر روی کشــت گیاهــان علوفهای
تمرکــز کنیــم .احمدپــور خاطرنشــان میکنــد:
برآوردها حاکی است کشاورزان قمی در  4سال
گذشــته و با رعایت الگوی کشــت توانستهاند در
مجموع  66میلیون متر مکعب در مصرف آب
صرفهجویــی کننــد .مجری طرح الگوی کشــت
سازمان جهاد کشاورزی قم درخصوص توسعه
کشــت گلخانــه در این اســتان توضیح میدهد:
قــم در ســال  96تنهــا  20هکتار گلخانه داشــت
کــه در حــال حاضــر ایــن میــزان بــه  100هکتار

رســیده و جالب اســت بدانید ســاالنه بواســطه
ایــن میزان کشــت گلخانــهای  2.2میلیــون متر
مکعب آب صرفهجویی میشــود که رقم قابل
توگو
توجهی است .احمدپور در جریان این گف 
به کشاورزانی اشاره میکند که با روی آوردن به
کشت نشــایی در استان قم توانستهاند با میزان
آبــی که برای کشــت گندم الزم اســت ،هندوانه
بکارنــد .وی میگویــد :این شــیوه کشــت در 100
هکتار از اراضی قم اجرا شــده که بیشــتر سطح
زیر کشــت نشــایی بــه هندوانــه ،ذرت علوفهای
و صیفــی جــات اختصــاص دارد .بــه گفتــه وی
در بخــش کشــاورزی قــم بــا اســتفاده از کشــت
نشــایی ،ســاالنه یــک میلیــون متــر مکعب آب
صرفهجویی میشود.
ëëافزایش بازدهی آب کشاورزی
در همیــن حــال رضــا ســرافرازی ،مدیــر
کل دفتــر آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی
بــه «ایــران» میگویــد :بهــرهوری آب بــرای ما
بهدلیــل خشکســالی و بحث تحریمهــا و لزوم
حفظ امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است.
وی میافزایــد  :خوشــبختانه کشــاورزان مــا در
اســتانهای مرکــزی که بــا کمبود بیشــتر منابع
آبی مواجه هســتند بیشــتر قدر آب را میدانند
و بــرای مصرف بهینــه آب همــکاری میکنند.
بــه گفتــه وی میانگیــن راندمان آب کشــاورزی
کشــور از  35درصــد ســال  94بــه  45درصد در
حال حاضر رســیده است .وی با اشاره به اینکه
اجــرای طرحهــای آب و خاک در ســالجاری و
نسبت به سال گذشــته  10تا  15درصد افزایش
داشــته اســت افــزود :تاکنــون در  2.2میلیــون
هکتــار از اراضی کشــور ،سیســتم آبیــاری نوین

اجــرا شــده اســت .وی طــرح تجهیــز  46هــزار
هکتــاری سیســتان و بلوچســتان و  550هــزار
هکتاری خوزستان به سیستمهای آبیاری نوین
را از جمله طرحهای شاخص این بخش خواند
و تأکیــد کــرد :اجــرای این طــرح در سیســتان و
بلوچستان به پایان رسیده واجرای آن در طرح
 550هــزار هکتــاری خوزســتان نیز تــا پایان کار
دولت تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
ëëتوسعه کشت گلخانهای در یزد
در همین حال عباس بشــارتی ،سرپرســت
مدیریت آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی
یزد هــم به «ایران» میگویــد :بالغ بر  30هزار
هکتــار ازاراضــی اســتان بــه انــواع روشهــای
آبیــاری نویــن از جملــه تحت فشــار ،قطرهای
و تیــب تجهیــز شــدهاند .انتظــار مــیرود در
سالجاری نیز  4هزار هکتار دیگر به این میزان
اضافه شــود .وی تأکید میکند :در دهه گذشته
فرهنــگ کشــاورزی اســتان در مقابــل اجــرای
طرحهــای آبیاری نویــن مقاومــت میکرد اما
درحــال حاضــر و پس از  16ســال خشکســالی
اســتان یــزد ،کشــاورزان بســیاری از ایــن طرح
اســتقبال میکننــد و همیــن عاملــی شــده تــا
راندمــان آبیــاری در اســتان یــزد از میانگیــن
کشــوری باالتر باشــد .به گفتــه وی در حالی که
میانگیــن راندمان آبیاری کشــاورزی در کشــور
 45درصد اســت ایــن میزان در اســتان یزد به
 48.7درصد رسیده است .بشارتی خاطرنشان
میکند 70 :هزار هکتار از اراضی کشاورزی یزد
قابلیــت اجــرای ایــن روش های نویــن آبیاری
دارد کــه انتظــار مــیرود طــی  4ســال آینــده
همــه ایــن اراضــی از روشهــای نویــن آبیاری
بهــره ببرنــد .وی همچنیــن با اشــاره بــه اینکه
در یــزد بیــش از  195هکتــار کشــت گلخانهای
وجــود دارد تصریــح میکند :اتفــاق خوبی که
در گلخانههــای یزد افتــاده و راندمــان آبیاری
را بیــش از پیش باال برده اســتفاده همزمان از
روش آبیــاری تیــب (قطرهای تیوبی) و کشــت
توأمــان اســت .در ایــن راســتا ضمــن مصرف
بهینهتــر آب نســبت بــه روشهــای قبلــی،
کشاورزان با استفاده از کشت توأمان بهصورت
همزمان دو نــوع محصول میکارند .بشــارتی
توضیح میدهد :در کشــت توأمــان فرضاً یک
گلخانــه ابتدا خیــار مــیکارد و  40روز مانده به
پایــان برداشــت کامــل ایــن محصــول در کنار
بوتــه خیار اقدام به کشــت نهــال گوجه فرنگی
میکنــد در واقع زمان تولید محصــول را کوتاه
میکنــد .وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه 25
درصد آب پایدار کشاورزی یزد از قنوات تأمین
میشــود میافزایــد :احیای قنــوات از اهمیت
ویژهای برای ما برخوردار اســت ولی متأسفانه
در سال گذشته با وجود بارندگیهای خوبی که
اتفاق افتاد و بســیاری از قنــوات را احیا کرد اما
همین بارش های فراوان در عین حال موجب
ریزش برخی قنوات هم شد که بهصورت ویژه
در دست نوسازی است.

اخبار

بازدهی آب کشاورزی در قم و یزد باالتر از میانگین کشوری

نخلستانهای بوشهر از درون میپوسند

بوشــهر -پوســیدگی تنه نخل و شکســتن تنه و تاج درخت عارضهای است
کــه بر اثر ابتــای درخت به یک نوع قــارچ و آلودگی اتفاق مــی افتد و پس
از آســیب بــه قســمتهای مختلــف آن ،در نهایــت موجب مــرگ درخت
میشــود .بــه گزارش ایســنا ،دکتــر فــرزاد کرمپور عضــو هیأت علمــی گیاه
پزشــکی مرکــز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی اســتان بوشــهر در ایــن باره
میگوید :قارچ تیالویوپســیس باعث بروز یک مشکل اساسی یعنی بیماری
پوسیدگی تنه نخل خرما و شکستن تنه و تاج درخت شده است ،به گونهای
کــه در نخلهای جوان پوســیدگی تنه نخل از پایین بــه باال با عالئمی مانند
پالکهای سفید رنگ قارچ و در نخلهای ُمسنتر ،پوسیدگی و مرگ جوانه
مرکزی (دل خرما) ،خشکیدگی برگ ،شکستگی و آویزان شدن تاج درخت
را موجب میشود.
وی افزود :پیش از این بیماری را روی نخل خرما در استان بوشهر نداشتیم
اما از سال گذشته بهدلیل تغییرات اقلیمی ،مثل بارانهای اردیبهشت ماه
پارســال و امســال و تغییرات آب و هوایی باعث شــده که این قارچ فعالتر
شود و برای ما چالش بسازد.
ایــن متخصص بیماریشناســی گیاهی دربــاره علت ابتــای نخلها به
قارچ و بیمار شــدن آنها توضیح داد :با وجود اینکه سیســتم آبیاری این
بــاغ قطــرهای بوده ،ولی به جای اینکه لوله آبی که پای تنه آب میریزند
را بــا فاصلــه یک تا یک و نیم متری از تنه قــرار بدهند ،قطره چکانها را
کامــاً دور تــا دور تنه قرار داده بودنــد که لولههای آبیــاری قطرهای باید
حتماً جابهجا شوند.

شرکت پاالیش گاز ایالم پارسال به  97درصد
اهدافش رسید

ایالم  -مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایــام از تحقق  97درصدی اهداف
این پاالیشــگاه در ســال گذشــته خبر داد و گفت :در حوزه پایداری و ارتقای
تولیــد و فــروش محصــوالت در ســال گذشــته ،شــرکت پاالیــش گاز ایــام
عملکرد موفقی داشته است.
دکتر «روحاهلل نوریان» افزود :این عملکرد در مقایســه با ســال  ،97با رشد
 7درصــدی در گاز تــرش بهعنوان خــوراک ورودی ،ضمن حفــظ پایداری
تولیــد و کاهــش توقفات ،گاز شــیرین تزریقــی بهخط سراســری 10درصد،
میعانــات گازی یــک درصــد و تولیــد گوگرد نیــز  7درصد افزایش داشــته
اســت .وی گفت :در حوزه فروش محصــوالت تولیدی نیز ،میعانات گازی
 5درصد و گوگرد دانهبندی شــده (پاســتیلی)  20درصد افزایش داشــته و
حتــی با توجه به اعالم نیاز برق منطقهای غرب و عقد قرارداد با مدیریت
شــبکه برق ،ضمن اســتفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه این شــرکت ،فروش
برق نیز  ۷۵درصد رشد داشته است.
نوریــان ضمــن اشــاره بــه تحقــق اهــداف عملیاتــی و تعهــدات تولید این
شــرکت در ســال گذشته ،خاطرنشــان کرد :خوشــبختانه تولید گوگرد باالتر
از تعهــد تولید بوده و تعهدات شــرکت در بخش تولید گاز شــیرین و دیگر
محصوالت نیز ،حدود  97درصد محقق شده است.

اهدای گواهینامه ثبت جهانی دوتار
به استاد عثمان محمدپرست

خیران مدرسه ساز قدم در راه کوهنورد آلمانی بگذارند

کهگیلویه و بویراحمد نیازمند دهها مدرسه مثل «الیزابت»
پریسا عظیمی
خبرنگار

از زمانــی کــه «برنــد رز» کوهنــورد آلمانــی
بــه روســتای محــروم «لمــا» در کهگیلویــه و
بویراحمد آمد و فکر ساختن یک مدرسه برای
اهالی روســتا به ذهنش رســید حدود  14ســال
میگذرد.
دبســتان ســه کالســه «الیزابــت» ســاخته و
افتتاح شــد اما همین یک دبســتان پاسخگوی
نیازهای آموزشی روستاهای استان کهگیلویه و
بویر احمد نیست .در کنار همه کمبودها بیش
از یک ســوم مدارس این اســتان فرســوده و در
آســتانه تخریب هســتند و خیرین مدرسهســاز
هم سری به این استان نمیزنند.
پیــروز کرمــی ،مدیــرکل نوســازی ،توســعه
و تجهیــز مــدارس اســتان کهگیلویــه و
بویراحمــد بــا بیــان اینکــه انســان بــرای ابــراز
حــس انسان دوســتی و خیرخواهــی مرزهــا را
درمینــوردد ،بــه مدرســه  3کالســه روســتای
محــروم «لمــا» در شهرســتان دنــا که از ســوی
توریســت آلمانی بهنام «برند رز» ساخته شد،
اشــاره میکند« .برنــد رز» کوهنورد و توریســت
آلمانــی بــود کــه زمســتان ســال  ۸۵بــه ایــران
آمــد .او یــک معلم مــدارس اســتثنایی بود که
به قصــد کوهنوردی بهســمت کوههای زاگرس
حرکــت میکنــد و به روســتای«لما» میرســد؛
منطقــهای محــروم و دورافتاده کــه حدود400
نفــر جمعیت دارد .محرومیت مردم لما ،رز را
که در آن سالها خودش نیز معلم بود؛ به فکر
کمک به مردم روستا در حد توانش میاندازد.
کرمــی میگویــد :این گردشــگر آلمانــی ،با
حســاب بانکی که از حقــوق معلمی پسانداز
کــرده بــود به فکر ســاخت یــک مدرســه برای

مردم روســتای لما با ۶۰میلیــون تومان در آن
ســال به پول ایران میافتــد .رز ،این موضوع را
با شورای روستا در میان میگذارد و آنها هم با
ارائه راهکارهای قانونی و اینکه سازمانی تحت
عنــوان نوســازی و تجهیز مدارس بــه او کمک
خواهــد کــرد ،راهنمایی اش کردند .مســئوالن
ســازمان نوســازی و تجهیز مدارس استان هم
از این پیشــنهاد اســتقبال کردند و اینگونه بود
کــه کــودکان «لما»صاحــب یک دبســتان ســه
کالســه شــدند .برند رز با اینکه بازنشسته شده
بود تا ســال  91چند باری را بههمراه دوستان و
شــاگردانش به ایران آمده و به مدرســهاش در
روســتای لما که بهنام دختــرش «الیزابت رز»
نامگــذاری شــده ،سرکشــی کــرده و اقالمــی را
هم بهعنوان کمــک و هدیه برای برخی اهالی
محروم روستا آورده است.
ëëبا هر مبلغی میتوان خیر مدرسه ساز شد
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز
مــدارس اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
میگویــد :متأســفانه فرهنگ مدرسهســازی
هنــوز بیــن مردم اســتان جــا نیفتاده اســت،
وقتــی از مدرسهســازی صحبــت میکنیــم
مــردم فکــر میکننــد بایــد مبلــغ زیــادی را
هزینــه کنند در صورتی که بــا مبلغ کم هم از
کمــک آنها اســتقبال میکنیم .نبــود خیرین
مدرسه ســاز در اســتان از دیگــر مشــکالت
ماست زیرا بخشی از خیرین ما ساکن تهران
هســتند و مــا در ســطح اســتان خیــری برای
ســاخت مدرســه نداریم .از طرفی اســتان ما
روســتاهای پراکنــده زیــادی دارد کــه برخــی
از آنهــا نیــز صعــب العبــور هســتند و یکی از
مشــکالت مــا در این روســتاها ،نبود مدرســه
یــا وجــود مدرســه بســیارقدیمی اســت .مــا
از کمیتــه فضــای آمــوزش و پرورش اســتان

در مناطق روستایی استان
کهگیلویه و بویر احمد اگر
خیری  ۳۰درصد هم برای
مدرسه سازی کمک کند،
 ۷۰درصد دیگر هزینه ساخت
مدرسه را سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور
متقبل میشود .در مناطق
شهری هم این طرح به صورت
 ۵۰-۵۰انجام میگیرد یعنی
۵۰درصد هزینه ساخت از طرف
خیرین و  ۵۰درصد هم از سوی
سازمان نوسازی مدارس کشور
هزینه خواهد شد

درخواســت کردیــم کــه در شهرســتانهای
اســتان 10 ،روســتا را که نیاز به مدرســه دارند
بهعنــوان اولویــت اول معرفــی کننــد تــا
اقدامــات الزم بــرای مدرسهســازی با کمک
مردم و مسئوالن انجام شود.
وی از مهاجــرت روســتاییان و ســکونت
آنها در حاشــیه شــهرها خبر میدهــد و اضافه
میکنــد :با افزایــش این مهاجرتهــا حتی در
حاشــیه شــهرها هم با کمبود فضای آموزشــی
مواجه شدیم.
مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس
استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای
طرح «آجر به آجر» که امسال با مشارکتهای
مردمــی در ســاخت مدرســه به اجــرا درآمده؛
میگویــد :این طرحی کشــوری اســت که هدف
از آن فرهنگســازی برای مشارکت در ساخت
مدرســه اســت .این طــرح با دو هــدف اجرایی
میشــود .یکــی جمــعآوری ســرمایههای خرد
عامه مردم اســت کــه طبق این طــرح اگر یک
خیر حتی برای یک آجر جهت ساخت مدرسه
کمک کند ما نیز استقبال خواهیم کرد.

 2700ëëکالس درس فرسوده
کرمــی با بیــان اینکه کهگیلویــه وبویراحمد
 7هــزار کالس درس دارد کــه از ایــن تعــداد
 2هــزار و  700کالس نیــاز بــه مقاومســازی و
بازســازی دارند ،یادآور میشــود :پیــرو اجرای
این طرح ،ســامانه مهر مدرســه را هــم افتتاح
کردیــم تــا مــردم در هــر اســتان کــه متقاضی
کمــک هســتند بتوانند بــا ورود به این ســامانه
کمــک مالــی کننــد .در ایــن مــورد بــا خیریــن
مدرسه ساز هم وارد مذاکره خواهیم شد.
وی همچنیــن تصریــح میکنــد :در مناطق
روســتایی اســتان اگــر خیــری  ۳۰درصــد هــم
برای مدرسهسازی کمک کند ۷۰ ،درصد دیگر
هزینــه ســاخت مدرســه را ســازمان نوســازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور متقبل میشود.
در مناطــق شــهری هــم ایــن طــرح بهصورت
 ۵۰-۵۰انجام میگیرد یعنی  ۵۰درصد هزینه
ســاخت از طــرف خیریــن و  ۵۰درصــد هــم از
ســوی ســازمان نوســازی مدارس کشــور هزینه
خواهد شد.
بهگفته کرمی ،امسال  ۳هزار و  ۳۰۰میلیارد
تومــان اعتبــار بهعنــوان طــرح مشــارکتهای
مردمــی برای ســاخت مــدارس کشــور در نظر
گرفته شــده که براساس آن هر استانی هر قدر
بتوانــد خیریــن را جذب کند اعتبار بیشــتری از
ایــن بودجــه دریافــت خواهــد کــرد .همچنین
تا پایــان امســال  ۱۱۰پروژه مدرسهســازی را در
استان در دست اجرا داریم که از این تعداد ۵۱
پروژه به صورت مشارکتی با بنیادهای برکت و
علوی و چند بانک عامل وخیرین اســت که در
قالــب  ۲۱۵کالس درس تحقق خواهد یافت و
تالش میشــود با کمکهای مشارکتی تا پایان
امســال ۱۲۳ ،کالس تحویل آموزش و پرورش
و دانشآموزان شود.

مشــهد -رئیــس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خواف
گفت :نســخهای از گواهینامه ثبت جهانی دوتار که به دو زبان انگلیســی و
فارسی نگارش شده ،به استاد عثمان محمدپرست اهدا شد.
به گزارش ایرنا ،محمود باعقیده افزود :این گواهینامه از طرف دکتر بهروز
وجدانــی که عهدهدار پرونــده ثبت جهانی دوتار با عنوان «مهارت ســنتی
ســاختن و نواختن دوتار» در یونســکو بود به اســتاد عثمان محمدپرســت
اهدا شده است.
این لوح به نمایندگی از دکتر وجدانی توسط محمود باعقیده رئیس اداره
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خواف و علی تاجیک رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان به استاد محمدپرست تقدیم
شد.
عثمان محمدپرست در سال  ۱۳۰۷در شهر خواف استان خراسان رضوی
متولد شد و از  ۱۰سالگی با دوتار مأنوس گردید.
اســتاد محمدپرســت آثار مطرح و معروفی دارد که از چاوشــی و سرحدی
گرفتــه تــا دیگر مقامهــای این دیار ،اجراهــای گوناگونــی را درعین وحدت
آفریده است.
وی همچنیــن دارای فعالیتهــای خیرخواهانــه در حــوزه مدرسهســازی
است.

تعطیلی واحدهای صنعتی در اشتهارد تکذیب شد

کرج  -مدیرعامل شهرک صنعتی اشتهارد تعطیلی تعدادی از واحدهای
صنعتــی و تولیــدی در ایــن شــهرک را بهدلیــل ابتــای کارکنــان بــه کرونا
تکذیب کرد.
مجیــد ثاقبی بــا بیان اینکه واحدهای تولیدی در این شــهرک با تمام توان
در حــال فعالیت هســتند ،گفت :هیــچ واحد تولیدی در شــهرک صنعتی
اشتهارد بهدلیل ابتالی کارکنان به کرونا تعطیل نشده است.
وی با اشــاره به اینکه در موج اول کرونا ،واحدهای صنعتی اشــتهارد نقش
مؤثــری در تولیــد مواد مورد نیاز کشــور در بخش ضدعفونــی ،گان و پارچه
بیمارستانی داشتند ،اظهار داشت :هماکنون واحدهای تولیدی در شهرک
بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.
ثاقبــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :همچنیــن بــا هــدف
خدماترســانی هر چه بیشــتر به مردم ،ظرفیت جدیــد تولید بزرگترین
شرکت تولیدکننده ماسک ایران در شهرک صنعتی اشتهارد از هفته دیگر
راهاندازی میشود.

