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كلللاس درس، 
كافلي  دركنلار 
نبودن كادر آموزشي از جمله مشكات آموزش 
و پرورش استان سيستان و بلوچستان است كه 
به شدت نيازمند مرتفع شدن است.  درحالي كه 
هر ساله در آستانه بازگشايي مدارس مسئوالن 
درخصوص رفع اين مشكات قول هايي مي دهند 
كه در برخي موارد عملي نمي شلود، اما اين بار 
برخي شواهد حكايت از آن دارد كه در آستانه 
سال تحصيلي قرار است كمبودها دراين زمينه 
مرتفع شود كه دراين بين مي توان به اظهارات 
اخير مديركل آملوزش و پرورش سيسلتان و 
بلوچستان اشاره نمود كه اعام كرد: »اين اداره 
كل سلاخت 2200كاس درس را در دستور كار 
دارد كه بسياري از اين كاس ها در آستانه سال 
تحصيللي جديد بله بهره برداري مي رسلد.«

    
شهريور ماه سال گذشته بود كه مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس سيستان و بلوچستان با 
اشاره به كمبود ۵ هزار كالس درس در اين منطقه 
اعالم كرد:»در حال حاضر ۷۰۸ مدرسه خشت و 
گلي در اس��تان وجود دارد كه به شدت نيازمند 
تخريب و بازسازي است.« عليرضا راشكي با اشاره 
به وجود ۵۴۳ كالس درس كانكسي در سيستان 
و بلوچس��تان و تالش براي جايگزيني فضا هاي 
مناسب افزود:»در حالي كه تالش شده تا تعدادي 
از مدارس فرسوده كه هر لحظه احتمال فرو ريختن 
آنها مي رود، تخريب و نوسازي شود با اين وجود 
تنها طي س��ال ۹۵، ۳۹۰ كالس درس خشتي و 

گلي تخريب و قرار شد از نو ساخته شوند.«
   كمبود 12هزار معلم 

دوري و سختي مس��ير مدارس در كنار كاهش 
جذب معلم از جمله داليلي است كه سبب شده  
مدارس سيستان و بلوچستان خصوصاً در مناطق 
دورافتاده از كاهش يا نداشتن كادر آموزشي رنج 
ببرد؛موضوعي كه موجب ش��ده اس��ت در حال 

حاضر آموزش وپرورش اين استان در آستانه سال 
تحصيلي جديد با كمبود 12ه��زار معلم مواجه 
شود.  معاون پش��تيباني و تأمين منابع اداره كل 
آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان با تأييد 
اين موضوع به »ج��وان« گفت:»اين اس��تان با 
كمبود 12 هزار معلم مواجه اس��ت كه نياز است 
براي رفع اين كمبود در سال تحصيلي جديد اقدام 
جدي انجام گيرد.« حسين بُر افزود:»طبق قول 
مسئوالن براي سال تحصيلي جديد بخشي از اين 
كمبود ها را از طريق سهميه آزاد، بيش از هزار نفر 
را از طريق دانشگاه فرهنگيان و ۳2۰۰ نفر را هم از 

نيرو هاي خريد خدمت، تأمين خواهيم كرد.« 
   نياز به ساخت 11 هزار كالس درس

وضعيت مدارس سيس��تان و بلوچس��تان نشان 
مي دهد اين استان براي رسيدن به نقطه مطلوب 
نيازمن��د س��اخت 11 هزار كالس درس اس��ت 
كه اين مهم بايد با جديت هرچ��ه تمام تر دنبال 
شود.   مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
سيس��تان و بلوچس��تان با تأييد اين موضوع به 
»جوان « گفت:»براي رسيدن فضاهاي آموزشي 

سيستان و بلوچستان به متوسط كشوري نيازمند 
ساخت افزون بر 11 هزار كالس درس هستيم.«

اين درحالي اس��ت ك��ه 61۸1 مدرس��ه در اين 
منطقه تخريبي و نيازمند بازسازي است.  عليرضا 
راشكي بيان كرد:» 1۸ هزار و ۹۳۴ كالس درس 
در سيستان و بلوچس��تان وجود دارد كه ۴۳۵۸ 
مورد آن نيازمند مقاوم سازي است.« اين اظهارات 
درحالي مطرح مي شود كه متوسط زيربناي فضاي 
آموزشي در كشور ۵/۳۴ مترمربع و در سيستان و 
بلوچستان ۳/11 مترمربع است.  معاون هماهنگي 
امور عمراني استاندار سيس��تان و بلوچستان نيز 
دراين خصوص به »جوان گفت:»طبق آمارها هم 
اكنون تنها در مناطق حاش��يه اي استان از جمله 
شهر هاي س��راوان، ايرانش��هر، چابهار و زاهدان 
نيازمند ساخت 6۷ باب مدرس��ه هستيم.« باقر 
كرد با اش��اره به اينك��ه براي س��اخت اين تعداد 
فضاي آموزشي نيازمند دستور سازمان برنامه و 
بودجه هستيم ،افزود:»اين مهم موجب شده است 
درحال حاضر از 6۷ باب مدرسه تنها ۳2 مدرسه 
با ۵2 درصد پيشرفت درحال ساخت باشد.« اين 

درحالي است كه هم اكنون در اين استان نياز به 
۵هزار مدرسه جديد اس��ت كه از اين تعداد تا به 
امروز 2۰۰ پروژه آموزشي متشكل از يك كالس تا 
2۴ كالس و در مجموع ۹2۵ كالس درس ساخته 
ش��ده اس��ت.  مديركل آموزش و پرورش استان 
با اش��اره به كمك خيران دراين زمينه گفت:»با 
توجه به بودجه اندك تخصيص يافته به آموزش 
و پرورش اس��تان، بيش از ۵۰ درص��د اعتبارات 
اين ساخت وس��ازها توس��ط خيران مدرسه ساز 
تأمين شده است.«  عليرضا نخعي با اشاره 1۴1۹ 
پروژه جديد آموزشي در مناطق محروم خصوصاًًًًًًًًً 
سيس��تان و بلوچس��تان بيان كرد: »يك رديف 
ويژه اي خاص توس��عه فضاي آموزشي در استان 
به مبلغ 6۰۰ ميليارد تومان براي سه سال در نظر 
گرفته شده است كه ۳۵ درصد اين تعداد از پروژه ها 

در حاشيه و بافت حاشيه اي اجرايي مي شود.«
    ساخت 2200 كالس درس

از آنجا كه كمبود و فرسودگي مدارس در سيستان 
و بلوچستان همواره به عنوان جدي ترين معضل 
آموزش��ي در اين اس��تان به ش��مار مي رود، لذا 
اين مهم موجب شده است مس��ئوالن آموزش 
و پرورش ب��راي رف��ع آن چاره انديش��ي كنند.  
مديركل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
دراين رابط��ه گفت:»آموزش و پرورش اس��تان 
س��اخت 22۰۰ كالس درس را در دس��تور كار 
دارد كه بسياري از اين كالس ها در آستانه سال 
تحصيل��ي جديد ب��ه بهره برداري مي رس��ند.« 
عليرضا نخعي  افزود:»براي حل مش��كل فضاي 
آموزشي در سيستان و بلوچستان، ۵ هزار كالس 
درس ديگر نياز اس��ت.« وي با اش��اره به نقش 
خيران مدرسه ساز در تكميل فضاهاي آموزشي 
سيس��تان و بلوچس��تان ادامه داد:»بيش از 6۰ 
درصد هزينه هاي ساخت فضاهاي آموزشي در 
اين استان را خيران پرداخت كرده اند.« به گفته 
اين مس��ئول دولت به تازگي براي حل مش��كل 
كمبود فضاي آموزشي در سيستان و بلوچستان 

هم اعتبار ويژه اي اختصاص داده است. 

بار ديگر نيروهاي مردمي بس��يج و سپاه در قالب 
رزمايش محمدرس��ول اهلل 2 به مي��دان آمدند تا 
همچون هشت س��ال دفاع مقدس روحيه اتحاد 
و همكاري مردم سراسر كشور را به رخ جهانيان 
بكش��ند و اينب��ار در خدمت محروم��ان جامعه 
باش��ند. اين رزمايش كه بر مبن��اي دوران دفاع 
مقدس كه اعزامي به نام اعزام سپاهيان حضرت 
محمد رسول اهلل انجام ش��ده بود؛ نام گذاري شده 
است. تاكنون استان هاي بسياري شاهد برگزاري 
اين اتحاد ملت ب��زرگ ايران بوده ان��د. رزمايش 
اقتدار عاشورايي بسيج  اكنون به سواحل آب هاي 
نيلگون بوشهر هم رسيده است. نمايشي از اقتدار 
نيروهاي بسيج و س��پاه كه با محروميت زدايي از 
مناطق كم برخوردار كشور ادغام شده است. از اين 
رو در كنار تضعيف روحيه دش��من، ارتقاي توان 
و آمادگي گردان هاي بس��يج؛ افزايش نشاط در 
جامعه هم با اجراي طرح هاي اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي مورد توجه قرار گرفته اس��ت. يكي از 
اين هزار و يك طرح اجرا شده در اين روزها شامل 
ارائه خدمات پزشكي رايگان پزشكان بسيجی به 

هزاران تن از مردم كشور مي شود. 
   بسيج ملت براي خدمت به مناطق محروم

حمايتي كه روحيه همكاري و اتحاد را در بين مردم 
اس��تان  ها بيدار كرده و آنها را گروه گروه در كنار 
نيروهاي سازماندهي شده بس��يج و سپاه به پاي 
كار سازندگي مناطق كم برخوردار آورده است. در 
اين خصوص فرمانده حوزه مقاومت امام رضا)ع( 
هشتبندي در اس��تان هرمزگان مي گويد: »طي 
روز گذش��ته 11 گروه جهادي به منطقه توكهور 
و هش��تبندي اعزام شده اند كه ش��امل 1۰ گروه 
عمراني و فرهنگي و يك گروه پزشكي مي شوند 
كه به مدت ۳ روز در اين منطقه خدمات متعددي 
را ارائه مي دهند.« ستوان دوم عبدالرضا زارعي پور 
مي افزايد: »الزم به ذكر اس��ت كه تا روز گذشته 
هزار و 2۰۰ نفر از مردم دهس��تان چ��راغ آباد به 
صورت رايگان معاينه و درمان شدند.« وي ادامه 
مي دهد: »در شهرس��تان ميناب ني��ز 22 گروه 
جهادي در قال��ب گروه ه��اي محروميت زدايي، 
فرهنگي آموزشي، بهداش��تي و عمراني فعاليت 
مي كنند. 2۵۰ گروه فعال جه��ادي نيز در طول 

سال به مردم مناطق محروم وكم برخوردار خدمات 
رايگان ارائه مي دهند.«

فرمانده س��پاه امام صادق )ع( استان بوشهر نيز با 
اش��اره به برگزاري رزمايش در س��واحل آب هاي 
نيلگون خليج هميشه فارس مي گويد: »اين رزمايش 
به تناسب تهديدهايي كه توسط دشمن عليه انقالب 
ايجاد شده در دو مرحله در اس��تان بوشهر برگزار 

مي شود.« سردار علي رزمجو مي افزايد: »در مرحله 
نخست اين رزمايش روز گذشته با اعزام 6 هزار نيرو 
در قالب گردان هاي بيت المقدس ش��روع شده كه 
كار سازماندهي و عمليات فراخواني، ستون كشي، 
اردوكشي، استقرار اردوگاه ها، رزم شبانه، پياده روي 
و اقدام هاي عملياتي را انج��ام مي دهند.« در كنار 
اين اقدامات يك هزار نفر از بسيجيان نيز در قالب 
2۰۰ گروه در اردوهاي جهادي كه ش��امل بسيج 
محله ها، دانش��جويي، خواهران، جامعه پزشكي، 
مهندس��ان، دانش آموزي، دانشجويي مي شوند با 
هدف خدمت رس��اني به مردم ب��ه مناطق محروم 
اس��تان مي روند.« رزمجو با اش��اره به مرحله دوم 
رزمايش ادامه مي ده��د: »گروه ه��اي اعزامي در 
اين رزمايش اق��دام به احداث، بهس��ازي و مرمت 
خانه هاي نيازمندان و مساجد، حسينيه ها و مراكز 
فرهنگي، پاكس��ازي س��واحل، ارائه آموزش هاي 

مختلف متناسب با نيازمندي ها مي كنند.«
   جلوه اي ديگر از انقالب بزرگ اسالمي

همزمان ب��ا ش��روع رزمايش محمدرس��ول اهلل 
)ص( تع��داد 1۵۰ گروه جهادي نيز در اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اري فعاليت خ��ود را آغاز 
كرده اند و تيم پزش��كي مركز بهداشت شهركرد 
نيز با پيوستن به اين نيروهاي جهادي دوش به 
دوش هم به ارائه خدمات درماني، مشاوره تغذيه، 
روان شناس��ي باليني و آموزش ارتقای سالمت 
رايگان را انجام داده اند. در مناطق كم برخوردار 
استان سيس��تان و بلوچس��تان نيز ۸۳۳ نفر از 
كارگران بسيجي بدون دستمزد فعاليت خود را 
در راستاي كمك رس��اني به مردم آغاز كرده اند. 
در اين خصوص س��رهنگ پاسدار نادر شهركي، 
مدير سازمان بسيج كارگري سپاه سلمان استان 
سيس��تان و بلوچس��تان مي گويد: »اين تعداد 
كارگران بس��يجي ب��ه منظور خدمات رس��اني، 
كمك به توليد، به��ره وري و كمك به واحد هاي 
توليدي تحت عنوان »ش��يفت ايث��ار« خارج از 
شيفت كاري بدون هيچ چشم داشت و دستمزدي 
در محيط كار خودش��ان حض��ور مي يابند و در 
عرصه هاي بازيافت مواد، جم��ع آوري ضايعات، 
تعمير و نگه��داري، ايمني و بهداش��ت فعاليت 
مي كنند.« تا دست به دست هم رونق را به اقتصاد 
منطقه تقديم كنند و در راس��تاي فرمايش��ات 
مقام معظم رهبري در خص��وص تحقق اقتصاد 
مقاومتي و افزايش تولي��د گام بردارند. كارگران 
بسيجي با ايثار و از خود گذش��تگي، كار رايگان 
انجام مي دهند تا به دشمنان ثابت كنند با وجود 
فشارهاي اقتصادي هرگز سنگرهاي نبرد را ترك 
نمي كنن��د. در حال حاضر نيز اي��ن رزمايش در 
اغلب استان هاي كشور آغاز شده است و به زودي 
كل ايران را فرا مي گيرد. اقدامي مثال زدني كه از 
نيروهاي جهادگر بسيج و سپاه تا مردم عادي را 
به پاي كار آورده است تا جلوه اي ديگر از انقالب 

بزرگ اسالمي را به رخ دنيا بكشد. 

   اصفهان: مديرعامل انجمن حمايت از آسيب ديدگان نخاعي استان اصفهان 
گفت: نخستين جشنواره بين المللي رسانه اي معلوالن در اصفهان برگزار شد.  
منصور گلناري افزود: جشنواره بين المللي رسانه معلوالن در دو بخش اصلي و 
ويژه برگزار شد كه در بخش اصلي يك هزار و ۸2 اثر از سوي خبرنگاران معلول 

به نخستين جشنواره بين المللي رسانه اي معلوالن ارسال شد. 
   چهارمحال و بختي�اري: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري چهارمحال و بختياري گفت: اقامتگاه هاي بوم گردي در چهارمحال 
و بختياري افزايش مي يابد.  بهمن عس��گري س��واد جواني با اشاره به اينكه 
اقامتگاه هاي بوم گردي در چهارمحال و بختيار افزايش مي يابد، افزود: 22 مجوز 
جديد اقامتگاه بوم گردي در چهارمحال و بختياري صادر شد.  به گفته وي در 

حال حاضر 1۴ اقامتگاه بوم گردي در چهارمحال و بختياري فعال است. 
   زنجان: مديركل بنياد مس��كن اس��تان زنجان از وجود ۹2 هزار واحد 
مسكوني روستايي در اس��تان زنجان خبر داد و گفت: از اين تعداد ۴۷ هزار 
واحد مسكوني معادل ۵2 درصد مقاوم س��ازي شده است.  سجاد صنعتي 
منفرد افزود: بنياد مسكن در بحث شهري در ش��هرهاي زير 2۵ هزار نفر، 
22 هزار واحد مسكوني دارد كه ۹ هزار و ۵۰۰ واحد از تسهيالت ويژه طرح 
بهسازي استفاده كردند.  وي ادامه داد: امسال هم سهميه استان ۳ هزار و ۵۰۰ 
واحد مسكوني و هزار و 2۵۰ واحد ابالغ شده و متقاضيان را به بانك هاي عامل 

معرفي كرديم و تا آخر پاييز امسال  هزار و 2۵۰ واحد را جذب مي كنيم. 
   سمنان: نماينده مردم دامغان بابيان اينكه مبلغ اعتبارات استاني اين 
شهرستان براي س��ال جاري 2۸ ميليارد تومان است، گفت: برنامه ريزي 
براي اجراي 2۴1 پروژه آغاز شده است.  ابوالفضل حسن بيگي افزود: يكي از 
تصميم هاي اخذشده در جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستان آماده سازي 
زيرساخت روستاها است كه امروز جمعيت 2۰ روستا به باالي 2۰ خانوار 
رسيده كه نشان مي دهد توانستيم در اين گام به موفقيت هايي دست پيدا 
كنيم.  وي با يادآوري اينكه اعتبارات استاني از 1۰ ميليارد تومان سال ۹۴ 
با جذب كمتر از ۵۰ درصد سال گذشته به ۳۰ ميليارد تومان اعتبار رسيد، 
ادامه داد: امسال نيز مبلغ اعتبارات استاني 2۸ ميليارد تومان است كه امروز 
شاهديم به فضل پروردگار مجموع اعتبارات ملي و ساير اعتبارات دامغان 
به بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا مي كند و برنامه ريزي مناسب 

براي اجراي 2۴1 پروژه انجام شده است. 
   قزوين: مدير جهاد كشاورزي شهرستان قزوين گفت: عمليات برداشت 
زيتون از سطح ۹ هزار و 1۵۰هكتار از باغات زيتون استان آغاز شده است.  
عباس آقا عليخاني افزود: پيش بيني مي شود 21 هزار و ۳۰۰ تن زيتون 
از اين ميزان سطح زير كش��ت باغات برداشت شود.  وي پيش بيني كرد: 
در سال جاري 12 هزار و ۸۰۰ تُن زيتون براي كنسرو و ۸ هزار و ۵۰۰ تن 
زيتون براي استحصال روغن برداشت شود.  به گفته مدير جهاد كشاورزي 
شهرستان قزوين پيش بيني مي شود امسال حدود 12۵ ميليارد تومان 

درآمد از برداشت محصول زيتون به باغداران منطقه اختصاص يابد.

 مهران آماده پذيرايي 
از زائران اربعین می شود 

وقتي محرم شروع مي شود، نگاه ها به اربعين حسيني معطوف می شود. 
مناسبتي كه چند سالي است نگاه دنيا را با راهپيمايي ميليوني اش خيره 
كرده و حاال به انقابي در دنياي اسام تبديل شده است. به همين دليل 
طي سال هاي اخير دولت توجه ويژه اي براي تأمين زيرساخت هاي مورد 
نياز اين امر داشته و در تاش است تا حد ممكن راه را براي زائران اربعين 
هموار سازد. با اين حال و در شرايطي كه تقريباً 50 روز به اربعين حسيني 
مانده بسياري از زيرساخت هاي مرز مهران به عنوان مهم ترين گذرگاه 
عتبات نيمه آماده است و البته خود پايانه مرزي هم نياز به توجه ويژه دارد. 

    
حاال ديگر تاريخ هم هر سال منتظر اس��ت تا راهپيمايي عظيم اربعين را 
با ش��كوه جاللش ثبت كند. آوردگاهي كه مقام معظم رهب��ري در مورد 
آن فرموده اند: »اربعين امام حس��ين)ع( همانند گنجي است كه هرساله 
مقداري از آن كشف مي شود و بايد قدر اين گنج را دانست، بايد به تمام دنيا 
اطالع رساني گردد كه تجمع عظيم اربعين براي عاشقان اهل بيت)ع( است؛ 
اين تجمع عظيم بسيار مهم بوده و كيان شيعه را تقويت و تثبيت مي كند.«

   مهران آماده پذيرايي از زائران 
وقتي حركت عشاق سيدالشهدا)ع( آغاز مي ش��ود، همه چيز در خدمت 
آن هاست و براي اينكه مشكلي در اين مسير پيش نيايد، دولت و استاندارهاي 
استان هايي كه در مرز ايران و عراق قرار دارند سعي مي كنند در طول سال 
تمام زير ساخت ها را براي اين حركت عظيم مهيا كنند.  پيش بيني مي شود 
امسال هم مرز مهران در اس��تان ايالم به مانند سال هاي گذشته پذيراي 
بيش از ۷۰ درصد زوار باشد. مرزي كه سال هاي گذشته به دنبال استقبال 
بيش ازحد زائران نيازمند توجه در بحث زيرساخت ها براي خدمات دهي 
مطلوب تر بود.  اس��تان ايالم به اين دليل مورد توجه زائران اربعين است، 
چون ش��هر مهران با كربالي  معلي فقط 2۸۰ كيلومتر فاصله دارد و از آن 
مهمتر اينكه از امنيت بسيار مطلوبي هم برخوردار است.  به همين دليل 
امسال پيش بيني ش��ده حدود ۷۰ درصد ترددها در ايام اربعين از اين مرز 
صورت مي گيرد اما اين ميزان تردد با امكانات و زيرساخت هاي ايالم به عنوان 
كوچك ترين استان كش��ور همخواني ندارد.  براس��اس گزارش سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي تاكنون س��ه مرز مهران، چزابه و شلمچه 
به عنوان مرزهاي خروجي زائران پيش بيني شده و در خصوص مرز خسروي 
هم وزارت كشور تصميم گيري خواهد كرد.  چند روز قبل هم سردار محسن 
فتحي زاده جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا گفته بود: ايجاد اليه هاي 
كنترلي در مرز مهران نسبت به سال گذشته بيشتر مي شود و از مردم تقاضا 
داريم بدون ويزا و گذرنامه به مرزها مراجعه نكنند.  وي تصريح كرد: امسال 
نيروي انتظامي با ايجاد اليه هاي بيشتر كنترلي اجازه تردد به زائران بدون 

ويزا حتي به داخل شهرهاي مرزي را هم نخواهند داد. 
   رفع مشكل پاركينگ و روشنايي

استاندار ايالم با بيان اينكه در سال جاري برنامه هاي مهمي براي اربعين 
در استان در نظر گرفته شده اس��ت، مي گويد: از مسير ۸۵ كيلومتري 
ايالم- مهران قطعاً تا اربعين امسال ۹۸ درصد چهار بانده مي شود.  قاسم 
سليماني دشتكي ادامه مي دهد: 16۰ ميليارد تومان تاكنون براي تكميل 
زيرساخت هاي مرز بين المللي مهران به ويژه در حوزه راه هاي ارتباطي 
هزينه شده است.  وي مي افزايد: امسال اربعين مردمي تر از سال هاي قبل 
برگزار مي شود و قرار شده هيچ موكبي در شهر مهران و ايالم داير نشود 
و فقط موكب ها در مسير مستقر باشند.  طي سال هاي گذشته يكي از 
مشكالت در مرز مهران كمبود پاركينگ بود كه در اين رابطه شهردار 
مهران با اشاره به اينكه ثبت نام از متقاضيان احداث پاركينگ ويژه اربعين 
در مهران انجام مي ش��ود، مي گويد: در ايام اربعي��ن فقط به متقاضيان 
ثبت نام شده اجازه احداث پاركينگ داده مي شود.  حجت شاكيان ادامه 
مي دهد: مالكان زمين هاي باالي ۵۰۰ متر در داخل شهر مهران براي 
تشكيل پرونده و دريافت مجوزهاي احداث پاركينگ موقت به شهرداري 
مهران مراجعه كنند.  وي مي گويد: ايجاد سيستم روشنايي از ورودي 
شهر سمت ايالم تا پل زائر يكي از اقداماتي است كه در دستور كار قرار 

گرفته و تالش مي شود تا قبل از اربعين به بهره برداري برسد. 

 50 بقعه استان مركزي 
میزبان سوگواره بصیرت عاشورايي 

  مركزي  50 بقعه متبركه نقاط مختلف اين استان 
در آس�تانه ماه محرم ميزبان سوگواره 

بصيرت عاشورايي است. 
حجت االس��الم »حس��ين دالوري« مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان 
مركزي با اعالم اين خبر گفت: برنامه هاي س��وگواره بصيرت عاشورايي در 
بقاع شاخص استان مركزي از 21 شهريورماه همزمان با دوم محرم الحرام با 
تجمع عزاداران حسيني با عنوان »لبيك يا حسين« آغاز و تا 1۷ آبان همزمان 
با ۳۰ صفرالمظفر س��ال جاري نيز ادامه دارد.  وي ادامه داد: برپايي همايش 
شيرخوارگان حسيني، همايش نوجوانان حسيني با همكاري اداره كل آموزش 
و پرورش و اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان و همايش رهروان زينبي 
از مهم ترين برنامه هاي اداره كل اوقاف و امورخيريه استان مركزي در بقاع 
متبركه شاخص استان در ايام عزاداري حضرت سيدالشهدا )ع( است.  مديركل 
اوقاف و امورخيريه استان مركزي بيان كرد: برپايي عزاداري امام حسين)ع( 
در روزهاي تاسوعا، عاشورا و شام غريبان، برپايي عزاداري امام سجاد)ع( در 
12 محرم و برپايي عزاداري امام حسين)ع( در اربعين حسيني و عزاداري امام 
رضا)ع(، امام حسن)ع( و نبي مكرم اسالم در 2۸ و 2۹ صفر در بقاع متبركه از 
ديگر برنامه هاي اداره كل اوقاف و امورخيريه استان مركزي است.  وي اظهار 
داشت: راه اندازي هيئت هاي مذهبي با عنوان جامانده هاي كربال از ميدان هاي 
اصلي شهرهاي استان به سمت بقاع متبركه و تدارك ايستگاه هاي صلواتي 
در راستاي پذيرايي از عزاداران از ديگر برنامه هاي اداره كل اوقاف و امورخيريه 
در ايام عزاداري امام حسين)ع( اس��ت.  حجت االسالم دالوري گفت: اطعام 
عزاداران حس��يني، روضه خواني و تعزيه داري با رعايت قيد زمان و مكان به 
عنوان اجراي امينانه نيات واقفان، محور برنامه هاي عزاداري اداره كل اوقاف و 
امور خيريه استان مركزي است.  وي در خصوص برنامه هاي اداره كل اوقاف 
و امورخيريه اس��تان مركزي در آيين پياده روي اربعين حسيني نيز گفت: 
زائرسراي حضرت زينب)س( در شهر مهاجران، يك زائرسرا در شهر مهران 
و يك زائر سرا نيز در مسجد براثا شهر كاظمين با همكاري ديگر دستگاه هاي 
اجرايي اس��تان براي خدمات رس��اني به زائران پياده روي اربعين حسيني 
تدارك شده است.  مديركل اوقاف و امورخيريه استان مركزي يادآوري كرد: 
همچنين شهرستان اراك از دهم تا 2۳ مهرماه جاري ميزبان چهل و يكمين 

دوره مسابقات سراسري قرآن كريم است.

امضای تفاهمنامه دانشگاه علوم پزشكي اردبیل 
و دانشگاه استانبول    

دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل و     اردبيل
دانشگاه استانبول تفاهم نامه همكاري 
در زمينه انتقال تجارت، دانش و فناوري پزشكي آبدرماني امضا كردند. 
در جريان سفر استاندار اردبيل و هيئت همراه به استانبول تركيه معاون 
هماهنگي امور عمراني اس��تاندار اردبيل در مراس��م امضا اين تفاهم نامه 
گفت: توس��عه كيفي آبگرم هاي معدني از تأكيدات استاندار اردبيل بوده 
و اين تفاهم نامه بعد از انجام مذاكرات مقدمات��ي و بازديد طرفين به ثمر 
رسيد.  بهروز ندايي جذب بيشتر گردش��گران داخلي و خارجي، افزايش 
مدت اقامت گردشگران در استان، گسترش گردشگري درماني و كمك 
به تحقق بهتر برنامه زمستان بيدار را از اهداف اين تفاهم نامه برشمرد. وي 
بازديد از امكانات دانش��گاه و مجتمع آبگرم درماني استانبول و تجهيزات 
و فناوري هاي به كار رفته در اين مجتمع ها را از برنامه هاي س��فر هيئت 
اردبيلي به استانبول بيان كرد.  معاون استاندار اردبيل با اشاره به ايجاد اولين 
دانشكده آبدرماني كشور در سرعين افزود: با استفاده از تجربيات بين المللي 
و انتقال فناوري هاي به روز جهاني و استفاده از توان و تخصص باالي جوانان 
مستعد و توانمند داخلي؛ همه تالش خود را بكار گرفته ايم تا با ايجاد تحول 
در كيفيت خدمات آب هاي گرم معدني، شاهد بهره مندي بهتر و بيشتر 

شهروندان عزيز استان از اين ثروت ارزشمند خدادادي باشيم. 
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 رزمايش اقتدار عاشورايي بسیج 
به آب هاي نیلگون خلیج فارس رسید

بسيج ملت برای خدمت

آغاز مهر دانش آموزان سيستان و بلوچستان در 2200 كاس جديد  برگزاري اولین همايش پیر غالمان شمالغرب 
و طاليه داران تبلیغ در تبريز

مديركل تبليغات اسالمي آذربايجان     آذربايجان شرقي
شرقي از برگزاري همايش پيرغالمان 
شمالغرب و طاليه داران تبليغ به مناس�بت فرارسيدن ماه محرم 

سال1۴۴0 هجري قمري در تبريز خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمين سيدش��هاب الدين حسيني گفت: همايش 
بزرگ طاليه داران تبليغ روز گذش��ته با حضور و سخنراني آيت اهلل سيد 
احمد خاتمي عضو هئيت رئيسه خبرگان رهبري و امام جمعه موقت تهران 
و حجت االسالم و المسلمين سيد محمدعلي آل هاشم نماينده ولي فقيه در 
استان و امام جمعه تبريز به مناسبت فرا رسيدن محرم الحرام سال 1۴۴۰ 
هجري قمري با موضع محرم، بايست هاي عزاداري در مسجد جامع اين 
شهر با حضور روحانيون معظم اين كالنشهر برگزار شد.  مدير كل تبليغات 
اسالمي آذربايجان شرقي افزود: همچنين در اين همايش از كتاب خورشيد 
پنهان كه تأملي در حيات علمي و مبارزاتي عالمه فقيه آيت اهلل العظمي حاج 

شيخ ميرزا فتاح شهيدي تبريزي به قلم علي اصغر شهيدي رونمايي شد.

 2000 كودك، مهمان مسابقه فرهنگي 
»كبوتران حرم« شدند  

معاون تبليغات اس�المي آستان قدس     خراسان رضوي
رضوي گف�ت: در طول م�اه ذي الحجه 
2هزار و 100 نفر از زائران خردسال حرم مطهر رضوي مهمان مسابقه 

فرهنگي »كبوتران حرم« شدند. 
حجت االسالم والمسلمين سيدجالل حسيني با اشاره به مهمان شدن 
زائران خردسال حرم مطهر رضوي در مسابقه فرهنگي »كبوتران حرم«، 
آموزش از طريق مسابقه و س��رگرمي را يكي از روش هاي مؤثر در انتقال 
مفاهيم ديني به كودكان عنوان كرد و ادامه داد: معاونت تبليغات اسالمي 
آس��تان قدس رضوي با هدف برانگيختن هيجان كودكان و ايجاد حس 
رقابت طلبي مس��ابقات فرهنگي ويژه كودكان را در طول س��ال برگزار 
مي كند.  حسيني افزود: يكي از رويكردهاي مهم اين مسابقه بهره گيري از 
منابع دست اول اسالمي، توجه به انگيزش شناخت ديني در كنار آموزش و 
مواجهه با خرافات و شبهات است كه در قالب يك مجله به كودكان زائر امام 
هشتم )ع( ارائه مي شود.  وي افزود: معاونت تبليغات اسالمي آستان قدس 
رضوي در راستاي نهادينه كردن فرهنگ رضوي در بين كودكان برنامه ها 
و محصوالت فرهنگي ويژه اين گروه از زائران امام رضا)ع( را طراحي و تهيه 
مي كند كه برگزاري مسابقه فرهنگي»كبوتران حرم« از جمله اقدامات اين 
معاونت است.  حسيني خاطر نشان كرد: مسابقه »كبوتران حرم« به همت 
اداره توليدات فرهنگي آستان قدس رضوي، ويژه كودكان 6 تا 11 سال 

طراحي و در مناسبت هاي مختلف در طول سال برگزار مي شود.

7 هلزار و 14 گروه جهادي بله اسلتعداد 150 هزار نفر از بسليجيان و 
جهادگران سراسلر كشلور در همايش اقتدار عاشلورايي سلپاهيان 
محمدرسول اهلل 2 شلركت مي كنند تا بار ديگر شلكوه و جال انقاب 
بزرگ اسلامي را به رخ جهانيان بكشند. رزمايشلي كه از هفته پيش 
آغاز شده و در اسلتان های مختلف به نوبت در حال برگزاري است. از 
اين رو چنان شور و شلوقي را در بين مردم مناطق مختلف استان ها به 

راه انداخته و بسيج ملت را شكل داده است تا گرد محروميت را از جاي 
جاي كشلور كنار زنند. اين رزمايش كه قرار اسلت تا 29 شهريور ماه 
ادامه يابد، اكنون بعد از گذر از تعدادی از استان هاي مركزي و شمالي 
به جنوب كشلور و آب هاي نيلگون  خليج فارس رسليده است. گفته 
مي شود طي روزهاي گذشته تنها در يكي از شهرستان هاي هرمزگان به 
هزار و 200 نفر از مردم استان خدمات پزشكي رايگان ارائه شده است. 

88498441سرویس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

كارگلران بسليجي بلا ايثلار و از 
خودگذشلتگي، كار رايگان انجام 
مي دهند تا به دشمنان ثابت كنند 
با وجود فشارهاي اقتصادي هرگز 
سنگرهاي نبرد  را ترك نمي كنند. در 
حال حاضر نيز اين رزمايش در اغلب 
استان هاي كشور آغاز شده است و 

به زودي كل ايران را فرا مي گيرد

ايمان حامی خواه | مهر


