
  اصفهان: س��االنه 10 هزار تن انگور از 500 هكتار تاكس��تان هاي 
بارور خوانسار برداشت مي ش��ود. مديرجهاد كش��اورزي خوانسار در 
اين باره گفت: 60 درصد اين محصول باغي تبديل به كش��مش و 35 
درصد هم به شيره انگور فرآوري و تنها 15 درصد به صورت تازه خوري 
مصرف مي شود. محمدرضا مجيد افزود: با برداشت انگور و فرآوري آن 
به كشمش و شيره انگور زمينه اشتغال 200 نفر مستقيم و غيرمستقيم 

فراهم شده است. 
  س�منان: مديركل دامپزشكي استان س��منان از وجود 84 مزرعه 
پرورش ماهي در اين استان خبر داد. محمد سعيدي گفت: در 37 باب از 
اين استخرها پرورش ماهي هاي سردآبي و در مابقي ماهي هاي گرم آبي 
پرورش مي يابد. وي با بيان اينكه تعدادي ني��ز به صورت غيرمجاز به 
توليد ماهي و آبزيان مشغولند تصريح كرد: دامپزشكي استان با نظارت 
بر استخرهاي فعال در اين بخش با متخلفان برخورد مي كند. سعيدي 
همچنين از كشف و معدوم سازي 145 تن موادغذايي غيرقابل مصرف 

طي شش ماهه اول امسال در اين استان خبر داد. 
  مركزي: مديركل بيمه س��امت اس��تان مركزي گفت: 567 هزار 
نفر معادل 40 درصد از جمعيت استان مركزي تحت پوشش خدمات 
بيمه اي بيمه سامت و بقيه زير پوشش ساير صندوق هاي بيمه اي قرار 
دارند. محمدرضا جيريايي افزود: 310 هزار نفر اين افراد تحت پوشش 
صندوق بيمه عشاير و روستاييان، 88 هزار نفر تحت پوشش صندوق 
بيمه كاركنان دولت، 35 هزار نفر تحت پوش��ش صندوق بيمه س��اير 
اقشار )جانبازان و خانواده ش��هدا( و 127 هزار تحت پوشش صندوق 

بيمه همگاني سازمان بيمه سامت قرار دارند. 
  مازندران: معاون بهبود توليدات گياهي اداره كل جهاد كشاورزي 
مازندران از آغاز توزيع نهاده هاي كلزا، گندم و جو در اس��تان خبر داد. 
محمدتقي شكوهي با اشاره به امضا قرارداد كشت كلزا در 20 هزارهكتار 
زمين هاي كشاورزي مازندران گفت: حدود 130 تن بذر دانه روغني كلزا 
براي توزيع ميان كلزاكارن استان آماده است. 5 هزارتن بذر گندم بعد 
از بوجاري، كيسه گيري و ضدعفوني آماده توزيع بوده و كشاورزان نيز 
مي توانند براي دريافت آن به مراكز خدمات و مديريت جهاد كشاورزي 

شهرستان ها مراجعه كنند. 
  سيستان و بلوچس�تان: رئيس دانشگاه زابل به وضعيت اقليمي 
منطقه سيستان و س��ودآوري و باردهي خوب درخت زيتون در اقليم 
شمال استان اشاره كرد و گفت: در 10 سال اخير بيش از 500 درخت 
زيتون در مجتمع آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه زابل واقع در چاه نيمه 
كشت شده است. موس��ي بهلولي افزود: دانش��گاه زابل در كنار ايجاد 
باغ هاي زيتون، يك نهالس��تان ايجاد كرده اس��ت و گونه هاي زيتون 
س��ازگار با منطقه را نيز تولي��د مي كند. در حال حاضر ش��مار زيادي 
از درختان زيتون دانش��گاه به مرحله باردهي رس��يده اند و با توجه به 
برداشت ساالنه 20 تن زيتون از درختان دانش��گاه، خط توليد روغن 

زيتون نيز در اين دانشگاه ايجاد شده است. 
  هرمزگان: مديركل محيط زيست هرمزگان از شناسايي 30 قاده 
خرس سياه بلوچي در كوه هاي بشاگرد خبر داد. مجيد وفادار با اشاره 
به اينكه كوه هاي بشاگرد و استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان 
محل زيست اين جانور است، گفت: در هرمزگان 48 محيط بان فعاليت 
مي كنند. وي از كمبود محيط بان در هرم��زگان خبر داد و اضافه كرد: 
خشكسالي، ش��كار غيرمجاز و كاهش زنجيره غذايي موجب حمله به 

سكونت گاه هاي انساني شده است.

در حال حاضر از بين چندين گروه جهادي خواهران 
در سطح كش��ور، حضور گروه هاي ش��هيدآجرلو، 
احمدي روشن و زهرائيان بيش از همگي به خاطر 
اقداماتشان بازتاب داشته است. چرا كه گروه جهادي 
شهيد آجرلو با ارائه خدمات پزشكي و روانشناسي 
سعي در ارتقاي س��طح س��امتي مردم دارد و دو 
گروه احمدي روش��ن و زهرائيان نيز با حضورشان 
در مناطق محروم و استعداديابي، آموزش مفاهيم 
قرآني، سوادآموزي، توانمندسازي زنان و كودكان را 
به عنوان هدف فعاليت شان انتخاب كرده اند. در اين 
خصوص مسئول گروه جهادي شهيد آجرلو با اشاره 
به اينكه گروه جهاديشان از دو تيم با تخصص هايي 
در زمينه هاي پزشكي، پرستاري، مسئول بهداشت، 
ماما، روانشناس و مشاور تشكيل شده است و هر ماه 
يك ويزيت رايگان در مناطقي كه از قبل شناسايي 
كرده اند انجام مي دهن��د، در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: »مناطق محروم را شناس��ايي مي كنيم 
و با تجهي��زات و نيروهاي انس��اني كافي به محل 
مي رويم.« معصومه سروري با اشاره به اينكه تاكنون 
به مناطق حاش��يه اي و كم برخوردار تهران و البرز 

خدمت رس��اني كرده اند، ادامه مي دهد: »به كمك 
بسيج محات در مساجد مستقر مي شويم و تمام 
خدمات مراحل درماني از ويزيت تا انجام آزمايش ها 
و تجويز دارو را به صورت رايگان انجام مي دهيم.« 
وي با اشاره به اينكه آخرين اعزام نيروهايشان مربوط 
به عيد غدير است، اضافه مي كند: »با توجه به نياز 
به متخصص اورولوژي در كرج، تيم ما با يكي از اين 
متخصصان عزيز اعزام شد و به بيماران در اين زمينه 
كمك رساني كرد. جدا از اعزام اين متخصص 360 
نفر نيز تس��ت قند انجام دادند و تعداد بي شماري 
هم مش��اوره رايگان مامايي و روانشناسي دريافت 
كردند.« اين مس��ئول گروه جهادي بيان مي  كند: 
»بيماراني كه بر حسب نظر پزش��ك به بستري و 
دريافت خدمات بيمارس��تاني نياز داش��تند هم با 
هزينه گروه جهادي و به صورت كام��ًا رايگان به 
بيمارستان معرفي شدند.« سروري مي گويد: »اگر 
در مناطق مورد نظر امكانات وجود داشته باشد كه از 
همان امكانات با انجام هماهنگي هاي الزم استفاده 
مي كنيم. در غير اين صورت تمام تجهيزات مورد نياز 
و قابل حمل را با خودمان به منطقه مي بريم.« وي 

با اشاره به اينكه ساعات حضور تيم جهادي شايد به 
كمتر از چهار ساعت هم برسد، مي افزايد: »معموالً 
در همين مدت كوت��اه هم بين 50 ت��ا 400 نفر را 

ويزيت مي كنيم.« 
  محروميت زدايي 40 جهادگر احمدي روشن 
خواهران جهادگر جدا از ارائه خدمات پزش��كي و 
روانشناس��ي كه جنبه درماني دارد، توانمندسازي 
زنان و كودكان را هم مد نظر قرار داده اند. در اين راستا 
خواهران جهادگر احمدي روشن كه جمعيتشان به 
40 نفر مي رسد و طول دوره فعاليت شان هم بيش 
از هفت سال است، بيشتر در زمينه آموزش مفاهيم 
قراني، سوادآموزي و استعداديابي كودكان فعاليت 
مي كنند. در اين راستا مسئول گروه جهادي احمدي 
روشن در گفت وگو با »جوان« مي گويد: »سه سالي 
مي شود كه به شهرس��تان دزفول آمده ايم.« زهرا 
اسدي اضافه مي كند: »محروميت زدايي، آموزش 
و پرورش كودكان و نوجوان��ان، آموزش آموزه هاي 
ديني تا قران كريم و نهج الباغه و حتي استعداديابي 
كودكان را دنبال مي كنيم.« وي با اش��اره به اينكه 
وجه تمايز گروه جهادي  احمدي روشن اين است كه 

به صورت مقطعي كار نمي كند و همواره از محرومان 
حمايت مي كند ادامه مي دهد: »هر ماه يك برنامه 
محروميت زدايي را به سرانجام مي رسانيم.« خواهران 
جهادگر هشت منطقه را شناسايي كرده اند كه بيشتر 
تمركزش��ان روي چهار منطقه زيباشهر، بنده وار، 
روس��تاي خيبر و روستاي ش��هيد بهشتي استان 
خوزستان است. اقداماتش��ان بيشتر در حوزه هاي 
فرهنگي،  بصيرتي و آموزش��ي اس��ت، با اين حال 
در كنار كارهايش��ان، برنامه هاي ديگري همچون 
اطعام م��ردم محروم در ماه مب��ارك رمضان را هم 
بر عهده دارند. اس��دي بيان مي كن��د: »در تمامي 
كاس هاي آموزش��ي بين 200 تا 300 نفر حاضر 
مي شوند.« عاوه بر برگزاري كاس ها، جشن ها و 
اعياد مذهبي اين جهادگرد مي گويد: »بعد از حادثه 
زلزله كرمانشاه همايشي در راستاي روحيه بخشي 

به 300 زن باردار در استان برگزار كرديم.«
  استعداديابي و سوادآموزي هدف جهادگران

عاوه بر گ��روه جهادي خواهران احمدي روش��ن، 
گروه جهادي زهرائيان كه همگي شان از خواهران 
طلبه هس��تند نيز در راس��تاي آم��وزش كودكان 
فعاليت مي كنند. جهادگراني كه در اطراف ورامين و 
يافت آباد مستقر شده اند و وظيفه آموزش و پرورش 
50 نفر از ك��ودكان و نوجوانان را بر عهده گرفته اند. 
قرآن، مفاهيم قرآني، نماز، احكام وضو و غيره را به 
كودكان آم��وزش مي دهند و در كنار كارهايش��ان 
استعداديابي و ارسال اقام خوراكي براي خانواده هاي 
كم برخوردار را هم به عهده دارند. در اين خصوص 
مسئول گروه جهادي زهرائيان مي گويد: »به مناطق 
محروم و حاشيه اي تهران مي رويم و كودكان مناطق 
فقير و كم برخوردار را با مفاهيم قرآني و ديني آشنا 
مي كنيم.« زهرا س��ادات فيروزه با اشاره به حضور 
شش مربي سطح باالي حوزه براي آموزش و پرورش 
50 نفر از كودكان،  نوجوانان و جوانان، مي افزايد: »به 
صورت متمركز يكسالي است در خانه  كوچك يكي 
از طلبه ها كه آن را وقف كرده  است مستقر شده ايم و 
در محدوده ميدان خراسان فعاليت مي كنيم.« اين 
مدرس حوزه با اشاره به اينكه محور اصلي فعاليت 
خواهران جهادگر بيش��تر فرهنگي است مي گويد: 
»قرآن، مفاهيم قرآني و غي��ره را به كودكان و آداب 
معاشرت را به بزرگ ترها آموزش مي دهيم.« عاوه 
بر اين همچون ديگر گروه ه��اي جهادي خواهران، 
اس��تعداديابي و پرورش ك��ودكان در زمينه هايي 
همچون تئاتر، شعرخواني و س��رود راه هم بر عهده 
دارن��د. فيروزه اضاف��ه مي كند: »قرار اس��ت بعد از 
آموزش سرود و تئاتر به كودكان، آنها را براي اجراي 
نمايش و سرودخواني به مناطق ديگر اعزام كنيم.« 
كودكاني كه يا بدسرپرس��ت هس��تند، يا به لحاظ 
معيشتي از شرايط مالي خوبي برخوردار نيستند و 
با حضور خواهران جهادگر بخش��ي از محروميت از 

زندگيشان كنار زده مي شود. 

 راه اندازي نهضت اشتغال 
در چارچوب اقتصاد مقاومتي 

آغاز طرح آسمان با 800 فرصت شغلي در راور
آيين معرفي و بهره برداري از طرح هاي اشتغالزايي اجتماع  محور و 
تسهيالت محور و افتتاح و شروع عمليات پروژه هاي عمراني بنياد 
بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در شهرستان 
راور كرمان برگزار و طرح آسمان با ايجاد 800 فرصت شغلي آغاز شد. 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در اين مراسم، اقدامات 
اشتغالزايي و عمراني انجام گرفته در شهرستان راور را حاصل كار جمعي 
و كمك و مساعدت استاندار كرمان، امام جمعه و مسئوالن محلي راور 
دانست و گفت: نزديك به يك س��ال و نه ماه پيش قول داديم بيكاري 
را در راور ريش��ه كن خواهيم كرد و در راستاي تحقق اين مهم، چيزي 
شبيه به بسيج عمومي مانند زمان دفاع مقدس در اين شهر شكل گرفته 
اس��ت.  وي خطاب به مردم راور ادامه داد: نجات كشور با حضور شما 
و امثال شما امكانپذير اس��ت كه اقتصاد مقاومتي را مستند كرده ايد. 
اقدامات شما اقتصاد ايران را از وابس��تگي به نفت نجات مي دهد.  وي 
با اش��اره به حضور و اقدامات محروميت زدايي و اشتغال  آفريني ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد بركت در سال جاري در 
1500 روستا و بخش كشور در قالب الگوهاي اشتغالزايي اجتماع محور 
افزود: اميدواريم نهضت اشتغال براي توانمندسازي جوامع در چارچوب 
اقتصاد مقاومتي در كشور راه اندازي شود.  در اين مراسم نماينده مردم 
كرمان و راور در مجلس شوراي اسامي با قدرداني از تاش هاي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( براي محروميت زدايي و توانمندسازي 
اقتصادي در سراسر كشور گفت: آمارها نش��ان مي دهد كه اين ستاد 
در هشت سال گذشته در حوزه  ايجاد ش��غل به طور متوسط ساالنه 5 
هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است كه در مجموع به 400 هزار شغل 
مي رسد.  دكتر پورابراهيمي با اشاره به اهتمام و نگاه بلند ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( عنوان كرد: با كوشش يك و نيم ساله اين ستاد 
در راور 800 فرصت شغلي در اين شهرستان ايجاد شده و 800 شغل 
ديگر نيز در حال نهايي شدن است و در مجموع در طول سه سال 3 هزار 

فرصت شغلي ايجاد خواهد شد. 
وي شهرستان راور را در حوزه  معادن داراي ظرفيت مثال زدني دانست و 
اظهار داشت: سرمايه گذاري ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در اين 

حوزه مي تواند منجر به اشتغالزايي و كارآفريني بيش تر شود. 
   2300 فرصت شغلي در دست اقدام

مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
نيز در اين مراسم خاطرنش��ان كرد: براس��اس تفاهم نامه اي كه ميان 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و استانداري كرمان در سال 95 
منعقد شد، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ايجاد 3 هزار فرصت 
شغلي را در طول سه سال تعهد كرد. طبق آمارهاي سال 1395 عدد 
بيكاران شهرس��تان راور به 1600 نفر مي رسد كه از اين تعداد 1100 
نفر سرپرست خانوار هستند.   مهندس سعيد جعفري با اشاره به ايجاد 
2300 فرصت شغلي در قالب دو طرح الگوي توانمندسازي اقتصادي 
اجتماع  محور »سحاب« )سرمايه گذاري حمايتي اقتصادي بركت( و 
»آسمان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي و اشتغال  نيروي انساني( 
گفت: 1500 فرصت شغلي در طرح س��حاب و 800 فرصت شغلي در 
طرح آسمان در دست اقدام اس��ت كه 1500 پرونده به مرحله  نهايي 
رسيده اس��ت. امروز نيز با حضور رئيس س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( و سرپرس��ت اس��تانداري كرم��ان اجراي طرح آس��مان را با 
ايجاد 800 فرصت ش��غلي آغاز خواهيم كرد. اين آمار عاوه بر ايجاد 
فرصت هاي شغلي غيرمستقيم است.  وي مجموع سرمايه گذاري براي 
اجراي طرح هاي سحاب و آس��مان را 450 ميليارد ريال ذكر و تصريح 
كرد: بنياد بركت در چارچوب سياست هاي اباغي ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام)ره( با اشتغال آفريني، ارزش افزوده ايجاد مي كند.  
مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: حس��ن كار ما اين اس��ت كه فقط به 
اعطاي وام اكتفا نمي كنيم، بلكه درصدد ايجاد اش��تغال هستيم. ما از 
بازار به محصول و توليد مي رسيم و تاش داريم قبل از توليد محصول 

به فكر فروش آن باشيم.

 نمايشگاه محصوالت كشاورزي ايران و قطر 
در شهرستان دير  

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان     بوشهر
بوشهر از برگزاري نمايشگاه محصوالت 
كشاورزي ايران و قطر در شهرستان دير در آذرماه امسال خبر داد. 
محمدتق��ي منوچهري با بي��ان اينكه اين شهرس��تان قط��ب توليد 
محصوالت صيفي و سبزي جات استان بوشهر است گفت: از 11 هزار 
و 500 هكتار اراضي گوجه فرنگي خارج از فصل استان بوشهر 4 هزار و 
500 هكتار آن مربوط به شهرستان دير است كه اين خود جايگاه اين 
شهرستان در توليد محصوالت سبزي و صيفي جات در خارج از فصل را 
نشان مي دهد. وي با بيان اينكه شهرستان دير نقش مهمي در صادرات 
به كشور قطر دارد ادامه داد: برپايي نمايشگاه محصوالت كشاورزي ايران 
و كشور قطر در شهرستان دير سبب توسعه و رونق بخش كشاورزي و 
بهبود معيشت مردم مي شود. منوچهري با اشاره به خسارت وارد شده به 
مزارع استان بوشهر به سبب وقوع سياب در سال هاي 95 و 96 افزود: 
پنج شهرستان استان بوشهر به سبب وقوع سياب متحمل خساراتي 
شدند. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر با اشاره به جبران 
خسارت وارد شده به مزارع كشاورزي شهرستان دير ادامه داد: در اين 
زمينه 7 ميليارد و 400 ميليون ريال براي جبران خس��ارت به مزارع 

شهرستان دير اختصاص يافته است. 

 پيش بيني برداشت 1100 تن انار
 از مزارع چهارمحال و بختياري 

مدير باغباني سازمان جهادكشاورزي     چهارمحال و بختياري
اس�تان چهارمحال و بختي�اري گفت: 
پيش بيني مي شود حدود 1100 تن انار از انارستان هاي استان برداشت شود. 
ابراهيم شيراني با اشاره به آغاز برداشت انار از انارستان هاي استان، افزود: 
سطح باغات انار در اس��تان 160 هكتار بوده كه از اين ميزان 155هكتار 
بارور و 5 هكتار نهال است. وي با اشاره به اين كه برداشت انار از نيمه دوم 
مهرماه آغاز شده است، ادامه داد: عملكرد برداشت انار در هر هكتار به طور 
ميانگين 5/6 تن است كه پيش بيني مي شود تا پايان فصل برداشت حدود 
يك هزار و 100 تن انار برداشت شود. شيراني با اشاره به ارقام متعدد كشت 
شده انار در استان اضافه كرد: ارقام غالب كشت شده در انارستان هاي استان 
بيشتر از نوع رباب، ملس و ترش محلي هستند. مديرباغباني سازمان جهاد 
كشاورزي استان خاطرنشان كرد: مقداري از انار برداشت شده در استان به 

 صورت تازه خوري و مابقي در صنايع تبديلي مصرف مي شود. 

 رونق اقتصاد مردم محلي گيالن
با توسعه اكوتوريسم 

مديركل محيط زيست گيالن از رونق     گيالن
اقتصاد مردم محلي گيالن با توس�عه 

اكوتوريسم خبر داد. 
قربانعلي محمدپور با اشاره به اينكه اكوتوريسم همان طبيعت گردي 
و گردش��گري بومي است، گفت: اكوتوريس��م يكي از راه هاي نوين در 
صنعت گردشگري است كه بستر خوبي براي رونق اقتصاد مردم محلي 
و حفظ محيط زيست فراهم مي آورد. وي افزود: تمام تاش خود را در 
راستاي حمايت از طرح هاي اشتغالزاي پايدار و همسو با محيط زيست 
بكار خواهيم بست. محمدپور در بازديد از روند ساخت محوطه پاسگاه 
محيط باني اثر طبيعي ملي گل سوسن چلچراغ در رودبار با بيان اينكه 
از مجموع چهار اثر طبيعي ملي ثبت شده در استان گيان، سه مورد آن 
در شهرستان رودبار واقع شده است، تأكيد كرد: معضات و مشكات 
مربوط به محوطه باغ اثر طبيعي ملي گل سوس��ن چلچراغ مشخص 
شود تا تمهيدات الزم در برطرف ساختن آن انديشيده شود. مديركل 
محيط زيست گيان ادامه داد: پيشنهاد مي شود، در برگزاري مراسمات 
مختلف زيست محيطي از قبيل پاك سازي هاي نمادين زباله از ظرفيت 

زندانيان با همكاري و صاحديد دستگاه قضا استفاده شود. 

احمد هاشمي اشكا

ب�ا وج�ود اينكه 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

تنه�ا 10 روز ب�ه 
اربعين حسيني 
مانده است، خبرها حاكي از آن است كه تا كنون 
200هزار نفر از مرز مهران در استان ايالم عبور 
كرده اند. همچنين تا كن�ون نزديک به 1۵ هزار 
زائر پاكس�تاني اربعي�ن از مرز ميرج�اوه وارد 
استان سيستان و بلوچستان شدند و پيش بيني 
مي شود اين تعداد به ۷0 هزار نفر برسد.  در كنار 
اين موضوع اهمي�ت بحث امنيتي ت�ردد زوار 
اربعين موجب شده تا نيروهاي امنيتي خصوصًا 
يگان ويژه پليس كشور با ايجاد پنج اليه كنترلي 
در مرز مهران امنيت را به طور ويژه براي زائران 
به ارمغان آورد.  اين در حالي اس�ت كه به گفته 
فرمان�ده انتظام�ي اس�تان ايالم عب�ور بدون 
گذرنامه و ويزا به مهران ممنوع اس�ت و پليس 
اق�دام ب�ه بازگش�ت آنه�ا خواه�د ك�رد. 

    
عاقه مندي زائران اربعين به زيارت بارگاه ملكوتي امام 
حسين )ع( سبب شده تا هر ساله در ايام اربعين عاشقان 
اين امام مظلوم در گروه هاي مختلف از اقصي نقاط ايران 
و كشورهاي همسايه براي زيارت از مرزهاي كشور در 
شرق و غرب عبور كرده و به كربا بروند.  استقبال بسيار 
از اين مهم سبب شده تا هر ساله برنامه هاي ويژه اي از 
سوي گروه هاي مردم نهاد و دولتي و انتظامي براي اين 
مهم تدارك ديده شود تا زائران به راحتي و با كمترين 

مشكلي به اين سفر زيارتي نائل شوند. 
  تردد 200هزار زائر از مرز مهران

از آنجا كه مرز مهران همواره به عنوان بهترين مرز 
براي تردد زائران اربعين به شمار مي رود لذا اين مهم 
موجب شده تا اين منطقه در زمان برگزاري اربعين 
حسيني از تردد زيادي بهره مند شود؛ موضوعي كه 
مي طلبد تا براي راحتي تردد زائران خدمات ويژه اي 
برقرار شود.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اس��تان ايام در اين خصوص مي گويد:» از اول ماه 
صفر تا كنون 200هزار نفراز مرز مهران عبور كردند.«  
نوراهلل دلخواه مي افزايد:» از اين تعداد حدود يك سوم 

اتباع خارجي و مابقي از هموطنانمان بودند.«
   ايجاد ۵ اليه كنترلي در مرز مهران

از آنجا ك��ه ايران همواره به عنوان يك كش��ور امن 
مطرح بوده اس��ت لذا اين مهم در هنگام مراسمي 

خاص با ويژگي دوچنداني پيگيري مي شود كه يكي 
از مهم ترين موارد آن سفر اربعين مي باشد.  در اين 
ميان نيروي انتظامي به عنوان يكي از برقراركنندگان 
ايمني برنامه هاي خاصي در اين زمينه تدارك ديده 
است كه مهم ترين آنها ايجاد پنج اليه كنترلي در مرز 
مهران اس��ت.  فرمانده تيپ دوم يگان ويژه ناجا در 
تأييد اين موضوع مي گويد:» يگان ويژه ناجا از ورودي 
مهران تا پايانه مرزي در خدمت زائران اس��ت و به 
صورت بسيار عالي در پنج ايستگاه كنترلي، خدماتي 
كه بايد به زائران ارائه دهند، در حال خدمات رساني 
هستند.« س��ردار محمد طراقي مي افزايد: » براي 
حضور در ش��هر مهران و همچنين در پايانه مرزي 
مهران داش��تن رواديد و گذرنامه الزامي اس��ت و 
اگر ف��ردي بخواهد بدون اين م��دارك حضور پيدا 
كند مجبور هستيم كه از حضور او در پايانه مرزي 

ممانعت كنيم.« 
   ورود 1۵هزار زائر پاكستاني به كشور

هر س��اله با نزديك ش��دن به ايام اربعين حسيني 
تعدادي از زوار پاكستاني براي حضور در اين مراسم 
از مرز ميرجاوه وارد سيستان وبلوچستان مي شوند 
كه امسال نيز شاهد اين اتفاق در اين مرز هستيم.  
دبير ستاد مردمي اربعين سيس��تان و بلوچستان 
در اين خصوص مي گوي��د:» از 21 مهرماه تا كنون 
نزديك به 15ه��زار زائر پاكس��تاني اربعين از مرز 

ميرجاوه وارد اس��تان سيستان و بلوچستان شدند 
كه پيش بيني مي شود امسال 70 هزار زائر پاكستاني 
اربعين حسيني از مرز ميرجاوه براي اعزام به كربا 
وارد كشور شوند.« رضا بختياري با اشاره به خدماتي 
كه امسال به اين زائران داده شده است، مي گويد:»از 
آنجا كه اين زائران به طور متوس��ط ي��ك تا دو روز 
در بحث اس��كان و پذيرايي در اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان حضور دارند، لذا ستاد مردمي اربعين 
استان سيستان و بلوچستان در پنج بخش حمل و 
نقل، بهداشت و درمان، اطعام، اسكان و فرهنگي به 

زائران عزيز پاكستاني خدمت رساني مي كند.«
   اعزام رايگان 1100كم بضاعت به اربعين 

از آنجايي كه برخي افراد جامعه ب��ا وجود عاقه به 
حضور در كاروان اربعين اما به دليل مشكات مالي 
توان آن را ندارند لذا اين مهم سبب شده تا برخي افراد 
خير زمينه رايگان اعزام اين افراد را متقبل ش��وند؛ 
موضوعي كه موجب شد با اين كار خير امسال بيش 
از 1100 نفر به اين سفر معنوي فرستاده شوند.  مدير 
كارگروه جهادي الكفيل و عضو خيريه حضرت رقيه 
)س( در اين خصوص مي گوي��د:» به منظور تأمين 
هزينه سفر افراد نيازمند امسال فراخوان داديم كه طي 
آن خيرين و افرادي كه به دليل مشكات يا بيماري 
قادر به سفر نبودند، هزينه تشرف اين افراد را تأمين 
كردند.« سيدامير عبدالملكي مي افزايد: »در ابتدا اين 

گروه براي تأمين هزينه س��فر حدود 313 نفر اعام 
آمادگي كردند، اما ابراز عاقه مندي بسيار موجب شد 

تا تعداد اين افراد به بيش از هزار و 100 نفر برسد.« 
   ممنوعيت زائران بدون گذرنامه به مهران 

از آنجا كه داشتن ويزا و پاس��پورت براي زوار الزامي 
است و نداشتن اين مدارك مي تواند به بازداشت آنها 
در عراق منجر شود لذا براي رفع اين معضل، پليس 
با افرادي كه بخواهند بدون مدرك از مرز عبور كنند، 
برخورد قانوني خواهد كرد.  فرمانده انتظامي استان 
ايام در تأييد اين موض��وع مهم مي گويد: »به همه 
عاشقان اباعبداهلل الحسين)ع( در سراسر كشور توصيه 
مي شود اگر موفق به تهيه گذرنامه و ويزا نشدند تحت 
هيچ شرايطي به شهر مرزي مهران مراجعه نكنند.« به 
گفته سردار نورعلي ياري، كشور عراق با زائران بدون 
گذرنامه و ويزا به عنوان ورود غيرمجاز برخورد مي كند 
و اعمال مقررات سخت و زنداني طوالني مدت را در 

مورد اينگونه افراد انجام مي دهد. 
   آغاز طرح ترافيكي اربعين 

از آنجا كه تع��دادي از زوار اربعي��ن از خودروهاي 
شخصي براي اين س��فر معنوي استفاده مي كنند 
لذا اين مهم موجب شده تا در برقراري نظم هر چه 
بيش��تر اقدامات ترافيكي ويژه اي در مسير از سوي 
پليس راهور به اجرا درآيد.  رئيس پليس راه استان 
ايام در اي��ن خصوص مي گويد: »ط��رح ترافيكي 
اربعين حسيني از روز گذش��ته آغاز شده است و تا 
14 آبان ماه ادامه خواهد داش��ت.« سرهنگ رضا 
همتي زاده مي افزايد: » در اين طرح ايس��تگاه هاي 
پليس در نقاطي كه بايد  به زائران اربعين حسيني 

خدمات دهي كنند، جانمايي شده است.« 
وي ادامه مي دهد:» مجموع كل تيم هاي گشتي كه 
در كل محورهاي مواصاتي استقرار دارند 100 تيم 
گش��تي خواهد بود.« اين در حالي است كه رئيس 
پليس راهنمايي و رانندگي استان ايام مي گويد: »با 
توجه به ترافيك نيمه سنگين شهر مهران و افزايش 
حجم ورودي ها از ديروز تردد خودروهاي شخصي از 
پل زائر به طرف مرز مهران ممنوع اعام شده است.« 
سرهنگ محسن ناصري مي افزايد: » زائران عزيزي 
كه با خودروي شخصي تردد دارند در بدو ورودي شهر 
مهران خودروي خ��ود را در پاركينگ بزرگ بركت 
پارك و با اتوبوس هايي كه براي انتقال زائران به مرز در 

نظر گرفته شده است، اقدام به جابه جايي كنند.«

زائران اربعين بدون گذرنامه به مرز مهران نروند
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 خدمات علمی و پزشکی رايگان خواهران جهادگر
در مناطق محروم ۴ استان

خواهران جهادگر گروه هاي شهيدآجرلو، احمدي روشن و زهرائيان با ارائه خدمات پزشكي، روانشناسي، استعداديابي، سوادآموزي و آموزش 
مفاهيم قرآني محروميت را از استان  هاي كرمانشاه، خوزستان، البرز و تهران كنار مي زنند

  ساخت »كتابخانه مركزي« كرمانشاه
 از سر گرفته شد  

كتابخانه مركزي كرمانش�اه از مهم ترين     كرمانشاه
پروژه هاي نيمه كاره استان است، پروژه اي 
كه يازده سال قبل كلنگ زني شد و قرار بود سه ساله به بهره برداري برسد. 
مديركل كتابخانه هاي عمومي اس��تان كرمانش��اه در راستاي اجراي 
پروژه كتابخانه مركزي استان گفت: عمليات اجرايي كتابخانه مركزي 
كرمانشاه با پيگيري ها و تاش فروان مجموعه مسئوالن دوباره از سر 
گرفته شده است. معصومه حسني خوانسار با اشاره به شروع ساخت اين 
پروژه از سال 86، افزود: كار ساخت كتابخانه تا سال 90 پيش رفت و 2/5 
ميليارد تومان هم براي آن هزينه شد، اما از آن زمان به بعد پروژه متوقف 
شد. مديركل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه پيشرفت فيزيكي 
اين پروژه را نيز حدود 38 درصد اعام كرد و يادآور شد: با پيگيري هايي 
كه از سوي مسئوالن استان انجام شد، خوشبختانه شاهد شروع مجدد 
عمليات اجرايي اين پروژه هستيم. حسني خوانسار با بيان اينكه سال 
گذشته 2/2 ميليارد تومان و امس��ال نيز 1/2 ميليارد تومان براي اين 
پروژه كنار گذاشته ش��ده، ادامه داد: به جز اين مبلغ 2 ميليارد تومان 
نيز از سوي نهاد كتابخانه هاي كشور به اين پروژه كمك مي شود. وي 
گفت: براي تكميل اين كتابخانه 5 ميليارد تومان ديگر نياز است تا پنج 
طبقه آن تكميل شود كه اين رقم نيز قرار است با كمك استان تأمين 
شود. مديركل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه از اين كتابخانه 
به عنوان نياز اساس��ي اس��تان و كتابخانه مادر ياد كرد كه بزرگ ترين 
كتابخانه كرمانش��اه خواهد بود و افزود: تمام فضاهاي مختلف در دل 
كتابخانه مركزي ديده شده است. الزم به ذكر است كه اين پروژه چند 

سالي متوقف و هيچ كاري در راستاي اجراي آن انجام نشده بود. 

 خط پروازي مستقيم گرگان
 به آكتائو قزاقستان راه اندازي مي شود  

مديركل فرودگاه هاي استان گلستان از     گلستان
راه  اندازي نخستين خط پروازي بين دو 
كشور ايران و قزاقستان در مسير گرگان به آكتائو قزاقستان خبر داد. 
رامين آذري با بيان اينكه خط پروازي مس��تقيم بين ايران و قزاقس��تان 
در دس��تور كار فرودگاه بين المللي گرگان قرار گرفته است، گفت: هيچ 
پرواز مستقيمي بين دو كش��ور ايران و قزاقستان برقرار نيست. مديركل 
فرودگاه هاي استان گلستان افزود: برقراري پرواز مستقيم بين دو كشور 
بسيار حياتي و از ضروريات توسعه روابط محسوب مي شود. آذري ادامه داد: 
صبح روز گذشته استاندار گلستان در رأس هيئتي از مديران، تجار و فعاالن 
اقتصادي و بازرگاني استان به قزاقستان سفر كرد. اين سفر در جهت توسعه 
همكاري هاي تجاري، صنعتي، معدني، كشاورزي، علمي آموزشي، فرهنگي 
و حمل ونقل و با هدف برقراري مناس��بات اقتصادي بلندمدت، تقويت و 
گسترش روابط و همكاري هاي دوجانبه انجام شد. مديركل فرودگاه هاي 
استان گلس��تان گفت: با همكاري مسئوالن سازمان هواپيمايي كشوري 
اميدورايم پ��س از امضاء تفاهمنامه همكاري دو جانبه بين دو كش��ور، با 
برنامه ريزي و مذاكراتي كه با يكي از ايرالين هاي كشور داشتيم، بتوانيم در 

كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به برقراري اين پرواز اقدام كنيم. 

خواه�ران جهادگ�ر؛ اين بس�يجياني كه سال هاس�ت در س�كوت به 
م�ردم مناط�ق مح�روم كش�ور خدمت رس�اني مي كنن�د و خدماتي 
همچون ويزيت رايگان پزشكي، روانشناسي، استعداديابي و آموزش 
مفاهيم قرآني و سوادآموزي را به زنان و كودكان مناطق كم برخوردار 

ارائه مي دهند. آنها كه ش�ايد تعدادش�ان به س�ختي ب�ه چند صدنفر 
هم برس�د، اما با اين حال ش�انه به ش�انه برادران بس�يجي در مناطق 
محروم اس�تان هاي كرمانش�اه، خوزس�تان، الب�رز و ته�ران حضور 
يافته ان�د و ب�ا فعاليت هايش�ان منجر به خوش�حالي مردم ش�ده اند. 
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