
   البرز: مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس استان البرز از 
حذف بخاري ه��اي نفتي از كالس هاي درس اس��تان خبر داد. محمد 
دالوريان، گفت: نزديك به 3 ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان اعتبار قبل 
از آغاز تحصيلي جديد دريافت كرديم تا بر مبناي آن پيش از ورود به 
روزهاي سرد سال، وضعيت سيستم هاي گرمايشي مدارسي از استان 
كه نياز به رسيدگي جدي دارند را دستور كار قرار دهيم. وي اضافه كرد: 
در راستاي استانداردسازي و ايمن سازي سيستم هاي گرمايشي مدارس 
استان، حذف سيستم هاي غير اس��تاندارد از جمله بخاري هاي نفتي و 

گازي را با جديت دنبال كرده ايم. 

   كردس�تان: مجري طرح آباداني و پيش��رفت شهرستان سروآباد 
با اشاره به تعمير و تجهيز تعداد ۲۰ باب مس��جد در مناطق شهري و 
روستايي شهرستان سروآباد توس��ط بنياد مستضعفان گفت: با توجه 
به نقش مؤثر مس��اجد در ايجاد مش��اركت و اعتماد سازي در تصميم 
گيري هاي فرهنگي و اجتماعي، تجهيز و تعمير مساجد با نگاه ويژه اي 
در دستور كار بنياد علوي قرار گرفت. زانيار شيخه پور افزود: براساس 
پايش هاي انجام ش��ده، عمليات بازسازي مس��اجد با اقداماتي نظير 
رنگ آميزي، ايزوگام، احداث سرويس هاي بهداشتي و كفپوش با فرش 

سجاده اي در سريع ترين زمان ممكن در اين مساجد انجام شد. 

   آذربايجان ش�رقي: طرح هادي و آس��فالت ريزي چهار روستاي 
شهرستان ملكان به بهره برداري رسيد. مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي استان در مراسم افتتاح اين طرح ها با اشاره به لزوم مقاوم سازي 
مس��اكن روس��تايي گفت: با وجود تالش هاي صورت گرفته هنوز ۵۰ 
درصد مساكن روس��تايي استان مقاوم سازي نش��ده اند. حافظ باباپور 
افزود: بنياد مسكن آماده ارائه خدمات به روستاييان براي مقاوم سازي 
واحدهاي مسكوني است و 4۰۰ ميليون ريال تسهيالت بانكي با سود 

پنج درصد در اختيار متقاضيان قرار مي دهد. 

  چهارمحال و بختياري: مديركل محيط زيست استان چهارمحال 
و بختياري گفت: ۱۱۶۲ متر مربع از اراضي ملي در نزديكي روس��تاي 
شيخ شبان شهرستان بن تغيير كاربري شده بود كه با پيگيري حفاظت 
محيط زيست استان و دس��تور مقام قضايي، رفع تصرف و به وضعيت 
سابق بازگردانده شد. شهرام احمدي گفت: متصرف اراضي، ملي بودن 
عرصه تخريب اراضي ملي را قبول ك��رد. احمدي از همه مردم به ويژه 
س��اكنان محلي در اطراف مناطق حفاظت ش��ده تقاضا كرد كه براي 
جلوگيري از تصرف و تخريب غيرقانوني اراضي ملي و حفظ اين ميراث 

گرانبها، مأموران يگان حفاظت محيط زيست را ياري كنند. 

   سيستان و بلوچس�تان: ۸ هزار طرح اش��تغالزا در يكسال و نيم 
گذشته در سيستان وبلوچستان تسهيالت دريافت كرده اند. مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان در جلسه تخصصي اشتغال استان 
گفت: براي اين تعداد طرح 39۸ ميليارد تومان تس��هيالت در مناطق 
روستايي و عشايري اس��تان پرداخت شده اس��ت. مهرداد جهانديده 
افزود: اين طرح ها سبب اشتغال حدود ۱3 هزار نفر در مناطق روستايي 
و عشايري اين استان مي شود. پرداخت تسهيالت اشتغال در سيستان 
و بلوچستان همچنان ادامه دارد و متقاضيان مي توانند با ارائه طرح خود 

به دستگاه مربوطه نسبت به دريافت تسهيالت اقدام كنند. 

با تأمين علوفه الزم     خراسان جنوبي
از طري�ق كش�ت 
خارشتر، زنجيره توليد گوشت ارزان قيمت در 
مناطق ش�رقي كش�ور كامل و طرح توس�عه 

پرورش شتر آغاز مي شود. 
مدير عامل هلدينگ كشاورزي و دامپروري بنياد 
مستضعفان از طرح توسعه پرورش شتر در شرق 
كشور خبر داد و گفت: با تأمين علوفه الزم از طريق 
كشت خارشتر، زنجيره توليد گوشت ارزان قيمت 

در مناطق شرقي كشور كامل مي شود. 
عظيم رجايي تأمين علوفه مورد نياز را مهم ترين 
چالش در پرورش دام به ويژه پرورش شتر در شرق 
كشور دانست و ادامه داد: با مطالعاتي كه از سال 9۶ 
در بنياد مستضعفان آغاز شد به اين نتيجه رسيديم 
كه اگر بتوانيم علوفه الزم براي پرورش ش��تر در 
شرق كشور را تأمين كنيم؛ يك زنجيره توليد كامل 
در اين منطقه قابل شكل گيري است.  وي با تأكيد 
بر اهداف طرح هاي اشتغالزايي و محروميت زدايي 

بنياد مستضعفان در شرق كش��ور اضافه كرد: در 
حال حاضر كشت خارشتر در سطح ۲3۰ هكتار از 
مزارع شركت پيوند خاوران و مناطق محروم مرزي 
آغاز شده است كه تكميل آن نه تنها به خودكفايي 

توليد گوشت در كشور كمك مي كند؛ بلكه نقش 
به سزايي در محروميت زدايي و ايجاد اشتغال در 

اين مناطق دارد. 
مدير عامل هلدينگ كشاورزي و دامپروري بنياد 

مستضعفان با اش��اره به ديگر مزيت هاي كشت 
خارشتر در شرق كشور تأكيد كرد: به ازاي هر ۲۰ 
كلوني زنبور عس��ل از هر هكتار مزرعه خارشتر، 
به طور متوس��ط ۲۰۰ كيلوگرم عس��ل در سال 
به دس��ت مي آيد؛ همچنين از هر چهار كيلوگرم 
علوفه خشك خارش��تر در مرحله توليد بذر 3۰ 
ليتر عرق با ارزش خارشتر حاصل مي شود كه اين 
ويژگي ها مي تواند توجي��ه اقتصادي خوبي براي 
توليد اين محصول با توجه به ويژگي هاي اقليمي 
ايران باشد.  وي گفت: در مطالعات انجام شده به 
اين نتيجه رس��يديم كه تأمين علوفه مهم ترين 
عامل عدم استقبال از دامداري در خراسان جنوبي 
طي س��ال هاي اخير بوده اس��ت؛ لذا با اين روش 
نه تنها توانس��تيم از زمين هاي باير و شور شرق 
كشور محصول با ارزش برداش��ت كنيم بلكه در 
آينده نه چندان دور با گس��ترش ش��ترداري در 
خراسان جنوبي چرخه تأمين گوشت ارزان قيمت 

رشد بي سابقه و قابل توجهي مي كند. 

چرخه توليد گوشت ارزان قيمت در شرق كشور تكميل شد
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 احداث ۱۹۰ واحد مسكوني 
براي خانوارهاي دو معلولي بوشهر 

سرپرست اداره كل بهزيستي استان      بوشهر
بوش�هر از احداث ۱۹۰ واحد مس�كن 
ب�راي خانواره�اي دو معلول�ي اس�تان بوش�هر خب�ر داد. 
عليرضا حاجيوني، سرپرست اداره كل بهزيستي استان بوشهر با اشاره 
به اينكه بهزيستي استان در نظر دارد ۱9۰ واحد مسكن براي خانوارهاي 
دو معلولي احداث كند، گفت: تأمين مسكن معلوالن به صورت ويژه و 
با جديت دنبال مي شود. وي اضافه كرد: بزرگ ترين سرمايه اجتماعي 
بهزيستي اعتماد مردم و خيران به اين نهاد است كه تاكنون با همدلي و 
مشاركت خود قدم هاي بسيار بزرگي براي رفع مشكالت گروه هاي هدف 
برداشته اند. حاجيوني تصريح كرد: سهم تعهد بهزيستي استان بوشهر در 
راستاي كمك به احداث مسكن خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول 
به باال ۱9۰ واحد مسكن است كه انتظار مي رود با هدايت سرمايه هاي 
موجود خيران به سمت مسكن سازي براي اين گروه نيازمند، به زودي 

مشكل مسكن خانوارهاي داراي دو معلول مرتفع شود. 

 تجهيز نيمي از اراضي كشاورزي زنجان 
به سيستم آبياري نوين

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان      زنجان
زنجان از تجهي�ز 45 درصد از اراضي 
كش�اورزي اس�تان زنج�ان ب�ه آبي�اري تحت فش�ار خب�ر داد. 
جواد تاراسي، رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان زنجان گفت: 
تاكنون 4۵ درصد از اراضي كشاورزي استان زنجان به آبياري تحت فشار 
مجهز شده كه اين استان رتبه پنجم كش��وري را دارد. وي با اشاره به 
اجراي الگوي كشت محصوالت كشاورزي در استان زنجان اضافه كرد: 
بيش از ۱۵ سال است كه درخواستي براي توسعه بخش كشاورزي از 
آب هاي زيرزميني نداريم. تاراسي اظهار كرد: براي اين امر مهم شركت 
آب منطقه اي اس��تان تاكنون چنين درخواس��تي را از سازمان جهاد 
كشاورزي نكرده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان با 
اشاره به توليد 3 ميليون تن محصوالت كشاورزي در سال، گفت: اين 
توليد را ما مي توانيم با همين منابع آبي و زمين تا ۶ ميليون تن توليد 
افزايش دهيم. وي بابيان اينكه طرح توسعه آبياري تحت فشار در برنامه 
سازمان اس�ت، گفت: اراضي استان زنجان ۱۸۰ هزار هكتار آبي و ۱۲۰ 
هزار هكتار مستعد آبياري تحت فشار اس��ت كه تاكنون 4۵ درصد از 
اراضي كشاورزي استان زنجان به آبياري تحت فشار مجهز شده است. 

 جبران خسارات سيل زدگان 
سيستان و بلوچستان 

استاندار سيستان وبلوچستان گفت: از      سيستان وبلوچستان
۱72 ميليارد توماني كه بين دستگاه هاي 
استان توزيع ش�ده اس�ت، ۸۰ ميليارد تومان آن براي جبران بخشي از 
خسارات وارده ناش�ي از سيل سيستان وبلوچس�تان اختصاص يافت. 
احمدعلي موهبتي اس��تاندار سيستان وبلوچستان با اش��اره به جبران 
بخشي از خسارت هاي وارده ناشي از س��يل در اين استان گفت: از مبلغ 
۱۷۲ ميليارد تومان، ۸۸ ميليارد و 9۶۷ ميليون تومان مربوط به اعتبارات 
موضوع ۲۷ صدم درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده اس��ت كه ۲۰ 
درصد آن به موضوع جوانان و ۸۰ درصد آن مربوط به ورزش و پروژه هاي 
نيمه تمام ورزشي است كه تخصيص داده ش��ده است.  وي با بيان اينكه 
بخشي از فضاهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي در شهر هاي مختلف از قبيل 
ايرانشهر، زابل، زاهدان و سراوان با حفظ مالكيت براي راه اندازي پارك هاي 
علمي و فناوري در اختيار پارك علم و فناوري استان قرار داده مي شود، 
افزود: همچنين واگذاري ۱۰۰ هكتار زمين در محدوده حاجي آباد زاهدان 
براي احداث فضاي مناسب جهت توليد انبوه اختراعات ثبت شده به زودي 
اجرايي شده و عالوه بر آن ۵۰ هكتار زمين ديگر هم براي احداث انبار هاي 
مورد نياز به سازمان صنعت معدن و تجارت استان واگذار مي شود.  وي 
تصريح كرد: دستگاه هايي كه تا پايان مهرماه موفق به تبادل موافقتنامه با 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نشوند، اعتبارات آنها به سازمان هايي 

كه موافقتنامه خود را در موعد مقرر مبادله كرده اند ابالغ مي شود. 

 بانوان موكب دار 
يادآور پرستاري زينب  از ياران امام)ع(

با اينكه از هفته قبل حركت زائران به س�مت كربال آغاز ش�ده بود اما 
مسئوالن و سازمان ها و نهادهاي مختلف اعالم مي كردند، غافل گير 
شده اند و برنامه ريزي ها براي 17 مهر به بعد بود. به  هرحال سيل زائران 
همه را به حركت درآورد و با خود همراه كرد تا كنگره عظيم اربعين برگ 
زرين ديگري در تاريخ رقم بزند. حاال مرزها مملو از زائرند و پروازها هم 
بخشي از زائران را به ميعادگاهشان انتقال مي دهد. عالوه بر راه هاي 
منتهي به مهران در ايالم و خسروي در كرمانشاه، تردد در محورهاي 
منتهي به مرز چذابه هم روان اما پرحجم اس�ت. از ام�روز پروازهاي 
كرمانشاه به نجف هم آغاز شده و در اين ميان راه اندازي موكب ها توسط 
بانوان و پخت و نان و ارائه خدماتي همچون خياطي و تعمير كيف و كفش، 
ياد زينب)س( و مراقبت از كودكان و ياران امام)ع( را زنده كرده است. 

    
زائران دسته دسته در حركتند و موكب داران با سالم و صلوات، دين خود را 
به اين حركت عظيم الهي ادا مي كنند. در اين ميان حضور بانوان در موكب ها 
به نوبه خود حائز اهميت اس��ت. زنان خوزس��تاني بيش از همه به چشم 
مي خورند و به همين دليل مديركل امور بانوان و خانواده استانداري با اعالم 
خبر فعاليت زنان موكب دار در مسير مرزهاي شلمچه و چذابه، خدمات آنها 
را تشريح كرد.  سيده فرانك موسوي با اشاره به برپايي مواكب زنان جهت 
خدمات رساني به زائران اربعين به ايسنا گفته: »در دو مرز شلمچه و چذابه 
و همچنين در بين راه، مواكبي توسط زنان راه اندازي شده است. تعدادي 
از اين موكب ها به صورت مشاركتي توسط زنان و مردان فعاليت مي كنند 
و عالوه بر برپايي مواكب توسط زنان خوزستاني، مواكبي نيز با حضور زنان 
ديگر استان ها در اين مسيرها فعاليت مي كنند.« وي با اشاره به اينكه پخت 
نان و تهيه غذا برخي از اقدامات زناني است كه در نقش موكب دار فعاليت 
مي كنند، دوخت و دوز و تعمير لباس و كيف و كفش زائران و همچنين توزيع 
چادر براي زنان زائري كه چادر همراه خود ندارند را هم از ديگر اقدامات زنان 
موكب دار اعالم كرد.  موسوي بيان كرد: »زنان مبلغ نيز از حوزه هاي علميه 
و سازمان تبليغات اسالمي در مواكب زنان حضور پيدا مي كنند و به سؤاالت 
و مسائل شرعي زنان زائر پاسخ مي دهند.« مديركل امور بانوان و خانواده 
استانداري خوزستان با اشاره به مشكالت موكب داران، گفت: »برخي مواكب 
به ويژه مواكب بين راهي كه بعضاً در سامانه عتبات عاليات ثبت نام نشده اند 
در دريافت اقالم و مواد غذايي دچار مشكالتي هس��تند زيرا اين اقالم در 
اختيار مواكبي قرار مي گيرند كه ثبت شده اند. در اين زمينه به فرمانداري ها 
اعالم كرده ايم در توزيع مواد غذايي و اقالم به  صورت ويژه تري مواكب زنان را 
پشتيباني كنند.« سرهنگ رضا دولتشاهي رئيس پليس راه خوزستان هم از 
تردد در محورهاي منتهي به مرز چذابه به صورت روان اما پرحجم خبر داد و 
گفت: »اگر خودرويي در مكاني غير از پاركينگ هاي تعبيه شده پارك شود، 
صاحب آن خودرو هم متحمل هزينه جرثقيل جهت حمل خواهد شد و هم 

در بازگشت دچار سرگرداني براي يافتن خودرو مي شود.«
  پرواز از كرمانشاه تا نجف

از امروز پروازهاي كرمانشاه به نجف و بالعكس آغاز مي شود. اين خبري است 
كه مديركل فرودگاه شهيد اشرفي اصفهاني كرمانشاه اعالم كرده و گفته 
كه با توجه به فرارسيدن ايام اربعين فرودگاه كرمانشاه افزايش پروازها را 
در برنامه دارد كه در همين راستا پرواز كرمانشاه به نجف و بالعكس از امروز 
۱۷ مهر برقرار مي شود.  مجتبي بياتي با بيان اينكه دو شركت هواپيمايي 
ايران اير و پويا قرار است اين پروازها را به نجف اشرف آغاز كنند و تأكيد بر 
اينكه تمامي زيرساخت ها براي اين پروازها در استان فراهم شده، ادامه داد: 
»شركت هواپيمايي ايران اير از امروز۱۷ مهر تا چهارم آبان روزانه دوازده 
پرواز از كرمانشاه به نجف به صورت رفت وبرگشت خواهد داشت. شركت 
هواپيمايي پويا نيز از ۲۱ مهر تا دوم آبان ماه روزانه دو پرواز در اين مسير 
خواهد داشت.« در شهرستان اسالم آباد غرب كرمانشاه هم در حال حاضر 
توانايي اسكان ۸ هزار نفر وجود دارد.  فرماندار اين شهرستان نيز با اعالم 
آمادگي اسالم آباد غرب براي پذيرايي از زوار اربعين، اين تعداد را تأييد كرده 
است.  جهانبخش حيدري با اشاره به برنامه ريزي هايي كه براي استقبال از 
زوار اربعين در اسالم آبادغرب انجام شده، به ايسنا گفت: اين شهرستان از 
دو مسير حميل و مسير خسروي پذيراي زوار است و مقدمات الزم براي 
استقبال از زائران در هر دو محور فراهم شده است.  وي از فعاليت پنج كميته 
تخصصي براي ارائه خدمات به زوار هم خبر داد و افزود: اين كميته ها شامل 
پشتيباني و زيرساخت، فرهنگي و تبليغات، اسكان، بهداشت و درمان و 
امنيت است كه وظيفه هر دس��تگاه در قالب اين كميته ها مشخص شده 
است.  الزم به ذكر است ۱۷ موكب مردمي در اين شهرستان اعالم آمادگي 
كرده اند تا در مسير رفت و برگشت به زوار اربعين خدمات ارائه مي دهند.  بر 
همين اساس فرماندار اسالم آباد غرب با بيان اينكه امكانات الزم براي اسكان 
زوار در اسالم آبادغرب فراهم شده، عنوان كرد: »با احتساب ظرفيتي كه در 
اماكن مذهبي، مساجد، فضاهاي اداري و خدماتي و... داريم، امكان اسكان 
۸ هزار نفر در شهرستان وجود دارد. همچنين تمام راه هاي شهرستان از نظر 
نصب عالئم راهنمايي و رانندگي و مشخص كردن نقاط خطر آماده است 
و هماهنگي الزم با عوامل راهداري و پليس راه براي پوشش جاده ها انجام 
شده است.« به گفته اين مسئول با همكاري دستگاه هاي نظامي و انتظامي، 
امنيت زوار نيز تأمين است و خدمات بهداشتي و درماني نيز با همكاري 
دانشگاه علوم پزشكي، مركز بهداشت و هالل احمر به زوار ابعين كه از اين 

شهرستان تردد مي كنند، ارائه مي شود.

 برگزاري سي و چهارمين شب شعر عاشورا در شيراز
   فارس دبي�ر س�تاد 
برگزاري شب 
شعر عاشورا از برگزاري سي و چهارمين شب 
ش�عر عاش�ورا با حضور جمعي از ش�اعران 
برجسته ادبيات آييني كشور در تاالر حافظ 

شيراز خبرداد. 
احد ده بزرگي دبيرس��تاد برگزاري شب شعر 
عاشورا با اشاره به برگزاري سي و چهارمين شب 
شعر عاش��ورا طي امروز و فردا در شيراز گفت: 

شب شعر عاشورا قديمي ترين و مستمرترين حركت مردمي در حوزه ادبيات آييني است كه به مدت 
34 سال استمرار دارد و بدون وابستگي به هيچ نهاد دولتي يا رسمي به صورت مردمي و هيئتي برگزار 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه هرسال اين شب شعر حول محور خاصي است، افزود: امسال نيز موضوع 
مراسم »حضرت علي اصغر و عبداهلل رضيع، سوره هاي صغير عاشورا« است كه به حماسه كبير شهادت 
حضرت علي اصغر عليه السالم و كودكان شيرخوار عاشورا اختصاص دارد.  به گفته وي، قريب 4۰ نفر 
برگزيده و مهمان در دو شب به شعر خواني خواهند پرداخت كه شامل برگزيدگان فراخوان و مهمانان 

ويژه مراسم هستند كه از ميان چهره هاي پيشكسوت و جوان ادبيات آييني انتخاب شده اند. 

راه اندازي ۱8 مركز بازي كودكان استثنايي در خوزستان
رئيس آموزش      خوزستان
و پ���رورش 
استثنايي خوزستان از راه اندازي ۱۸ مركز 
بازي درماني ويژه دانش آموزان استثنايي 
براي نخستين بار در اين اس�تان خبر داد. 
عل��ي ممبين��ي رئي��س آم��وزش و پرورش 
استثنايي خوزس��تان با اش��اره به راه اندازي 
۱۸مركز بازي كودكان استثنايي در اين استان 
گفت: اين مراكز در در شهرهاي اهواز، ماهشهر، 

بهبهان، اللي، رامهرمز، شادگان، باغملك، ايذه، انديمش��ك، شوشتر، دزفول، خرمشهر، بندرامام و 
شوش افتتاح شد.  وي با بيان اينكه افتتاح اين مراكز در راس��تاي سند تحول بنيادين و برنامه هاي 
يك س��اله آموزش و پرورش استثنايي خوزستان اس��ت. افزود: هدف مراكز بازي درماني، كمك به 
كيفي سازي خدمات آموزشي و توان بخشي به دانش آموزان استثنايي است.  اين كارشناس فرهنگي 
ادامه داد: دانش آموزان استثنايي عالوه بر خدمات آموزشي، خدمات توان بخشي مانند كار درماني، 

گفتار درماني و بازي درماني نيز دريافت مي كنند. 

افتتاح اولين »كتابخانه مدرسه« در انزلي   
ب�ه  منظ�ور     گيالن
ندهي  ما س�ا
كتابخانه ه�اي مدارس ب�ا محوريت محله  و 
دانش آموزان اولين »كتابخانه مدرسه« گيالن 
در ش�هر بندرانزل�ي فردا افتتاح مي ش�ود. 
پريس��ا كرمي مديركل كتابخانه هاي عمومي 
گيالن با اش��اره به اينكه اين اولين »كتابخانه 
مدرسه« استان است كه در بندرانزلي افتتاح 
مي شود، گفت: براي مدارسي كه در حوزه هاي 
درون شهري قرار دارند كتابخانه هايي تعريف شده كه محله محور اداره مي شوند. اين كتابخانه ها در 
ساعات اداري به مدارس و در س��اعات غير اداري به عموم مردم خدمات ارائه مي دهند.  وي افزود: 
اولين كتابخانه مدرسه گيالن با عنوان »آيت اهلل طالقاني« همزمان با هفته كودك فردا ۱۸ مهرماه در 
مدرسه زنده ياد محمد موثق شهر بندرانزلي افتتاح مي شود.  مديركل كتابخانه هاي عمومي گيالن 
اين كتابخانه ها را پيوست فرهنگ كتابخواني براي مدارس اعالم كرد و گفت: تا پايان سال جاري سه 
كتابخانه مدرسه  در شهرهاي صومعه سرا، شفت و رش��ت نيز با همكاري اداره كل آموزش و پرورش 

گيالن و نوسازي مدارس استان به بهره برداري مي رسد.

حمايت كميته امداد اردبيل از ۱3 هزار خانوار روستايي 
۱۳ ه�زار خانوار     اردبيل
روس���تايي و 
عش�ايري تحت حمايت كميته ام�داد اردبيل 
هستند كه با توجه به حضور آنها در مناطق محروم 
و كم برخوردار، ني�از به كمك هاي وي�ژه دارند. 
حسين دش��تي مديركل كميته امداد استان 
اردبيل گفت: ۱3ه��زار خانوار روس��تايي در 
قالب ۲۱ هزار و ۶۰۰ نفر تح��ت حمايت اين 
نهاد قرار دارند.  وي با اشاره به اينكه حدود 3۲ 
درصد از خانوار تحت حمايت روستايي و عشايري هستند، افزود: با توجه به اقدامات گسترده كميته 
امداد در مناطق محروم و حاشيه نشين، رسيدگي به امور مددجويان روستايي و عشايري را در راس 
برنامه هاي خود قرار داده ايم تا عالوه بر رفع مشكالت آنها، به توسعه منطقه نيز كمك كنيم.  دشتي 
افزود: پرداخت مستمري، رفع مشكالت درماني، دارويي و بهداشتي، جهيزيه، كمك هزينه تحصيلي، 
آموزش هاي فني و تخصصي، تسهيالت اشتغالزايي و تأمين مسكن مناسب از جمله خدمات حمايتي 

كميته امداد به مددجويان روستايي و عشايري تحت حمايت است. 

افتتاح خط توليد كانتينر دريايي در البرز    
بزرگ ترين خ�ط توليد كانتينر      البرز
دريايي كش�ور روز گذش�ته با 
حضور وزير راه و شهرسازي در شهرستان ساوجبالغ استان 

البرز گشايش يافت. 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در آيين گشايش بزرگ ترين 
خط توليد كانتينر دريايي كش��ور كه در استان البرز برگزار شد، 
گفت: از اين پس در اين مجموعه روزانه ۱۰۰ كانتينر توليد و در 
اختيار حمل و نقل بار كشور قرار مي گيرد. وي افزود: در ابتداي 
تحريم ها ساير كشورها با هدف ضربه زدن به ناوگان حمل و نقل 
دريايي ايران تمام ۸۵ هزار كانتينر خود را از ايران خارج كردند. 
اسالمي ادامه داد: امروز تحريم ها ما را به خودكفايي رسانده و ما 
نشان داديم كه مي توانيم با تكيه بر توان داخلي نيازهاي خود را 
برآورده سازيم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به استاندارد جهاني 
كانتينرهاي توليدي در شهرستان س��اوجبالغ اضافه كرد: اين 
كانتينرها عالوه بركاربرد حمل و نقل دريايي قابليت استفاده در 

سيستم حمل و نقل ريلي و جاده اي نيز دارد. 

كردستان رتبه نخست استانداردسازي 
كردستان مقام اول استاندارد سازي      كردستان
محصوالت كش�اورزي در مزارع 
زنان عضو صندوق هاي ُخرد عشاير و روستايي كشور را به خود 

اختصاص داد. 
مدير هماهنگي ترويج سازمان جهاد كشاورزي كردستان با اشاره 
به اينكه كردستان مقام اول استاندارد سازي محصوالت كشاورزي 
در مزارع زنان عضو صندوق هاي ُخرد عشاير و روستايي كشور را به 
خود اختصاص داده است، گفت: اين استان هم اكنون پنج سايت 
توليد محصوالت استاندارد در شهرس��تان هاي دهگالن، قروه، 
كامياران و سنندج دارد كه توسط زنان اداره مي شود. محمدجعفر 
نگهدار اضافه كرد: در اين س��ايت ها تاكنون س��ه استاندارد حد 
مجاز آالينده ها و دو اس��تاندارد GAP اخذ ش��ده ت��ا مقام اول 
استانداردسازي محصوالت كشاورزي در مزارع زنان روستايي به 
كردستان برسد. وي ادامه داد: محصوالتي همچون سيب زميني، 
پياز، خيار بوته اي، گوجه فرنگي و توت فرنگي از جمله محصوالتي 

است كه در قالب اين طرح قرار گرفته است. 

صادرات 5۱۱ ميليون دالري از استان مركزي    
مديركل گمركات استان مركزي      مركزي
از صادرات 5۱۱ ميليون دالري كاال 
از استان به خارج از كشور طي شش ماه نخست سال خبر داد. 
اسماعيل حس��يني، مديركل گمركات اس��تان مركزي با اشاره 
به اينكه طي ش��ش ماه نخست س��ال ۵۱۱ ميليون دالر كاال از 
استان مركزي به خارج از كشور صادر شده است گفت: صادرات 
محصوالت توليدي استان مركزي طي مدت مذكور امسال از نظر 
ارزش ريالي نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش و از نظر 
وزني ۲۰ درصد افزايش داشته است. وي اضافه كرد: محصوالت 
صادراتي استان مركزي در سال جاري تاكنون به ۷۰ كشور جهان 
صادر شده و بيشترين كاالهاي صادر شده استان شامل شمش، 
پلي اتيلن سنگين، بلور و شيش��ه، انواع هيدروكربور و… بوده 
است. مديركل گمركات استان مركزي با اشاره به واردات استان 
مركزي از كش��ورهاي ديگر طي س��ال جاري نيز بيان كرد: طي 
مدت ذكر شده حدود ۲4۱ ميليون دالر كاال به وزن ۸۸ هزار تن از 

ديگر كشورهاي جهان به استان مركزي وارد شده است. 

 اجراي 25 پروژه
 در صنعت گردشگري سمنان

 برگزاري اجالسيه بزرگ نماز 
در گلستان 

    سمنان 25 پروژه حوزه 
ي  ش��گر د گر
استان سمنان با حجم سرمايه گذاري بيش از 
7 هزار ميليارد ري�ال در قالب مجتمع هاي 
گردشگري، هتل ها، مراكز اقامتي و پذيرايي 

در حال اجراست. 
سرپرست معاونت گردشگري، سرمايه گذاري 
و تأمي��ن مناب��ع اداره كل ميراث فرهنگ��ي، 
گردشگري و صنايع دستي استان سمنان با بيان 
اينكه ۲۵ پروژه حوزه گردشگري استان سمنان 
با حجم سرمايه گذاري بيش از ۷ هزار ميليارد 
ريال در حال اجراس��ت، گفت: اين پروژه ها در 
قالب مجتمع هاي گردش��گري، هتل ها، مراكز 
اقامتي و پذيرايي در حال س��اخت هس��تند.  
حميدرضا دوس��ت محمدي با اش��اره به اينكه 
9 واحد بوم گردي افتتاح ش��ده است، افزود: با 
راه اندازي اين اقامتگاه ها شرايط اشتغال ۲۶ نفر 
در استان فراهم شده اس��ت.  وي با بيان اينكه 
در حال حاضر ۸۱ اقامتگاه بوم گردي در استان 

سمنان فعال است، گفت: از ابتداي سال جاري 
تاكنون هفت موافقت اصولي با ظرفيت اقامت 
۷۶ نفر صادر شده است.  وي با اشاره به فعاليت 
3۰ تشكل غيردولتي در استان سمنان، تأكيد 
كرد: در اين مدت ۲ ميليارد و ۷4۲ ميليون ريال 
تسهيالت به اين تشكل ها پرداخت شده است. 
سرپرس��ت معاون��ت گردش��گري اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
استان س��منان از برگزاري ۱۱ دوره آموزشي 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاري وي��ژه فعاالن 
گردشگري استان خبر داد و گفت: 4۶9 نفر در 
اين دوره ها آموزش ديدند كه اين آمار نس��بت 
به شش ماهه مشابه سال قبل ۲3 درصد رشد 
يافته است.  دوس��ت محمدي با اشاره به اينكه 
۷۰9 هزار و 49 گردش��گر داخل��ي و 3 هزار و 
9۲ گردشگر خارجي در سال گذشته از استان 
س��منان بازديد كردند، افزود: در سال گذشته 
يك هتل چهار ستاره و ۲۲ اقامتگاه بوم گردي 

در استان افتتاح شد. 

س�ه اجالس�يه     گلستان
بزرگ با عناوين 
اجالسيه گلدسته هاي سرو، اجالس سراسري 
نماز و اجالس�يه قرآن، عترت و نماز توسط 
آموزش وپرورش گلس�تان برگزار مي شود. 
احس��ان گوهري راد مديركل آموزش و پرورش 
گلس��تان با بيان اينكه سه اجالس��يه بزرگ با 
عنوان نماز در استان برگزار مي شود، گفت: طبق 
فرمايش مق��ام معظم رهبري ك��ه مي فرمايند 
»مدارس را مزين كنيد ب��ه نمازخانه نوجوانان 
اين برترين تضمين براي آينده جامعه اس��ت« 
لذا اجالسيه نماز يكي از مهم ترين برنامه هايي 
است كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است.  
وي با اش��اره اينكه آموزش و پرورش در ترويج 
نماز نقش مهمي دارد كه تاكنون اقدامات بسيار 
ارزشمند و خوبي براي برگزاري هرچه باشكوه تر 
اين اجالسيه در گلستان انجام شده است، افزود: 
به همين منظور نخستين اجالسيه گلدسته هاي 
س��رو اس��ت كه در آبان ماه برگزار خواهد شد.  

وي ادامه داد: دومين آنها بيس��ت و هش��تمين 
اجالس سراس��ري نماز اس��ت كه به نوبه خود 
يكي از اصلي تري��ن و بزرگ ترين همايش هايي 
است كه در استان گلستان پس از انتزاع از استان 
مازندران، اتف��اق خواهد افت��اد و اين همايش 
در آذر ماه امس��ال برگزار مي ش��ود و همچنين 
سومين آنها اجالسيه قرآن، عترت و نماز است 
كه در گلستان برگزار مي شود.  مديركل آموزش 
و پرورش گلستان با تحس��ين رفتار ارزشمند و 
مثبت دانش آموز ايراني كه چندي پيش  روي پل 
تايمز لندن اقامه نماز كرد، گفت: نماز صورت و 
نماي دين ماست و اگر بخواهيم دين مبين اسالم 
را معرفي كنيم بايد با اقامه هرچه باشكوه تر نماز 
اي��ن كار را انجام دهيم.  گوهري ب��ا بيان اينكه 
اصلي ترين هدف اجالسيه نماز، معرفي و ترويج 
فرهنگ نماز به كل جامعه خاصه دانش آموزان 
است، افزود: اگر به نماز دانش آموزان در مدارس 
توجه ويژه شود اين عبادت خالصانه به خانواده ها 

و از آنجا به كل جامعه تسري خواهد يافت.


