
    البرز: رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان البرز گفت: توسعه 
شهرك هاي كشاورزي استان در دو بخش اراضي ملي متعلق به دولت به 
منظور احداث شهرك كشاورزي و اراضي خصوصي كشاورزاني كه ميزان 
اراضي آنها بيش از پنج هكتار اس��ت و آب كافي دارند، پيگيري مي شود.  
س��يدمجيد موس��وي افزود: در حال حاضر پنج پروژه از جمله ش��هرك 
گلخانه اي »چوپان آباد« واقع در شهرستان نظرآباد به مساحت ۵۰ هكتار، 
شهرك گلخانه اي »اسماعيل آباد شوربالغ« در شهرستان كرج، شهرك 
گلخانه اي »حسين آباد« در شهرستان نظرآباد، شهرك گلخانه اي »برغان« 
در شهرستان ساوجبالغ و شهرك گياهان دارويي طالقان در مراحل انجام 

كار و پيگيري قرار دارند. 
   چهارمحال وبختياري: رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
پزشكي چهارمحال و بختياري گفت: بيش از ۵ هزار زائر اربعين از خدمات 
درماني اورژانس اين استان بهره مند شدند.  محمد حيدري با اشاره به اعزام 
۱۵ تكنسين مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي چهارمحال و 
بختياري به مرز شلمچه براي خدمات رساني به زائران اربعين افزود: پنج 
دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس از ۱۷ مهرماه در مرز 

شلمچه به زائران خدمات رساني مي كنند. 
   خراسان شمالي: مديركل انتقال خون خراسان شمالي گفت: طي 
شش ماهه نخست سال جاري تعداد ۱۳ هزارو ۸۰ نفر داوطلب اهداي خون 
به مراكز ثابت و سيار خونگيري استان مراجعه داشتند كه از اين تعداد ۹ 
هزار و  ۲۱۴ نفر موفق به اهداي خون شدند.  حسين زارع افزود: اين آمار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد به ميزان ۲ درصد در مراجعه، ۵/۴ 

درصد ميزان اهدا خون و ۲۲/۵ درصد در اهدا مستمر مشاهده مي شود.

    بوشهر رئي�س س�ازمان 
صنعت، مع�دن و 
تجارت استان بوشهر از افتتاح و بهره برداري چهار 
طرح توليدي و صنعتي در استان بوشهر خبرداد. 
سيدحسين حسيني رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان بوش��هر با اش��اره به بهره برداري 
و اجراي چه��ار طرح توليدي گف��ت: اين طرح ها 
ش��امل افتتاح كارخانه توليد منوكس��يد سديم 
و طرح توس��عه ف��رآوري آبزيان و آغ��از عمليات 
طرح توليد باطري هاي س��رب اس��يدي صنعتي 
و پلي��ت باطري ه��اي صنعتي اس��ت.  وي افزود: 
كارخانه توليدكننده منوكسيدس��ديم با ظرفيت 
۲۰ هزار تن و سرمايه گذاري ۱۲۰ ميليارد تومان 
مورد بهره برداري ق��رار گرفت.  رئيس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بيان اينكه 
محصوالت اي��ن كارخانه در صنايع داروس��ازي، 
نس��اجي، دندانپزشكي و س��وخت هاي بيوديزل 

كاربرد دارد ادامه داد: ب��ازار هدف اين محصوالت 
كش��ورهاي اروپايي و آس��يايي اس��ت.  حسيني 
تصريح كرد: ميزان صادرات ساالنه واحد ياد شده 

۲۰ هزار تن ب��ه ارزش تقريب��ي ۱۱ ميليون دالر 
برآورد شده كه بازار هدف اين محصول كشورهاي 
اروپايي و آسيايي اس��ت.  وي افزود: طرح توسعه 

شركت فرآوري آبزيان نيز با سرمايه گذاري ۱۷۰ 
ميليارد ريال افتتاح ش��د كه اين طرح براي ۳۶۰ 
نفر به صورت دائم و فصلي ش��غل ايجاد مي كند.  
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
بوشهر همچنين از آغاز ساخت بزرگ ترين شناور 
آلومينيومي كشور در كشتي سازي اسكله شهيد 
محالتي بوش��هر خبرداد و گف��ت: بهره برداري از 
كارخانه شيمي گستر ليان، بهره برداري از طرح هاي 
توليد انواع انبارهاي سرب و اسيد صنعتي در استان 
بوشهر است.  حس��يني تصريح كرد: طرح توليد 
باطري هاي سرب اسيدي صنعتي با ظرفيت توليد 
۴۵ ميليون آمپر و س��رمايه گذاري ۷۲۴ ميليارد 
ريال اعتبار با قابليت ايجاد ۷۵ فرصت شغلي اجرا 
مي شود.  به گفته وي، طرح توليد پليت باطري هاي 
صنعتي نيز با ظرفيت ۵ هزار تن و سرمايه گذاري 
۱۶۸ ميليارد ريال اجرا خواهد شدكه با اجراي اين 

طرح ۲۲ نفر مشغول به كار مي شوند. 

4 طرح  اشتغالزا و صنعتي در بوشهر افتتاح شد
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  برگزاري يادواره 1200 شهيد
 منطقه ارسباران در كليبر

يادواره 1200 شهيد ارسباران در بيست     آذربايجان شرقي
و ششم آبان ماه در شهرستان كليبر 

استان آذربايجان شرقي برگزار مي شود. 
حجت االس��الم سيدحس��ن موس��وي امام جمع��ه كليب��ر گفت: هر 
س��اله يادواره ۱۲۰۰ ش��هيد منطقه ارس��باران به صورت دوره اي در 
شهرستان هاي اهر، كليبر، ورزقان، هوراند و خدا آفرين بوديم كه امسال 
اين مراسم در كليبر برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه اين مراسم حركتي 
فرهنگي و شايسته است افزود: انتقال مفاهيم، رشادت ها و پيام شهداي 
واالمقام به نسل هاي جوان جامعه امري ضروري است.  حجت االسالم 
موس��وي زنده نگه داش��تن ياد ش��هدا و ترويج فرهنگ ايثار، شهادت، 
خودباوري و تقويت غرور ملي جوانان و نوجوانان را از نيازهاي اساسي 
كشور در شرايط فعلي ذكر كرد و ادامه داد: در شرايطي كه عده اي تصميم 
به حذف نام شهدا از معابر و خيابان و كوچه ها گرفته اند برگزاري چنين 
يادواره هايي به اين افراد تلنگر مي زند.  وي وصيت نامه ش��هدا را عامل 
انسان سازي و دانشگاه عظيم عنوان كرد و افزود: اگر بتوانيم از وصيت نامه 
شهدا و زندگي نامه آنها نسل امروز را غني كنيم مستحكم ترين سنگر 

دفاعي را در برابر دشمنان اسالم و انقالب بنا نهاده ايم. 

جذب تورگردان ها براي رونق بخشي بيشتر 
خانه هاي بوم گردي

دومين اقدام ميراث فرهنگي بعد از توسعه      زنجان
خانه هاي بوم گردي در اس�تان زنجان، 
جذب تورگردان ها براي رونق بخشي بيشتر به خانه هاي بوم گردي است. 
يحيي رحمتي مديركل ميراث فرهنگي استان زنجان با بيان اينكه يكي از 
رويكردهاي استان زنجان در حوزه گردشگري، توسعه خانه هاي بوم گردي 
است، گفت: در همين راستا هر گونه درخواستي كه مبني بر ساخت و توسعه 
خانه هاي بوم گردي در استان باشد، اداره كل از آن استقبال به عمل مي آورد.  
وي با يادآوري اينكه دومين اقدام ما بعد از توسعه خانه هاي بوم گردي در 
استان، جذب تورگردان ها براي رونق بخشي بيشتر به خانه هاي بوم گردي 
است، افزود: فارغ از خانه هاي بوم گردي در زنجان، اهتمام به ايجاد چنين 
مكان هايي در شهرس��تان ها نيز مدنظر است كه در همين راستا سلطانيه 
يكي از شهرستان هايي است كه از وجود سه خانه بوم گردي فعال بهره مند 
است.  اين مسئول با اشاره به اينكه سلطانيه يكي از شهرستان هاي مقصد 
گردشگري در استان بوده و مقرر شده است براي رونق تورگردان ها، سه خانه 
بوم گردي ديگر در اين شهرستان افتتاح شود، تصريح كرد: برنامه ريزي ها 
در راس��تاي افتتاح خانه هاي بوم گردي جديد در زنجان انجام شده و قرار 
است بعد از اربعين حس��يني، ش��اهد افتتاح يكي از آنها باشيم.  مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان با يادآوري اينكه 
حضور گردشگران خارجي در سلطانيه، حاكي از آن است كه در اين زمينه 
نسبت به پنج سال گذش��ته ۶۰۰ درصد رشد داشته ايم، تصريح كرد: آمار 
حاكي از آن است كه در نيمه نخست امسال ۱۱۴ هزار بليت براي بازديد از 
گنبد سلطانيه توسط گردشگران ايراني به فروش رفته است.  رحمتي يكي از 
راه هاي توسعه خانه هاي بوم گردي در استان را بازگشت سرمايه اين مكان ها 
عنوان و خاطرنشان كرد: اگر استقبال از اين نوع كارها كم است، دليل اصلي 
آن به اين موضوع برمي گردد كه مردم بازگشت به سرمايه را در اين حوزه 
نمي بينند كه در صورت تحقق اين موضوع، استقبال از اين نوع فعاليت ها در 

استان گسترش پيدا خواهد كرد. 

 بنياد بركت
 780 شغل در روستاهاي قم ايجاد مي كند

ب�ا فعاليت هاي اش�تغالزايي بني�اد بركِت س�تاد اجراي�ي فرمان 
حض�رت ام�ام)ره( 780 ش�غل در اس�تان ق�م ايجاد مي ش�ود. 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( كه فعاليت خود را در زمينه 
اش��تغالزايي در اس��تان هاي مختلف ايران شروع كرده اس��ت حاال به 
قم رس��يده و قصد ايجاد ۷۸۰ ش��غل در اين منطقه از ايران را دارد.  در 
همين رابطه معاون توس��عه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گفت: امسال و براي اولين مرتبه، بنياد 
بركت ۳۰۰ طرح اش��تغالزايي اجتماع محور را در قالب مدل »سحاب« 
)سرمايه گذاري حمايتي اش��تغال بركت( در استان قم اجرا مي كند كه 
باعث ايجاد ۷۸۰ شغل در اين اس��تان خواهد شد.  رضا راضي زاده ادامه 
داد: با هماهنگي هاي انجام ش��ده با فرمانداران و بخشداران بخش هاي 
پنج گانه  اس��تان قم، از هر بخش، پنج و در مجموع، ۲۵ روستا به عنوان 
نقاط هدف فعاليت هاي اش��تغالزايي بنياد بركت انتخاب شده اند.  وي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر با تشكيل كارگروه اشتغال در روستاهاي 
هدف، فرآيند اهليت سنجي فني توسط مجري و تسهيل گران بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( آغاز شده است. هم چنين پيش بيني 
مي كنيم كه تعداد روس��تاهاي هدف اش��تغالزايي افزايش يابد.  معاون 
توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت از عملياتي شدن تمامي 
اين طرح ها تا پايان س��ال جاري خبر داد و افزود: ۷۸۰ شغل مورد نظر 
با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي منطقه اي، در رسته هاي شغلي اي 
چون صنايع دستي، پرورش دام سبك، قالي بافي، شيريني پزي و مشاغل 
خدماتي ايجاد خواهد شد.  راضي زاده با اعالم اين  مطلب كه ايجاد يك صد 
طرح اشتغالزايي براي طالب حوزه  علميه پيش بيني شده است، توضيح 
داد: با هماهنگي هاي انجام گرفته با مركز خدمات حوزه هاي علميه، از 
۳۰۰ طرح اشتغالزايي در نظر گرفته شده براي استان قم، يك صد طرح 
براي طالب حوزه علميه خواهد بود.  وي افزود: اين مشاغل در قالب طرح 
اجتماع محور »سحاب« براي اين متقاضيان ايجاد مي شود. قرار شده كه 
رسته هاي شغلي متناسب را مركز خدمات حوزه هاي علميه به بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اعالم كند تا در قالب طرح »سحاب« 
ايجاد و عملياتي شوند.  معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
در پايان اعتبار در نظر گرفته ش��ده براي ايجاد ۷۸۰ شغل در استان قم 
طي سال جاري را بالغ بر ۲۷۰ ميليارد ريال اعالم كرد.  گفتني است، بنياد 
بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با هدف ايجاد فرصت هاي 
كسب و كار، محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي 
سطح زندگي و توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را 
در مناطق محروم و كم تر برخوردار كشور راه اندازي كرده است. اين بنياد 
در حال حاضر با حضور و فعاليت در ۱۷۵ شهر و ۸ هزار روستا، ايجاد ۱۰۰ 

هزار فرصت شغلي را براي سال ۹۸ در دستور كار دارد.

 ادامه خدمات موكب ها و مأموريت پليس 
تا بازگشت آخرين زائر اربعين

با اينكه بخش زي�ادي از زائ�ران اربعين به ايران بازگش�ته اند اما 
هنوز هم هس�تند ايرانياني كه در ش�هرهاي مقدس عراق حضور 
داش�ته و بازگشتش�ان را به روزه�اي آينده موك�ول كرده اند. بر 
همين اس�اس نيروهاي انتظامي همچنان در مقرهاي خود حضور 
داشته و فرمانده انتظامي اس�تان كرمانشاه هم اعالم كرده پليس 
تا پاي�ان مأموريت اربعين در كن�ار زائران حس�يني خواهد بود و 
خدمات مورد نياز را به آنها ارائه مي كند. ناگفته نماند بس�ياري از 
موكب ها هم ت�ا چند روز آينده به خدمات رس�اني هاي خود ادامه 
داده و جانشين ستاد بازسازي عتبات عاليات استان اردبيل هم از 
تداوم خدمت رساني به زائران كربال تا آخر اين هفته خبر داده است. 

    
امسال هم مراسم راهپيمايي اربعين با همه شوكت و شكوه و عظمت 
خود به پايان رسيد. راهپيمايي ميليوني كه ركورد سال قبل را شكست 
و حتماً نسبت به س��ال آينده كمتر است.  بر اس��اس آمار، حدود ۱۵ 
ميليون زائر از اول ماه محرم تا كنون از تمام كشورهاي دنيا به پابوسي 
سيدالشهدا رفته اند و با اينكه بخش عظيمي از زائران ايراني به كشور 
بازگشته اند اما هنور هستند عاش��قاني كه در شهرهاي مقدس كربال، 
كاظمين، نجف و سامرا در حال زيارتند.  بر همين اساس برخي موكب ها 
خدماتشان را تا آخر هفته ادامه دار كرده و پليس هم اعالم كرده تا اتمام 

ورود تمام زائران به ايران، ماموريتش ادامه خواهد داشت. 
   تا آخر هفته خدمات ادامه دارد

روز گذشته جانشين ستاد بازس��ازي عتبات عاليات استان اردبيل از 
تداوم ارائه خدمات به زائران كربال تا آخر هفته جاري خبر داد.  محسن 
عيدي كه در موكب پذيرايي از زائران اربعين حسيني در محل امامزاده 
سيدصدرالدين )ع( اردبيل حضور داش��ت، با بيان اينكه ارائه خدمات 
موكب هاي استقرار يافته براي پذيرايي از زائران حسيني تا حدود پنج 
روز آتي نيز ادامه خواهد داشت، گفت: »در حال حاضر شمار زيادي از 
زائران در حال بازگشت به شهرهاي خود هس��تند و به همين منظور 
ارائه خدمات به قوت خود باقي اس��ت. فعالي��ت موكب هاي اردبيل از 
دهم ماه صفر آغاز ش��ده و با برپايي هشت موكب خدمات مورد انتظار 
ارائه مي شود.« به گفته وي بزرگ ترين موكب پذيرايي از زائران اربعين 
استان اردبيل در استان صالح الدين عراق مستقر شده و روزانه به ۱۰ 
هزار زائر ارائه خدمات مي كند.  عيدي با بيان اينكه تاكنون بيش از ۲۰۰ 
نفر از عاش��قان اهل بيت )ع( از شهرهاي مختلف اس��تان اردبيل براي 
خدمت به زائران اباعبداهلل الحس��ين )ع( در موكب ها حاضر شده و در 
حال حاضر نيز براي رفع نيازهاي زائران، پذيرايي و استقبال از آنان در 
تالش هستند، از استقرار موكب درماني استان اردبيل در بين نجف و 
كربال خبر داد و تصريح كرد: »در داخل استان اردبيل نيز دو موكب در 
پايانه مرزي بيله سوار و امامزاده سيدصدرالدين براي استقبال از زائران 
اتباع خارجي كش��ورهاي حوزه قفقاز و جمهوري آذربايجان خدمات 

خود را تداوم مي بخشند.«
   پايان مأموريت پليس، بازگشت آخرين زائر است

تا اواخر روز گذش��ته ح��دود ۲۰۰ ه��زار زائر از طريق مرز خس��روي 
راهي كربال ش��ده و نزديك به ۱۰۰ هزار زائر نيز از همين مرز به كشور 
بازگشتند.   در حالي كه خدمات اين مرز براي خروج زائران از ۷ صبح 
تا ساعت ۱۶ است اما فرمانده انتظامي استان كرمانشاه اعالم كرده كه 
اين پايانه به صورت شبانه روزي و ۲۴ ساعته آماده ورود زائران به داخل 

كشور است و هيچ محدوديتي براي پذيرش زوار نداريم. 
س��ردار علي اكبر جاويدان با تأكيد بر اينكه در ح��ال حاضر جاده هاي 
كرمانشاه مملو از خودروهايي است كه زائران را هنگام بازگشت جا به جا 
مي كند، افزود: »بار تردد زائراني كه مرزهاي خسروي و مهران را براي 
شركت در مراس��م اربعين انتخاب كرده اند غالباً در محورهاي استان 
ماس��ت.« به گفته فرمانده انتظامي استان كرمانش��اه، پليس تا پايان 
مأموريت اربعين در كنار زائران حسيني خواهد بود و خدمات مورد نياز 
را به آنها ارائه مي كند.  مرز مهران به ايالم هم كه به خاطر حجم ورود 
زائران يك طرفه شده بود، حاال با كاهش جمعيت تردد روانتر و دوباره 
به حالت دوطرفه درآمد.  در همين رابطه رئيس پليس راه استان ايالم 

از دو طرفه شدن مسير ايالم به مهران خبر داد. 
سرهنگ رضا همتي زاده به تسنيم گفت: »با توجه به روان بودن ترافيك 
مسير مهران - ايالم از ساعت ۹ صبح يك شنبه ممنوعيت تردد از مسير 
ايالم - مهران لغو و رفت و آمد در اين مسير به حال عادي خود بازگشت 
و مسير دوطرفه شد.« اين مسئول از رانندگان خواست با احتياط حركت 
كرده و توجه به قوانين را در دستور كار رانندگي خود قرار داده و از هر 

گونه تعجيل پرهيز كنند تا از حوادث ناگوار جلوگيري شود.

2هزار كالس درس شهرستان مرند نيازمند بازسازي
۴۹ ه����زار     آذربايجان شرقي
دانش آموز در 
2 هزار و ۵0 كالس فرسوده شهرستان مرند 
تحصيل مي كنند، كه به دليل فرسودگي به 

شدت نيازمند بازسازي هستند. 
اباذر كاظمي، مدير آموزش و پرورش مرند، با 
اشاره به اينكه ۲ هزار كالس درس مرند نيازمند 
بازس��ازي اس��ت گفت: در طول س��ال جاري 
كلنگ احداث چندين مدرسه در نقاط مختلف 

شهرستان مرند به زمين زده شد و چندين مدرسه خيرس��از نيز به بهره برداري رسيد.  وي با اشاره 
به تعداد كالس هاي درس مرند افزود: مدارس مرند با توجه به قدمت اين شهرس��تان اغلب نيازمند 
تخريب و بازسازي هستند كه حضور و مشاركت خيران مدرسه ساز را مي طلبد، افزود: هم اكنون ۲ 
هزار و ۵۰ كالس درس در اين شهرستان داير است و ۴۹ هزار دانش آموز در حال تحصيل هستند.  
معاون مديركل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي تصريح كرد: كلنگ ساخت مدرسه شش 
كالسه شهيد مدافع حرم روح اهلل طالبي با حضور مديرعامل مجمع خيران مدرسه  ساز آذربايجان 

شرقي و خيران و مسئوالن شهرستاني در روستاي »وانلوجق« مرند به زمين زده شد. 

خدمات درماني به ۶۵ هزار زائر اربعين در مرز شلمچه
از 1۳ مهرماه تا      خوزستان
صبح ديروز ۶۵ 
هزار و 21 زائر اربعين از خدمات درمانگاه و 
بيمارستان صحرايي دانشكده علوم پزشكي 
آب�ادان در مرز ش�لمچه اس�تفاده كردند. 
امين منصور سخنگوي ستاد اربعين دانشكده علوم 
پزشكي آبادان با اشاره به بهره مندي ۶۵ هزار زائر از 
درمانگاه و بيمارستان صحرايي در شلمچه گفت: از 
تعداد كل مراجعان ۶۳۱ نفرشان براي ادامه درمان 

به بيمارستان هاي معين در آبادان و خرمشهر اعزام شدند.  وي افزود: همچنين در مدت ياد شده، ۱۱ هزار و 
۲۳۳ نفر در درمانگاه و بيمارستان صحرايي به صورت موقت بستري شدند و ۵۱ هزار و ۴۷۳ نفر نيز به صورت 
سرپايي درمان شدند.  اين در حالي است كه به گفته منصور، هزار و ۶۸۴ نفر خدمات مامايي دريافت كردند.  
سخنگوي ستاد اربعين دانشكده علوم پزشكي آبادان تصريح كرد: روزشنبه نيز ۷ هزار و ۲۹۶ نفر به درمانگاه و 
بيمارستان صحرايي دانشكده علوم پزشكي آبادان در مرز شلمچه مراجعه كردند كه از اين تعداد ۶۳۶ نفرشان 

به صورت موقت بستري شدند و ۳۲ نفرشان نيز براي ادامه درمان به بيمارستان هاي معين اعزام شدند.

كلنگ زني طرح توسعه بقعه »محمد بن خليالن« در اروميه  
همزمان با اربعين      آذريايجان غربي
حسيني و پس 
از برگ�زاري مراس�م پايان�ي پي�اده روي 
جاماندگان، طرح توس�عه بقع�ه »محمد بن 
خلي�الن« در ارومي�ه كلنگ زن�ي ش�د. 
محمد حضرت پور ش��هردار ارومي��ه در آيين 
كلنگ زني ط��رح توس��عه بقع��ه »محمد بن 
خليالن« گفت: اين بقعه يكي از بناهاي بسيار 
مهم ش��هر از لحاظ تاريخي و مذهبي اس��ت و 

محمد بن خليالن در يك هزارس��ال پيش براي ترويج تشيع به شهرمان آمده بود كه نشانگر عشق و 
محبت اهالي شهر به مكتب اهل بيت)ع( است.  وي افزود: براي توسعه اين بقعه، يك هزار مترمربع به 
صحن آن افزوده مي شود كه اميدواريم با اين امر، زمينه حضور بيشتر مشتاقان فرهنگ اهل بيت )ع( 
فراهم شود.  اين مدير شهري توضيح داد: تدابيري اتخاذ ش��ده كه با آزادسازي ساختمان در نبش 
خيابان اصلي شيخ شلتوت و گلس��تان، محوطه بقعه به خيابان شيخ شلتوت و ميدان دفاع مقدس 
بازگشايي شود.  ش��هردار اروميه ادامه داد: تالش مي كنيم در كمترين زمان ممكن با كمك ادارات 
ميراث فرهنگي، تبليغات اسالمي و اوقاف آذربايجان غربي كار مرمت و بازسازي بقعه به اتمام برسد.  

اتمام ۴ خطه شدن خرم آباد– نورآباد تا سال 1۴00 
مسير چهار خطه     لرستان
خرم آباد-نورآباد 
ت�ا س�ال 1۴00 آم�اده بهره ب�رداري مي ش�ود. 
وحيد كرم الهي سرپرس��ت معاونت مهندسي 
و ساخت راه و شهرسازي لرس��تان با اشاره به 
اتمام چهار خط��ه خرم آباد- نورآباد تا س��ال 
۱۴۰۰ گفت: عمليات اح��داث ۵۰ كيلومتر از 
چهارخطه خرم آباد- الش��تر به پايان رسيده 
و آماده بهره ب��رداري اس��ت.  وي افزود: چهار 
خطه خرم آباد- نورآباد ۸۵ كيلومتر بوده كه در مجموع ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  سرپرست 
معاونت مهندسي و ساخت راه و شهرسازي لرس��تان ادامه داد: ۱۱ كيلومتر از اين مسير چهارخطه 
خرم آباد- نورآباد در حال برگزاري مناقصه اس��ت تا ب��ه پيمانكار واگذار ش��ود.  كرم الهي در مورد 
چهارخطه خرم آباد- پلدختر گفت: با وقوع سيل فروردين امس��ال اين مسير دچار خسارت زيادي 
شده و متولي بازسازي و احداث آن وزارت راه و شهرسازي است.  به گفته اين مسئول، براي بازسازي 

چهارخطه خرم آباد- پلدختر به ۱۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است.

 كمك 2 ميلياردي خيران كرماني
 به فرزندان زندانيان نيازمند   

    كرمان مديرعامل انجمن حمايت زندانيان 
كرم�ان از كمك 2 ميلي�ارد و ۶۶0 
ميليون ريالي انجمن حمايت و خيران كرماني در مهر ماه سال جاري 
ب�ه دانش آم�وزان و خان�واده زنداني�ان نيازمن�د خب�ر داد. 
اكبر افضلي مدير عامل انجمن حمايت زندانيان كرمان با اش��اره 
به كمك ۲ ميليارد توماني خيران كرماني ب��ه فرزندان زندانيان 
نيازمن��د گفت: همزمان با مه��ر ماه فصل بازگش��ايي مدارس از 
محل كمك هاي خيران و درآمدهاي انجمن حمايت براي ۷۵۰ 
دانش آموز مقط��ع ابتدايي، راهنمايي و دبيرس��تان كيف و لوازم 
التحرير به ارزش ۹۷۳ ميليون ريال خريداري و توزيع ش��د.  وي 
افزود: طي ماه جاري ۴۸۵ سبد كاال به ارزش ريالي يك ميليارد و 
۶۹۰ ميليون ريال بين خانواده هاي مدجويان تحت پوشش انجمن 
حمايت زندانيان نيازمند توزيع شد.  مدير عامل انجمن حمايت 
زندانيان كرمان تصريح كرد: در راستاي توانمند سازي ۱۴۰ نفر 
از زندانيان و خانواده زنداني��ان نيازمند از طرق مختلفي از جمله 
فعاليت در كارگاه خياطي، پرورش ماهي، كش��اورزي، دامداري، 

چاپخانه و كارخانه توليد آب آشاميدني اشتغالزايي كرده است. 

 استقرار 180 دستگاه اتوبوس گيالن
 در مرزمهران      

    گيالن با توجه به استقرار 1۸0 دستگاه 
اتوبوس در مرز مهران، 12 هزار 
زائر اربعين حسيني از اين نوع سرويس حمل و نقل عمومي 
ب�راي بازگش�ت ب�ه گي�الن اس�تفاده خواهن�د ك�رد. 
محمدرضا نازك كار مديركل راهداري گيالن با اشاره به موج بازگشت 
زوار اربعين حسيني، گفت: براساس تصميمات كارگروه سوخت ستاد 
اربعين حسيني ۸۷ شركت حمل و نقل مسافربري با ۱۸۰ دستگاه 
انواع اتوبوس براي خدمت رساني به زائران گيالني اربعين به مرز مهران 
منتقل ش��ده اند، تا حدود ۱۲ هزار زائر از حمل و نقل عمومي براي 
بازگشت به گيالن استفاده كنند.  وي در ادامه به نرخ بليت بازگشت 
نيز اشاره كرد و افزود: كميس��يون قيمت گذاري براي اتوبوس هاي 
وي اي پي با ظرفيت ۳۵ نفر نرخ ۲۳۵ هزار توم��ان، براي اتوبوس با 
ظرفيت ۳۲ نفره ۱۸۰ هزار توم��ان و اتوبوس با ظرفيت ۴۴ نيز نرخ 
۱۲۸ هزار تومان در نظر گرفته است.  مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گيالن از مسافران خواست تا هرگونه تخلفي را با همكاران 
راهداري مستقر در پايانه مرزي مهران يا با شماره تماس ۱۴۱ و سامانه 

پيامكي ۱۰۰۰۱۴۱ اطالع رساني كنند تا بالفاصله رسيدگي شود.

 افتتاح 1000 پروژه ورزشي مازندران 
در هفته تربيت بدني

جوان�ان  و  ورزش  مدي�ركل      مازندران
مازندران از بهره برداري بيش از 
هزار پروژه ورزش�ي اس�تان در هفته تربيت بدني خبر داد. 
حبيب اهلل حس��ين زادگان مديركل ورزش و جوانان مازندران با 
اشاره به افتتاح بيش از ۱۰۰۰ پروژه ورزشي در اين استان در هفته 
تربيت بدني گفت: مراس��م غبارروبي و عطرافشاني گلزار شهدا 
سنگ ريزه شهرستان ساري با هدف تجديد پيمان با آرمان هاي 
شهدا با حضور مسئوالن و جامعه ورزش مازندران و به اهتزاز در 
آوردن، پرچم جمهوري اس��المي ايران از ديگ��ر برنامه ها در اين 
هفته اس��ت كه از ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان ماه برگزار مي ش��ود.  وي 
افزود: اين پروژه ها با حضور همكاران ما در خانواده ورزش و روساي 
هيئت هاي ورزش��ي از رامس��ر تا گلوگاه اين پروژه ها را افتتاح و 
عملياتي خواهند كرد.  مديركل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: 
چند پروژه در مركز استان، افتتاح خواهد شد كه اين امر زمينه ساز 
ارتقا سرانه ورزش خواهد بود و ما به عنوان يك خدمت گزار وظيفه 
داريم اوقات فراغت، ميزان دسترس��ي و ميزان مشاركت را براي 

فعاليت بدني و فرهنگي براي جوانان مازندران فراهم كنيم. 

 ايجاد موانع فيزيكي براي جلوگيري
 از رشد حاشيه نشيني در بندرعباس 

 توزيع ۵۰۰ جلد كتابچه »اربعين« 
به 3 زبان خارجي در اصفهان

   هرمزگان معاون پيشگيري 
ي  گس�تر د ا د
هرمزگان از برنامه ريزي براي ايجاد 10 كيلومتر 
موانع فيزيكي به منظور جلوگيري از رش�د 
مناطق حاشيه نش�ين بندرعب�اس خبر داد. 
عليرضا احمدي منش معاون پيشگيري دادگستري 
هرمزگان با اش��اره به برنامه ريزي براي ايجاد ۱۰ 
كيلومتر موانع فيزيكي به منظور جلوگيري از رشد 
مناطق حاشيه نش��يني بندرعباس گفت: در پی 
امضاي تفاهمنامه همكاري ميان معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم دادگس��تري اس��تان 
هرمزگان و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، طرح 
مصلحين خانواده در شهرستان هاي رودان، ميناب، 
حاجي آباد، بندرخمير، بندرلنگ��ه و بندرعباس 
در حال اجراس��ت.  وي افزود: اين طرح به منظور 
شناس��ايي زوجين متقاضي طالق پيش از ثبت 
دادخواست و معرفي آنها به هسته هاي مصلحين به 
منظور مشاوره و ايجاد صلح و سازش عملياتي شده 

و جمعيت قابل توجه��ي را در بر مي گيرد.  معاون 
اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان 
هرمزگان خاطرنشان كرد: اجراي طرح مصلحين 
خانواده در اس��تان هرمزگان نتاي��ج مطلوبي در 
پي داشته و سبب ش��ده ۲۰ درصد از پرونده هاي 
طالق به صلح و سازش منجر شود.  احمدي منش 
همچنين با اشاره به گام چهارم برنامه اجرايي اين 
معاونت براي پيشگيري از رشد مناطق حاشيه اي 
در شهر بندرعباس عملياتي شده است. تصريح كرد: 
اين طرح شامل برگزاري نشست هاي تخصصي و 
توجيهي براي مشاوران امالك با هدف پيشگيري از 
جرايم اين حوزه از جمله تصرف و تفكيك و فروش 
غيرقانوني اراضي ملي و دولتي اس��ت.  اين مقام 
قضايي ادامه داد: هدف نهايي از اجراي اين برنامه، 
ايجاد ۱۰ كيلومتر موان��ع فيزيكي اعم از كمربند 
سبز، ديواركشي، فنس كشي يا بلوك گذاري اراضي 
در معرض تخريب و جلوگيري از گسترش مناطق 

جديد در بافت هاي ناكارآمد است.

امس�ال در اي�ام      اصفهان
حسيني  اربعين 
۵00 جلد كتابچه اربعين در سه زبان انگليسي، 
فرانسوي و اسپانيايي در اختيار گردشگران 

خارجي قرار گرفت. 
حجت االسالم سيدمحسن اخوان مدير مدرسه 
علميه ناصريه اصفهان گفت:در اربعين امس��ال 
بيش از پانصد جلد از كتابچه اربعين در سه زبان 
انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي براي آشنايي با 
اربعين حس��يني در اختيار گردشگران خارجي 
قرار گرفت.  اين در حالي است كه به گفته وي، قرار 
است تا به هر مناسبت مذهبي محتويات متناسب 
توليد   و در اختيار گردشگران خارجي قرار داده 
 ش��ود.  وي با اش��اره به يك دهه فعاليت مدرسه 
علميه ناصريه در حوزه گردشگري مذهبي افزود: 
در سال گذشته ۲۸ هزار گردشگر از مدرسه علميه 
ناصريه بازديد كردند و با شركت در گفت و گوي 
چهره به چهره بيش از گذشته با مضامين اسالم 

و تشيع آشنا شدند.  مدير مدرسه علميه ناصريه 
اصفهان با اشاره به برنامه هاي فرهنگي انجام شده 
در فرودگاه امام خميني )ره( در تهران تصريح كرد: 
با برگزاري نمايشگاه در سه مجموعه فرهنگي و با 
همكاري با سازمان ها و نهادهاي مختلف و توزيع 
كارت پستال هاي محرم، گردشگران با مضامين 
اسالم و تشيع آشنا شدند.  حجت االسالم اخوان 
با اعالم برنامه هاي مدرسه علميه ناصريه در ايام 
اربعين حس��يني اظهار داش��ت: گفت و گوهاي 
چهره به چهره مبلغان با گردش��گران خارجي با 
موضوع هاي اربعين و معرفي ش��خصيت واالي 
اباعبداهلل الحسين)ع( و قيام عاشورا از فعاليت هاي 
اين ايام بوده اس��ت.  وي افزود: نمايش��گاهي به 
مناسبت ايام اربعين حسيني در مدرسه علميه 
ناصريه اصفهان به پنج زبان زنده دنيا برگزار شد 
كه يك غرفه به آثار اس��تاد بدرالسماء اختصاص 
يافت و در غرفه چندرسانه اي نيز گردشگران به 

طور ملموس با اربعين حسيني آشنا شدند. 


