
 هیچ موكبي ایام اربعین 
در مرزهاي خوزستان برپا نمي شود

باخروجغيرقانونيزائراناربعينبرخوردميشود

بعدازاعالمخبرعذرخواهيعراقبهخاطرنپذيرفتنزائرانخارجي
برايمراس�ماربعين،حاالازمرزهاونقاطيكهايراندرس�الهاي
گذشتهبرايخروجزائرانبهسمتعراقازآنهااستفادهميكردخبر
ميرسدآنهاهمبستهشدهوتمهيداتالزمبرايجلوگيریازخروج
احتماليزائرانبهصورتغيرقانونيازاينمرزهاانديش�يدهشده
است.برهميناساسمعاونامنيتيوانتظامياستانداريخوزستان
باتأكيدبراينكهبهدليلممنوعيتترددزائرانبهكشورعراقهيچ
موكبوزيرساختيدرمرزهايايناس�تانبرپانخواهدشد،گفته
زائرانبههيچعنوانبهاستانهاومرزهايغربيكشورمراجعهنكنند.

    
با توجه به عشق و ش��وق و عالقه زائران سيدالش��هدا براي حضور در 
مراس��م بزرگ راهپيمايي اربعين كه هر سال در مسيرهاي مختلف به 
سمت كربال برگزار مي شود، امسال نيز از همان روزهاي اول ماه محرم 
بحث چگونگي برگزاري اين مراسم مطرح بود.  در همين رابطه نظرات 
و پيشنهادات متعددي عنوان شد. از جمله سخنگوي وزارت بهداشت 
عراق كه با تأكيد بر اينكه مطابق مصوبه ستاد مركزي مبارزه با كرونا، 
ورود زائران خارجي اربعين به اين كشور ممنوع است، اعالم كرد: »هيچ 
تصميم جديدي درباره گشودن مرزها در ايام اربعين به روي زائران ديگر 

كشورها گرفته نشده است.«
 هر چند بعد از آن »نصيف الخطابي« اس��تاندار كربال در مصاحبه اي 
گفته بود: »اميدواريم ويروس كرونا از جامعه بش��ري رخت بربندد تا 
همه عاشقان امام حسين)ع( و اربعين بتوانند به زيارت اماكن مقدس در 
عراق مشرف شوند و اينجانب در خدمت آنان باشم.«  اما ايرج مسجدي، 
سفير جمهوري اس��المي ايران در بغداد س��ريعاً اعالم كرد: »پرونده 
اربعين در عراق بس��ته شده است و اين كش��ور به هيچ زائر خارجي از 
جمله ايراني اجازه ورود به عراق براي انجام آيين اربعين را نمي دهد.« 
وي تأكيد كرد: »متأسفانه فيلم مصاحبه اي از استاندار كربال در فضاي 
مجازي و برخي رسانه هاي كشور منتشر ش��د كه از سخنان وي سوء 

برداشت شده است.«
  عراقورودزائرانراممنوعكرد

استان هاي مرزي ايران كه هر سال در چنين روزهايي سخت در تكاپو 
بودند تا بهترين ميزبان براي زائران اباعبداهلل باشند و خدمات مورد نياز 
را به اين عاشقان ارائه دهند، حاال پيوسته اعالم مي كنند با توجه به بسته 

بودن مرزها، زائران از حركت به سمت اين استان ها خودداري كنند. 
در همين راس��تا، معاون امنيتي اس��تاندار خوزس��تان با بيان اينكه 
طبق مصوبه س��تاد ملي كرونا، پياده روي اربعين برگزار نمي ش��ود و 
تمهيدات الزم براي جلوگيري از خروج غيرقانوني زائران در مرزهاي 
استان اعمال مي شود، گفته: »براساس اعالم مسئوالن كشور عراق و 
بر حسب تدابير س��تاد مركزي اربعين، امس��ال مرزهاي خوزستان و 
همچنين ديگر مرزهاي كش��ور جمهوري اسالمي، پذيراي مسافران 

اربعين نخواهند بود.«
ولي اهلل حياتي با بيان اينكه ممنوعيت براي حضور در راهپيمايي اربعين 
در عراق مصوبه س��تاد ملي كروناس��ت، افزود: »براين اس��اس از همه 
هموطنان درخواست مي شود تا از هرگونه تجمع و دسته روي به سمت 
مرزهاي خوزستان خودداري كنند. البته پيش از اين نيز دولت عراق 
اعالم كرده بود كه به دليل شيوع كرونا امكان پذيرش مهمانان خارجي 

را در اربعين امسال ندارد.«
  مرزهاهيچزيرساختخدماتيندارند

معاون امنيتي و انتظامي اس��تانداري خوزس��تان با تأكيد بر اينكه در 
اين راس��تا تمهيدات و مراقب��ت الزم براي خروج احتمال��ي زائران به 
صورت غيرقانوني از مرزهاي استان خوزستان اعمال شده است، گفت: 
»موكب داران به خاطر تصميمات س��تاد ملي كرون��ا از برپايي موكب 
خودداري كرده و به همين دليل هيچ برنامه و رفت و آمدي در مرزها 

وجود نخواهد داشت.«
حياتي با تأكيد بر اينكه امس��ال ب��ه دليل ممنوعيت ت��ردد زائران به 
كشور عراق هيچ گونه خدماتي ارائه نخواهد شد و موكب و زيرساختي 
در مرزهاي خوزس��تان برپا نخواهد ش��د، عنوان كرد: »در صورتي كه 
هموطنان قصد مراجعه به مرزهاي استان خوزستان داشته باشند، به 

دليل نبود اين زيرساخت ها با مشكل روبه رو خواهند شد.«
اين مس��ئول به مردم توصيه كرد با در نظر گرفتن اين ممنوعيت ها از 
مراجعه به مرزهاي خوزستان و همچنين مرزهاي ديگر استان ها براي 

سفر به عراق خودداري كنند چون دچار مشكل مي شوند. 

 بنیاد بركت مساجد شعیبیه شوشتر را 
تكمیل و تجهیز مي كند

بنيادبركتس�تاداجراييامامطيتفاهمنامهايكهباامامجمعه
ش�عيبيهبهامضارس�اندتعهدتكميلوتجهيز۱۵مسجدوپنج
زمينورزش�يبااعتبار۷۹۰ميليونتومانرابرعهدهگرفتوبر
هميناساس۱۵مسجدتوسطاينبنيادبهكولراسپيلتمجهزشد.

    
معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
امام از تكميل و تجهيز مساجد بخش محروم شعيبيه شهرستان شوشتر 
خبر داد.  محمد مهجوري گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقده ميان بنياد 
بركت و امام جمعه شعيبيه، مقرر شده بود كه بنياد نسبت به تكميل و 

تجهيز ۱۵ مسجد و پنج زمين ورزشي در اين منطقه اقدام نمايد. 
وي اعتبار اين تفاهمنامه را ۷۹۰ ميليون تومان اعالم كرد و ادامه داد: 
در همين راستا و با توجه به گرماي ش��ديد هوا در شعيبيه و استقبال 
مردم منطقه از نماز جماعات، ۱۵ مس��جد توسط بنياد بركت به كولر 
اسپيلت مجهز شد.  به گفته معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد 
بركت، شعيبيه يكي از مناطق ۲۵ گانه  هدف بنياد است كه فعاليت هاي 

خدمات رساني در آنها با تمركز و سرعت بيشتري انجام مي شود. 
مهجوري در تشريح ديگر اقدامات عمراني بنياد بركت در شعيبيه اظهار 
داشت: بنياد براي ساخت ۲۲ مدرسه با ۷۸ كالس درس در اين منطقه 
۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته كه از اين تعداد، 

۱۷مدرسه با ۵۷ كالس درس به بهره برداري رسيده است. 
وي خاطرنشان كرد: بنياد بركت همچنين سه طرح هادي روستايي را 
در بخش شعيبيه شهرستان شوشتر اجرايي كرده و چهار خانه بهداشت 

را با اعتباري بالغ بر ۶۲۵ ميليون تومان افتتاح نموده است. 
گفتني است، اين تعداد دستگاه كولر اس��پيلت در مراسمي با حضور 
حجت االسالم عبدالرحمان منصوري، امام جمعه شعيبيه به مساجد اين 
بخش اهدا شد. در اين مراسم، امام جمعه شعيبيه ضمن تقدير و تشكر 
از س��تاد اجرايي فرمان امام و بنياد بركت گفت: مجهز كردن مساجد 
شعيبيه به كولر اسپيلت براي اولين مرتبه اس��ت كه انجام مي شود و 

نشان از حمايت خوب و ماندگار از مساجد مناطق محروم دارد. 
الزم به ذكر است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ۱۲هزار 
و ۳۷۱ طرح را در حوزه هاي توانمندس��ازي اقتص��ادي، امور زيربنايي، 
فرهنگي، سالمت و ساير خدمات با ۱۰ هزار و ۴۱۹ ميليارد ريال اعتبار در 

استان خوزستان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

 قم میزبان كنفرانس بین المللي 
»نقش معرفت دیني در علوم اسالمي« 

دبيركنفرانسبينالمللينقشمعرفت    قم
دينيدرعلوماسالميازبرگزارياين

كنفرانسدرقمخبرداد.
مهدي نصيري دبير كنفرانس بين المللي نقش معرفت ديني در علوم 
اس��المي گفت: كنفرانس بين الملل��ي »نقش معرفت دين��ي در علوم 

انساني« آبان ماه امسال در قم برگزار مي شود.  
وي با بيان اينكه پس از اعالم فراخ��وان فرصتي به مدت چهار ماه براي 
ارسال مقاالت به دبيرخانه در نظر گرفته شد، افزود: از آنجايي كه موضوع 
اين كنفرانس مورد عالقه بسياري از فرهيختگان داخل و خارج كشور 
است، مورد استقبال خوبي صورت گرفت.  دبير كميته علمي كنفرانس 
بين المللي »نقش معرفت دين��ي در علوم انس��اني« تصريح كرد: اين 
كنفرانس داراي كد اختصاصي علوم جهان��ي )isc( و اين همايش نيز 
داراي مجوز بين المللي اس��ت و به صاحبان مقاالت نيز مجوز مقاالت 
بين المللي داده مي شود.  نصيري با بيان اينكه مقاالت برتر و برگزيده اين 
همايش در مجالت اختصاصي علمي پژوهشي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
در يك تا دو شماره منتشر مي شود، تصريح كرد: براي روز كنفرانس يك 
لينك به شركت كنندگان ارسال مي شود كه از طريق آن مي توانند به 
صورت مجازي در اين كنفرانس شركت كنند.  وي گفت: انديشمنداني 
از كانادا، آلمان و چندين كشور اروپايي ديگر و همين طور شرق و غرب 

آسيا در اين همايش شركت مي كنند.  
دبير كميته علمي كنفرانس بين المللي با بيان اينكه تا كنون ۵۰ مقاله 
پذيرفته شده رسيده است، افزود: ارسال مقاالت به كنفرانس بين المللي 
نقش معرفت ديني در علوم انساني تا ۱۵ مهر ادامه دارد.  نصيري تصريح 
كرد: عالقه مندان مي توانند به سايت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بخش 
كنفرانس ها مراجعه و كنفرانس بين المللي نقش معرفت ديني در علوم 
انس��اني را انتخاب كرده و بعد از ثبت نام فايل Word مقاله خود را از 

طريق سايت براي ما ارسال كنند.
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

درح�الحاض�ر    خوزستان
روزان�هبي���ن
۱۱۰هزارليتراتانولطبيدرشركتخميرمايه
وال�كلرازيخوزس�تانتوليدميش�ودكه
تأمينكنندهني�از۹۰ش�ركتتوليديمواد
ضدعفونيوبهداشتياستانهايكشوراست.
علي احتشامي مديرعامل شركت خميرمايه و الكل 
رازي گفت: از ابتداي اس��فند ماه س��ال گذشته و 
همزمان با شيوع ويروس كرونا، بيش از ۲۵ ميليون 
ليتر الكل توليد ش��د و در حال حاضر روزانه بين 
۱۱۰ هزار ليتر اتانول طبي در اين ش��ركت توليد 
مي شود كه تأمين كننده نياز ۹۰ شركت توليدي 
مواد ضدعفوني و بهداش��تي در كشور است.  وي 
تصريح كرد: كارخانه ال��كل رازي ۸۰ درصد الكل 
طبي مورد نياز كشور را توليد مي كند و بزرگ ترين 
واحد توليد الكل ايران محس��وب مي ش��ود و در 

س��ال جاري نيز با همت و تالش همه همكاران و 
توليد ۳۶ ميليون ليتر الكل محقق خواهد ش��د.  
مديرعامل شركت خميرمايه و الكل رازي در بخش 

ديگري از س��خنان خود با اشاره به توليد ۱۰ هزار 
تن خميرمايه در اين شركت گفت: دريافت نشان 
اس��تاندارد ايران و حضور گس��ترده در بازارهاي 

داخلي، منطقه اي و خارجي نمايانگر توانمندي و 
كيفيت باالي خميرمايه توليدي شركت مي باشد 
و با توجه ب��ه كيفيت برتر محصوالت توانس��تيم 
در ليس��ت تأمين كنن��دگان س��ازمان ملل قرار 
بگيريم.  احتش��امي افزود: اس��تان خوزستان در 
توليد خميرمايه به خود كفايي رس��يده و در كنار 
تأمين نياز داخلي كش��ور مازاد اين محصول را به 
كشورهايي همچون افغانستان، پاكستان، عراق، 
سوريه، لبنان، الجزاير و كشورهاي آفريقايي صادر 
مي كند.  وي تصريح كرد: استفاده از اين خميرمايه 
در نانوايي و شيريني زيان هايي همچون كم خوني، 
پوكي اس��تخوان اختالل در جذب مواد معدني و 
اختالل هاي گوارشي را كمتر كرده و كيفيت نان را 
افزايش مي دهد.  هم اكنون ميزان مصرف ماهانه 
الكل بعد از ش��يوع ويروس كرونا ب��ه ازاي هر نفر 

به طور ميانگين نيم ليتر است.

تأمين الكل مورد نياز۹۰ شرکت کشور در یک شرکت خوزستان

توزیع ۵8 هزار بسته معیشتي بین نیازمندان خراسان شمالي 
مديركلكميته    خراسان شمالي
ام�ام ام�داد
خميني)ره(خراسانش�ماليازتوزيع۵8
هزاربستهمعيشتيبيننيازمنداناستاندر
راستايرزمايشمواساتطيسالخبرداد.
مجي��د اله��ي راد مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني)ره( خراسان شمالي گفت: در مرحله اول 
رزمايش مواسات ۳۲ هزار بسته به ارزش ۶ ميليارد 
و ۴۰۰ ميليون تومان و در مرحل��ه دوم ۲۶ هزار 

بسته معيشتي بين نيازمندان توزيع شد.  وي با اشاره به ايجاد ۳ هزار و ۴۴۴ فرصت شغلي در سال گذشته با 
اعتبار ۱۴۰ ميليارد تومان، افزود: در سال جاري براي ايجاد ۵ هزار فرصت شغلي، ۱۷۰ ميليارد تومان اعتبار 
داريم.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( خراسان شمالي ميزان زكات پرداختي در سال جاري را نزديك 
به ۱۳ ميليارد تومان عنوان كرد و ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاري حاميان ايتام خراسان شمالي ۱۱ 
ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان پرداخت كرده اند و ۶۳۴ ميليون تومان صدقه جمع آوري شده است كه نسبت 
به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشت.  به گفته الهي راد در سال ۹۹ بيش از ۸ هزار خانواده استان به كميته 

امداد افزوده شدند و تعداد خانواده هاي تحت پوشش به حدود ۶۰ هزار خانوار رسيد. 

۹۱۱ سبد غذایي در شهرستان بیرجند توزیع شد
درراستاياجراي    خراسان جنوبي
ط�رحبصي�رت
عاش�ورايي۹۱۱س�بدغذاييدربق�اعمتبركه
شهرستانبيرجندخراسانجنوبيتوزيعشد.
حجت االس��الم دادخدا خدايي رئي��س اداره 
اوقاف و امور خيريه شهرستان بيرجند از اجراي 
طرح بصيرت عاشورايي در بقاع متبركه در اين 
شهرستان خبر داد و گفت: در اين راستا ۹۱۱ 
س��بد غذايي، ۷ هزار و ۲۰۰ پرس غذا و ۴۰۰ 

پك بهداشتي توزيع شده اس��ت.  وي با بيان اينكه در اين راستا به مدت ۱۲ شب، مراسم عزاداري در 
امامزادگان باقريه برگزار و طي اين مراسم ۷ هزار و ۲۰۰ پرس ژتون غذاي گرم در بين عزاداران توزيع 
شد، افزود: مراسم ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا هم براي نخستين بار به صورت باشكوه به همراه اقامه نماز 
جماعت در امام زادگان باقريه برگزار شد.  حجت االسالم خدايي تصريح كرد: در راستاي اجراي طرح 
بصيرت عاشورايي ۱۱مُبلغ اعزام شدند كه از اين تعداد چهار مُبلغ اعزامي از قم و مابقي مُبلغين بومي از 

سطح شهرستان بيرجند بوده كه در سطح بيرجند و روستاها به امر تبليغ مشغول بودند. 

افزایش ۱03 درصدي تولید بچه ماهي در گلستان
مديركلشيالت    گلستان
ب�ا گلس�تان
اشارهبهتوليدساالنه۷8ميليونبچهماهي
دراستانازافزايش۱۰3درصديآنخبرداد.
س��يدجواد قدس عل��وي مديركل ش��يالت 
گلس��تان گفت: در دولت يازدهم و دوازدهم 
ظرفيت توليد بچه ماهي در استان بيش از ۱۰۳ 
درصد افزايش يافته است. به طوري كه ظرفيت 
توليد بچه ماهي استان از ۳۸ ميليون و ۵ هزار 

قطعه در سال ۹۲ به ۷۸ ميليون قطعه در سال ۹۸ افزايش يافته است كه سهم قابل توجهي به ذخاير 
آبزيان در درياي خزر و بازسازي و حمايت از اين ذخاير انجام شده است.  وي با بيان اينكه طي سال هاي 
۹۲ تا ۹۸ حدود ۶ هزار تن به ظرفيت توليد ماهيان گرمابي استان اضافه شده است، افزود: توليد ماهيان 
گرمابي استان طي سال هاي ۹۲ تا ۹۸ حدود ۴۲ درصد افزايش داشته و از ۱۷ هزار و ۶۰۵ تن در سال 
۹۲ به ۱۸ هزار و ۳۵۴ تن در سال ۹۸ رسيده است.  مديركل شيالت استان گلستان به ظرفيت هاي 
استان در توليد ماهيان سردابي هم اشاره كرد و ادامه داد: توليد ماهيان سردابي استان هم طي سال هاي 

۹۲ تا ۹۸ با ۸۲ درصد افزايش از ۵۲۳ تن در سال ۹۲ به ۹۵۲ تن در سال گذشته رسيده است. 

بزرگ ترین مجتمع تفریحي  یاسوج آماده افتتاح
درروزه�اي    كهگيلويه و بويراحمد
آين�دهوب�ا
حضورمسئوالنارشدكشورچندينپروژه
مهمازجمل�همجتمعتفريحي،ورزش�يو
رفاهيآزاديباقريدراستانكهگيلويهو
بويراحمدموردبهرهبرداريقرارميگيرد.
»حس��ين كالنت��ري« اس��تاندار كهگيلويه و 
بويراحمد در بازديد از مجتمع آموزشي حيات 
طيبه سردار سپهبد حاج قاس��م سليماني، با 
اشاره به افتتاح چندين پروژه مهم از جمله مجتمع تفريحي، ورزشي و رفاهي آزادي باقري در استان 
گفت: احداث اين مجتمع اقدام ارزشمندي است كه نوسازي مدارس و آموزش و پرورش انجام داده اند.  
وي در بازديد از پروژه در حال ساخت خانه مطبوعات استان كهگيلويه وبويراحمد، با اشاره به اينكه 
كلنگ خانه مطبوعات ۱۸ تيرماه به زمين زده شد، افزود: با گذشت ۶۵ روز ساخت طبقه اول اين پروژه 
نشان دهنده پيشرفت فيزيكي مطلوب اين پروژه است.  استاندار كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: اين فضا 

براي برگزاري همايش هاي شهرستاني و استاني مطبوعات و رسانه  ها در اختيار آنها قرار مي گيرد.

پرداخت ۷0 میلیاردي هزینه بیمه سالمت 
به مراكز درماني سیستان و بلوچستان

اززمانش�يوعبيم�اريكرونا     سيستان و بلوچستان
تاكنونبيمهسالمت۷۰ميليارد
ريالبهمراكزدرمانياستانسيستانوبلوچستانپرداختكرد.
رضا عباسي مديركل بيمه سالمت سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه 
در حال حاضر بيش از يك ميليون و ۸۳۸ هزار و ۸۱۷ نفر از جمعيت 
استان سيستان و بلوچستان در صندوق هاي كاركنان دولت، ساير اقشار، 
روستاييان و شهرنشينان و همچنين ايرانيان زيرپوشش بيمه سالمت 
قرار دارند، گفت: از زمان شيوع بيماري كرونا تاكنون بيمه سالمت ۷۰ 
ميليارد ريال به مراكز درماني استان سيستان وبلوچستان پرداخت كرد.  
وي با اشاره به اينكه از اين تعداد يك ميليون و ۳۲۳ هزار و ۵۳۹ نفر در 
صندوق بيمه روستاييان به صورت رايگان در سال ۸۴ تحت پوشش 
بيمه سالمت سيستان و بلوچستان قرار گرفته اند، افزود: در حال حاضر 
با بيش از ۸۲۰ مركز درماني در سراسر استان قرارداد همكاري امضا كرده 
است، به طوري كه هم اينك صدور، تعويض و تمديد دفاتر بيمه سالمت 
در تمامي دفاتر پيشخوان دولت در تمامي شهرستان ها و شهرهاي استان 

يا نمايندگي هاي بيمه سالمت انجام مي شود.

 اجراي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي 
در زنجان

مديركلتعاون،كارورفاهاجتماعي    زنجان
زنجانازآغازاج�رايطرحملي
توسعهمشاغلخانگيوتوانمندسازيمتقاضيانبرايراهاندازي
كسبوكاردراستانبامش�اركتجهاددانشگاهيخبرداد.
محمدرضا يوس��في، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
زنجان گفت: اجراي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي و آغاز ثبت نام 
از متقاضيان راه اندازي كس��ب و كارهاي خانگي در استان توسط 
جهاددانشگاهي زنجان با ظرفيت ۱۸۰۰ نفر كليد خورد.  وي افزود: 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بعد از اجراي موفق اين طرح در ۹ 
استان، تصميم گرفت طرح مذكور را در همه مناطق كشور به اجرا 
بگذارد.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان با يادآوري 
اينكه امروز كه در شرايط كرونايي قرار داريم، دغدغه مهمي چون 
معيشت خانواده ها مي طلبد تا بيش از پيش به موضوع توسعه مشاغل 
خانگي اهميت دهي��م، تصريح كرد: با توجه به جايگاه ارزش��مند 
مشاغل خانگي در رونق اقتصادي آن و نيز تأثير به  سزا در تحقق شعار 

سال، اجراي اين طرح ملي بيش از پيش احساس مي شود. 

 بهره برداري از رینگ فیبرنوري 
جزایر هرمزگان با حضور وزیر ارتباطات

اس�تاندارهرم�زگانازحضور    هرمزگان
محمدجوادآذريجهرميوزير
ارتباطاتوفناورياطالعاتدرقشمبرايافتتاحپروژهبزرگ
رينگفيب�رنوريجزايرقش�م،كي�شوخ�اركخبرداد.
فريدون همتي استاندار هرمزگان با اشاره به افتتاح پروژه بزرگ رينگ 
فيبرنوري جزاير قشم، كيش و خارك با حضور محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: اين پروژه از محل 
اعتبارات طرح هاي ملي به اعتباري بالغ بر ۳۷۶ ميليارد ريال فردا در 
قشم به بهره برداري مي رسد. وي افزود: با بهره برداري از اين پروژه 
مسير پشتيبان فيبرنوري براي جزاير فراهم و تأمين شد.  وي با بيان 
اينكه تمامي خدمات در استان بايد بر بستر الكترونيك انجام شود، 
افزود: توسعه و تقويت دولت الكترونيك با توجه به شرايط جهان امروز 
نياز ضروري بوده و دنيا به سمت بهره گيري از فناوري هاي جديد و 
هوشمندانه در حال حركت است.  به گفته استاندار هرمزگان، حضور 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در استان فرصتي است تا وضعيت 

استان هرمزگان به خوبي در اين خصوص بررسي و گزارش شود. 

 افتتاح فاز نخست موزه دفاع مقدس 
استان مركزي در هفته آینده

60 درصد  باقیمانده اراضي شهرك صنعتي 
اسدآباد همدان آماده واگذاری

بهمناس�بتفرا    مركزي
هفته رس�يدن
دفاعمقدسفازنخستمركزفرهنگيموزهدفاع
مقدساستانمركزيهمزمانباهشتاستان
ديگروباحضوررئيسمجلسشوراياسالمياز
طري�قويدئوكنفران�سافتتاحخواهدش�د.
س��رهنگ پاس��دار غالمرضا كريم��ي مديركل 
حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
مركزي گفت: ف��از اول مركز فرهنگي موزه دفاع 
مقدس است كه به بركت برگزاري كنگره نقش 
امام خميني)ره( و شهداي استان مركزي در دوران 
دفاع مقدس، در ايام بزرگداشت ۴۰ سالگي دفاع 
مقدس افتتاح خواهد شد.  وي افزود: فاز نخست 
موزه دفاع مقدس استان مركزي شامل سردرب 
و ورودي ساختمان قرارگاه موزه، محوطه فضاي 
س��بز، ايوان الله ها كه مزين به تصاوير شهداي 
استان مركزي است كه در قالب شهداي روحاني، 
دانش آموز، كارگري، دانشجو، كارمندي، بسيج و 
سپاه و شهداي ارتش و... دسته بندي شده است، 
ساختمان اداري و گالري ها، مركز اسناد، حسينيه و 
سالن آمفي تئاتر افتتاح خواهد شد.  مديركل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي 
افتتاح يادمان شهداي گمنام را از ديگر برنامه هاي 

افتتاحيه در فاز اول دانست و تصريح كرد: فاز دوم 
كه شامل ساختمان اصلي گالري هاست با تكميل 
احداث به بهره برداري خواهد رس��يد.  سرهنگ 
كريمي ادامه داد: مركز فرهنگي موزه دفاع مقدس 
استان مركزي در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت به كانوني براي هم انديشي و همفكري 
رزمندگان و پيشكس��وتان دوران سراسر افتخار 
دفاع مقدس تبديل خواهد ش��د.  وي همچنين 
گفت: همزمان با اولي��ن روز هفته دفاع مقدس، 
از يك ميليون نفر از رزمندگان و پيشكس��وتان 
شاخص كشور به شكل ويدئو كنفرانس تجليل 
مي شود كه سهم استان مركزي ۲۷ هزار نفر است 
و در اين مراسم از ۴۰ نفر به نمايندگي از ۲۷ هزار 
پيشكسوت اس��تان تجليل خواهد شد و مابقي 
جامعه آماري در طول هفت��ه و در نقاط مختلف 
استان تجليل خواهند ش��د.  مديركل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي به 
برگ��زاري رژه موتوري گراميداش��ت هفته دفاع 
مقدس از مقابل مركز فرهنگي موزه دفاع مقدس 
اش��اره كرد و افزود: رژه موت��وري به گلزار مطهر 
شهداي اراك ختم مي ش��ود و به صورت نمادين 
قبور مطهر شهدا با هدف گراميداشت ياد و خاطره 

شهدا گلباران خواهد شد. 

۹۲هكت�ار از     همدان
اراضيشهرك
صنعتياس�دآبادهمدان،۴۰درصدواگذار
شدهو۶۰درصداراضينيزباتوجهبهفراهم
بودنزيرس�اختهاآمادهواگذارياس�ت.
سجاد رضايي مدير ش��هرك صنعتي اسدآباد 
همدان گفت: تاكنون از مساحت ۹۲ هكتاري 
اراضي ش��هرك صنعتي اس��دآباد، ۴۰ درصد 
واگذار ش��ده و ۶۰ درصد اراضي نيز با توجه به 
فراهم بودن زيرساخت ها آماده واگذاري است. 
وي با اشاره به آماده بودن افتتاح و بهره برداري 
فاز دوم زيرساخت هاي شهرك صنعتي اسدآباد 
افزود: فاز دوم زيرساخت هاي شهرك صنعتي 
اسدآباد با اعتباري افزون بر يك ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون تومان انجام شده و به پايان رسيده كه 
به زودي آسفالت آن نيز انجام مي گيرد و ظرف 
۱۰ روز آينده قابل افتتاح رس��مي است.  مدير 
شهرك صنعتي اس��دآباد همدان با بيان اينكه 
در فاز دوم زيرس��اخت هاي ش��هرك صنعتي 
افزون بر يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان براي 
زيرسازي، جدول گذاري و روشنايي معابر هزينه 
شده است، يادآور شد: با اعتباري افزون بر ۲۰۰ 
ميليون تومان ضريب امنيتي شهرك نيز ارتقا 

يافت.  رضايي با اش��اره به اينك��ه درباره ايمني 
و توسعه ش��بكه برق و سيستم هاي حفاظتي و 
زيرساخت هاي ش��هرك اقدامات خوبي انجام 
گرفته است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در 
شهرك صنعتي اسدآباد ۱۸ كارخانه توليدي و 
صنعتي زنده وجود دارد كه از اين تعداد، دو واحد 
تعطيل است و با پيگيري هاي مسئوالن استان و 
شهرستان بزودي به چرخه توليد باز مي گردند.  
وي با تأكيد بر اينكه  جذب سرمايه گذاران بخش 
خصوصي در هر منطقه به يك��ي از اصلي ترين 
موضوعات در راستاي توسعه صنعتي و اقتصادي 
هر شهر تبديل شده است، گفت: همواره در كنار 
امنيت به عنوان يكي از آيتم ها و مؤلفه هاي مهم 
در سرمايه گذاري بخش خصوصي هر منطقه، 
فراهم بودن زيرس��اخت هاي موجود با حمايت 
دولت و مس��ئوالن منطقه از نق��ش مؤثري بر 
تصميم گيري قاطع و ترغيب س��رمايه گذار در 
س��رمايه گذاري برخوردار اس��ت.  محمدرضا 
بادامي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
همدان نيز از عقد ۱۱۰ قرار داد سرمايه گذاري 
در شهرك  ها و نواحي صنعتي استان خبرداد و 
گفت: تعدادي از اين قراردادها كار ساخت وساز 

خود را آغاز كردند.

   قم:رئيس مركز آموزش علمي كاربردي ش��هرداري قم با اش��اره به 
راه اندازي رشته موزه داري در اين مركز گفت: رشته روايت گري دفاع مقدس 
براي ترم آينده برنامه ريزي شده است.  مصطفي ماليي افزود: شهرداري قم 
از رويكرد فني عمراني به س��مت خدماتي، فرهنگي و اجتماعي حركت 
كرده است و رشته موزه داري بزودي وارد مركز مي شود، همچنين رشته 
روايت گري دفاع مقدس براي ترم آينده برنامه ريزي شده است.  به گفته وي، 
اداره كل حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس همراهي خوبي با مركز علمي 

دارد و اين رشته انعكاس خوبي در سطح ملي و بين المللي داشته است. 
   اردبيل: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل گفت: تاكنون 
۲۰۲ نفر در سطح اس��تان اردبيل در طرح توسعه مش��اغل خانگي ثبت نام 
كرده اند.  قاسم رحيمي با اشاره به اينكه آخرين مهلت ثبت نام در اين طرح 
شش مهر ماه مي باشد، افزود: سهميه اس��تان اردبيل در طرح ملي مشاغل 
خانگي ۲ هزار نفر اس��ت و قرار اس��ت در اين طرح تسهيالتي به متقاضيان 
پرداخت شود. وي ادامه داد: پس از اتمام ثبت نام در اين طرح، اقدام به مصاحبه 
و غربالگري متقاضيان مي كنند سپس اقدام به برگزاري دوره آموزشي مقدماتي 

و تخصصي جهت توانمندسازي متقاضيان انجام داده خواهد شد. 
   مازندران:معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش مازندران 
از اجراي طرح كوچ با هدف كنترل وزن و چاقي دانش آموزان در مدارس 
مازندران خبر داد.  سيدعلي ساداتي گفت: با توجه به اينكه ۲۱ درصد 
كودكان و نوجوانان در سنين مدرسه، دچار اضافه وزن و چاقي هستند، 
پروژه كنترل وزن و چاقي دانش آموزان )كوچ(، در ۲۵ شهريور در تمامي 
مدارس استان اجرا خواهد ش��د.  به گفته وي با توجه به شرايط خاص 
سال تحصيلي پيش رو؛ اجراي اين پروژه به ويژه در شرايط شيوع كرونا 

مستلزم همكاري والدين و خانواده هاست. 
   بوشهر: فرماندار دشتي با اشاره به موقعيت جغرافيايي بيمارستان زينبيه 
خورموج بر ضرورت تأمين تجهيزات مورد نياز اين بيمارستان تأكيد كرد.  
عبداهلل نادري با بيان اينكه از محل اعتبارات سفر رياست جمهور پروژه هاي 
خوبي در حوزه سالمت شهرستان شروع شده است، گفت: توسعه كلينيك 

تخصصي بيمارستان زينبيه با اعتبار بالغ بر ۳۰ ميليارد ريال آغاز شد. 
    مركزي: معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
مركزي گفت: انواع گياهان مقاوم به خشكي شامل قره داغ و آتريپلكس 
امس��ال در ۶۵۰ هكتار از اراضي بياباني كوير ميقان اراك كش��ت شد.  
حميدرضا مرادي افزود: كشت ۹۰ درصد اين گياهان با انجام چهار دوره 
آبياري در اراضي بياباني و بحراني كوير ميقان اراك موفقيت آميز بوده و 
۱۰ درصد بقيه نيازمند توجه و واكاوي دوباره دارند.  وي ادامه داد: ايجاد 
كمربند حفاظتي بين اراضي بياباني و كشاورزي اطراف كوير ميقان اراك 
از ديگر اقدامات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مركزي براي 
مقابله با بيابان زايي در اين منطقه بوده و از ابتداي آغاز اين طرح تاكنون 

۶۰ كيلومتر كمربند حفاظتي در اين منطقه ايجاد شده  است.

 آموزش سوادآموزي به 4800 نفر 
در چهارمحال وبختیاري

معاونسوادآموزيادارهكلآموزش    چهارمحال وبختياري
وپرورشچهارمح�الوبختيارياز
تحتپوششسوادآموزيقرارگرفتن۴8۰۰نفردرايناستانخبرداد.
رهدار براتي معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختياري با اشاره به اينكه ثبت نام سوادآموزان در دوره هاي مختلف از 
اول مهرماه آغاز مي شود، گفت: در سال تحصيلي جديد ۴ هزار و ۸۰۰ 
نفر در استان زير پوشش دوره هاي سوادآموزي قرار مي گيرند.  وي با 
اشاره به اينكه ثبت نام سوادآموزان در دوره هاي مختلف از اول مهرماه و 
كالس هاي درس از آبان ماه آغاز مي شود، افزود: در هركالس درس براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي بين هشت تا ۱۰ سوادآموز آموزش داده 
مي شود.  معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياري به ارائه آموزش نماز به ۳ هزار نفر از سوادآموزان، شركت ۴هزار 
و ۷۰۰ نفر سوادآموز در حلقه كتابخوان و ارائه آموزش هاي مهارتي از 
جمله آموزش هاي فني و حرفه اي و آموزش رايانه از ديگر برنامه هاي 
آموزشي براي سوادآموزان اشاره كرد و ادامه داد: هم  اكنون ۵۰ درصد 

آموزش  دهندگان نهضت سوادآموزي به شبكه شاد دسترسي دارند. 


