
 شهرستان ها آماده 
اجراي برنامه هاي ویژه اربعين حسيني

هرچند هم مسئوالن ايراني و هم عراقي اعالم كرده اند امسال هيچ 
برنامه اي براي راهپيمايي اربعين ندارند و طرف عراقي حتي ورود 
زائران خارجي به خاك اين كش�ور را ممنوع اعالم كرده اس�ت اما 
طي روزهاي اخير و در فضاي مجازي فيلم كوتاهي از مرز ش�لمچه 
منتشر شد كه گروهي از زائران اربعين در تالش بودند تا با گذشتن از 
مأموران مرزي، وارد عراق شوند. البته اين تجمع بعد از چند ساعت 
و با اقناع زائران و توضيح در مورد وضعيت ش�هرهاي عراق، پايان 
يافت. روز گذشته رئيس ستاد مركزي اربعين حسيني با بيان اينكه 
اگر تصميمي بر برگزاري مراس�م اربعين در ع�راق با حضور زائران 
ايراني گرفته شود ما به مردم اعالم مي كنيم، گفت: »ضمن برگزاري 
مراسم زيارت اربعين در نقاط مختلف كشور، در استان ها نيز چند 
كار اساسي داريم كه موكب داران با مديريت ستاد اسكان اربعين 
اين برنامه ها را اجرا مي كنند.« حاال هيئات  مذهبي و موكب داران در 
استان ها اعالم كرده اند با اولويت تمركز در فضاي مجازي و اجراي 
برنامه هاي زيارتي، تصمي�م دارند در راس�تاي رزمايش همدلي و 
مواسات به آماده سازي و توزيع بسته هاي معيشتي و ارزاق بپردازند. 

    
طي روزهاي اخير حدود 250 نفر از زائران اربعين حسيني شهرستان های 
آبادان و خرمشهر، قصد پياده روي به سمت مرز شلمچه را داشتند كه با 
توجه به اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا و ممانعت كشور عراق در پذيرش 
زوار حس��يني، عوامل انتظامي و مرزباني مانع آنها شدند و در نهايت با 
توضيحات نيروهاي امنيتي در مورد وضعيت عراق از ادامه راه منصرف 
شدند.  در همين رابطه ولي اهلل حياتي معاون امنيتي و انتظامي استانداري 
خوزستان با تأكيد بر اينكه تجمع زائران حسيني در مرز شلمچه با اقناع 
زائران و تشريح شرايط، پايان يافته است، گفت: »پس از اطالع از تجمع 
گروهي از بوميان در مرز شلمچه، بالفاصله در منطقه حاضر شديم و به 
همراه فرماندهي انتظامي استان، با توجيه و اقناع زائران و توضيح تبعات 
بهداشتي و پيامدهاي خطر آفرين ناشي از تجمعات با توّجه به اعالم ستاد 
ملي كرونا و از سويي عدم پذيرش زائران از سوي كشور عراق، زائران را 

متقاعد كرديم و آنها به شهرستان مبدأ خود بازگشتند.«
بعد از اين ماجرا رئيس ستاد مركزي اربعين حسيني نيز با بيان اينكه اگر 
تصميمي براي برگزاري مراس��م اربعين در عراق با حضور زائران ايراني 
گرفته شود ما به مردم اعالم مي كنيم، گفت: » نظر رسمي دولت عراق 
بر اين است كه براي مراسم اربعين هيچ زائري از كشورهاي خارجي كه 
درگير بيماري كرونا هستند، نداشته باشند.« حسين ذوالفقاري با اشاره 
به اينكه دولت جمهوري اسالمي و عراق مشتاق برگزاري مراسم اربعين 
هستند اما تا به اين لحظه تصميم به عدم برگزاري اين مراسم گرفته شده 
است، ادامه داد: »خواهش مي كنم به اخبار جعلي توجه نكنند، برخي از 
عشاير و شيوخ عرب از دوس��تان خود در ايران دعوت كردند تا به عراق 
بروند، صرف اين دعوت براي عبور از مرز كافي نيست چراكه بايد مجوز 

ورود به عراق صادر شود كه در اين شرايط صادر نمي شود.«
   استان ها آماده اجراي برنامه هاي اربعين

از چندين استان خبر مي رس��د كه فراخوان هايي براي ثبت نام كاروان 
جهت حضور در راهپيمايي اربعين صادر شده است. اما نه تنها رسميت 
همه آنها از طرف ستاد مركزي اربعين حسيني رد شده، بلكه احتمال 
كالهبرداري نيز وج��ود دارد.  خبر خ��وب برای زائ��ران اربعين اينكه 
ستاد مركزي اربعين حسيني در داخل كش��ور براي چند كار اساسي 
برنامه ريزي كرده اس��ت و موكب داران برنامه دارند و با مديريت ستاد 
اسكان اربعين آنها را اجرا مي كنند.  همچنين در راستاي رزمايش كمك 
مؤمنانه، موكب ها و هيئات مذهبي به تهيه بس��ته هاي ارزاق و كمك 
معيشتي پرداخته و در ميان نيازمندان توزيع خواهند كرد. ضمن اينكه 
در استان ها و مناطق مختلف مراسم قرائت زيارت اربعين مانند مراسم 

تاسوعا و عاشورا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. 
در همين راستا و از روز گذشته اس��تان ها آغاز به اعالم برنامه هايشان 
كرده اند و رئيس شوراي هيئت هاي مذهبي اداره كل تبليغات اسالمي 
كردستان با اعالم خبر هماهنگي هاي صورت گرفته در راستاي برگزاري 
مراسم متعدد همزمان با اربعين حسيني در اين استان گفته: »با توجه 
به شرايط كنوني و وضعيت بيماري كرونا عزيمت زوار گرامي به عتبات 
عاليات و كش��ور عراق در ايام اربعين حسيني امكانپذير نيست و عماًل 
موكب هاي طول مسير هم در س��ال جاري برپا نخواهند شد.« نورعلي 
خزايي با اش��اره به ش��كل گيري كميته هاي تخصصي ويژه اربعين در 
ادارات تبليغات اسالمي شهرستان هاي استان، عنوان كرد: »بر اساس 
هماهنگي هاي صورت گرفته اي��ن كميته هاي تخصصي متولي اصلي 
فعاليت هاي ايام اربعين خواهند بود. آيين برگزاري اين مراسم معنوي 
و جهاني همچنان با پويش مردمي از دهم ماه صفر تا اربعين حسيني 
در هيئت ه��اي مذهبي در راس��تاي كمك هاي مؤمنانه، مواس��ات و 
همدلي، ايستگاه هاي سالمت، مراسمات جمعي، هيئتي و روضه هاي 
خانگي با رعايت اصول بهداشتي برگزار مي ش��ود. « وي به فضا سازي 
و فضا آرايي ش��هري ويژه اربعين با همكاري ش��هرداري ها و متوليان 
امر به ويژه هيئت ه��اي مذهبي نيز گريزي زده و يادآور ش��د: »توجه 
كافي به قرآن مح��وري و منبر در برنامه ه��اي هيئت هاي مذهبي در 
ايام اربعين حسيني ضروري است. حضور هيئت هاي مذهبي در بقاع 
متبركه، مساجد محوري، حسينيه ها و مكان هاي مجاز با شرايط ستاد 
كرونا جهت قرائت زيارت اربعين، همچنين قرائ��ت زيارت اربعين در 
هيئت هاي مذهبي ادارات دولتي و نظامي به ويژه يادمان هاي شهداي 
گمنام گرانقدر انقالب اس��المي ايران از ديگر اولويت هاي مهم در اين 
ايام به ش��مار مي رود.« خزايي ضمن تأكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت 
فضاي مجازي، گفت: »پخش زيارت اربعين و برنامه هاي سال گذشته 
در فضاي مجازي و رسانه ملي استاني بايد از سوي هيئت هاي مذهبي 

به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.«

 ایجاد 2 هزار فرصت شغلي بركت 
با افتتاح و احياي 200 كارگاه توليد نوشت افزار 
ب�ا افتت�اح و احي�اي 200 كارگاه تولي�د نوش�ت افزار ايران�ي 
اس�المي توس�ط بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام، 
2 ه�زار فرص�ت ش�غلي در اي�ن صنع�ت ايج�اد ش�ده اس�ت. 
اميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت با بيان اينكه اين بنياد براي افتتاح، 
احيا و حمايت از 200 كارگاه توليد نوشت افزار ايراني اسالمي، 400 ميليارد 
ريال سرمايه گذاري كرده است، گفت: اين ميزان سرمايه گذاري، توليد 800 
هزار جا مدادي و 700 هزار كيف و كوله را در اين كارگاه ها به دنبال دارد.  وي 
تصريح كرد: افتتاح و احياي اين تعداد كارگاه توليدي، عالوه بر رونق توليد 
نوشت افزار ايراني اسالمي و اختصاص سهم بيشتري از بازار به محصوالت 
توليد داخل، باعث فراهم آمدن فرصت هاي كسب و كار براي 2 هزار نفر 
شده است.  مديرعامل بنياد بركت گفت: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( از سه سال گذشته در قالب پويش »مشق احسان« به حوزه نوشت افزار 
ورود كرده و باعث تحول در اين حوزه شده است.  مدني با اشاره به خريداري 
و توزيع يك ميليون بسته نوش��ت افزار ايراني اسالمي ميان دانش آموزان 
مناطق محروم خاطرنشان كرد: مقرر شد كه بنياد بركت نيز با افتتاح، احيا 
و حمايت از واحدها و كارگاه هاي توليدي نوشت افزار ايراني اسالمي به اين 
حوزه ورود جدي داشته باشد.  وي يادآور شد: هر چند ورود به اين حوزه جزو 
وظايف سازماني بنياد بركت نيست اما با توجه به دغدغه هاي رهبر معظم 
انقالب و فعاليت هاي جوانان انقالبي و جهادي در زمينه توليد نوشت افزار 

ايراني اسالمي، بر آن شديم تا به اين حوزه ورود كنيم. 
  »هرمز« اولين روان نويس ايراني 

مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر فعال شدن حوزه هاي مغفول مانده در توليد 
نوشت افزار گفت: امسال را با افتتاح و احياي 200 كارگاه آغاز كرديم و سال 
آينده حتماً در توليد محصوالت مغفول مانده نوشت افزار ايراني اسالمي ورود 
جدي خواهيم داشت.  مدني با اشاره به تأكيدات رهبر انقالب مبني بر توليد 
روان نويس ايراني اظهار اميدواري كرد كه تا سال 1400 اولين روان نويس 
توليد داخل با برند »هرمز« توليد و روانه بازار شود.  وي با بيان اينكه بنياد 
بركت امسال با ايجاد 80 كارگاه، احياي 30 كارگاه و حمايت از 90 كارگاه 
توليد نوشت افزار ايراني اسالمي كه به دليل شيوع كرونا با ركود مواجه بودند، 
گامي اساسي را در افزايش سهم محصوالت ايراني اسالمي از بازار نوشت افزار 
برداشته است، تصريح كرد: يك اتفاق خوب در مجموعه ستاد اجرايي فرمان 
امام و بنياد بركت اين است كه هميشه نگاه شان به فكر و دست مردم بوده و از 
ايده ها و توانمندي هاي مردم و گروه هاي مردمي و جهادي استقبال و استفاده 
كرده اند.  مدني با تأكيد بر توصيه مقام معظم رهبري مبني بر نيروسازي 
گفت: بايد به شكل شبكه اي از ظرفيت هاي كشور در حوزه هايي همچون 

توليد نوشت افزار ايراني اسالمي، پوشاك و پرورش آبزيان بهره برد. 
  150 مدرسه بركت آماده تحويل است

مديرعامل بنياد بركت در تش��ريح اقدامات بنياد بركت در سال جاري 
عنوان كرد: در چند روز آينده 150 مدرس��ه جدي��د بركت را تحويل 
مي دهيم. همچنين ايجاد 185 هزار شغل را براي امسال هدف گذاري 
كرده ايم كه از اين تعداد، 60 هزار ش��غل تا به امروز محقق و مابقي نيز 
شناسايي شده است. اميدواريم كه با اين طرح هاي اشتغالزايي بركت، 
واردات گوشت قرمز به كشور را تا 25 درصد كاهش دهيم.  وي گفت: ما 
در حوزه هاي مختلفي ورود كرده و فعاليت هاي گسترده اي را به انجام 
رسانده ايم تا بتوانيم انتظارات رهبر معظم انقالب را برآورده كنيم. هر 

چند تا رسيدن كامل به اين هدف متعالي، فاصله زيادي داريم. 

 شروع هفته دفاع مقدس در بوشهر 
با اجراي ۷۴0 ویژه برنامه

فرمانده سپاه بوشهر از اجراي 740     بوشهر
ويژه برنام�ه در چهلمين س�الگرد 

دفاع مقدس در اين استان خبرداد. 
سردار علي رزمجو فرمانده سپاه بوشهر با برشمردن 740برنامه هاي شاخص 
سپاه امام صادق)ع( در هفته دفاع مقدس گفت: همايش تجليل از فرماندهان 
و پيشكسوتان دفاع مقدس و استماع فرمايشات مقام معظم رهبري به صورت 
ويدئوكنفرانس، افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي دفاع مقدس، مراسم تجليل 
از سربازان نمونه نيروهاي مسلح استان، مراسم تجليل از توليدكنندگان برتر، 
مراسم تجليل از خانواده شهداي س��المت، عطرافشاني قبور مطهر شهدا،  
افتتاح پروژه هاي عمراني و محروميت زداي��ي و افتتاح درمانگاه تخصصي 
دندانپزشكي سپاه استان از جمله برنامه هاي شاخص سپاه در بوشهر است. 
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سجاد مرسليحوریه ملكي

پروژه ساخت واحد     كرمانشاه
توليد كاتاليست 
به روش BZN2 با حضور معاون علمي و فناوري 
رياس�ت جمه�وري در كرمانش�اه آغاز ش�د. 
دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رياست 
جمهوري، در مراس��م آغاز س��اخت واح��د توليد 
كاتاليست BZN2 در كرمانشاه گفت: حركت هاي 
خوبي در حوزه پتروش��يمي شروع ش��ده از جمله 
راه اندازي اين واحد توليد كاتاليست و اميدوارم اين 
حركت همين طور قدرتمند پي��ش رود تا صاحب 
صنعت پتروشيمي شويم.  وي افزود: صنعت است 
كه به علم و دانش��گاه نياز دارد ن��ه كارخانه داري، 
براي همين بايد تالش كنيم در هر حوزه اي صاحب 
صنعت شويم.  علي رستم آبادي رئيس مجتمع پليمر 
كرمانشاه نيز در حاشيه كلنگ زني اين پروژه با اشاره 
به آغاز به كار مجتمع پليمر كرمانشاه از سال 1391، 

گفت: توليدات اصلي اين مجتمع پلي اتيلن سنگين 
اس��ت كه كاربردهاي مختلفي در توليد لوله هاي 
آبياري و گاز، مخازن ذخيره ب��زرگ و كوچك و... 

دارد.  وي ظرفيت اسمي اين مجتمع را 300 هزار 
تُن در س��ال عنوان كرد و افزود: به همت نيروهاي 
بومي مجتمع چندين سال است كه بيش از ظرفيت 

اس��مي توليد داريم و ركورد توليدم��ان 360 هزار 
تن در سال است.  رئيس مجتمع پليمر كرمانشاه 
خاطر نشان كرد: هم اكنون 800 نفر در اين مجتمع 
مشغول به كارند كه 99 درصد آنها نيروهاي بومي 
هستند.  رستم آبادي با بيان اينكه در فرآيند تبديل 
اتيلن به پلي اتيلن، براي شروع اين واكنش نياز به 
»كاتاليست« داريم، گفت: اين كاتاليست در حال 
حاضر به دو روش »بازل« آلمان و »ميتسويي« ژاپن 
توليد مي شود.  وي افزود: در س��ال 1395 كلنگ 
واحد توليد كاتاليست به روش »بازل« آلمان زمين 
زده ش��د و توليد اين نوع كاتاليست از سال 1397 
در مجتمع شروع شده است. رئيس مجتمع پليمر 
كرمانش��اه تصريح كرد: امروز هم قرار است كلنگ 
راه اندازي واحد توليد كاتاليست به روش ميتسويي 
ژاپن )BZN2( زمين زده شود و برنامه داريم طي دو 

سال اين پروژه را به بهره برداري برسانيم.

آغاز ساخت واحد تولید كاتالیست BZN2 كرمانشاه با حضور معاون علمي رئیس جمهور

بازگشت به تحصيل ۳۳00 دانش آموز آذربایجان غربي 
1۳هزار و ۹۳۸ نفر     آذربايجان غربي
بازمانده از تحصيل 
در آذربايجان غربي شناس�ايي و از اين تعداد، 
۳۳۳5 نفر به چرخه آموزش بازگردانده شدند. 
ابراهيم محمدي مدي��ركل آموزش و پرورش 
آذربايجان غربي ب��ا بيان اينك��ه 30درصد از 
بازماندگان از تحصي��ل به دليل فق��ر مالي و 
اشتغال با هدف تأمين هزينه زندگي از تحصيل 
باز مي مانند موضوعي كه موجب مي ش��ود تا 

ساله طرح شناسايي بازماندگان از تحصيل در سراسر اجرا شود، گفت: سال گذشته 13هزار و 938 نفر 
بازمانده از تحصيل در استان شناسايي و از اين تعداد، 3335 نفر به چرخه آموزش بازگردانده شدند.  
وي با بيان اينكه يكي از رس��الت هاي اصلي آموزش و پرورش تحت پوشش بردن همه كودكان الزم 
التعليم است، افزود: حدود 30 درصد از بازماندگان از تحصيل به دليل فقر مالي و اشتغال با هدف تأمين 
هزينه زندگي از تحصيل باز مي مانند.  مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربي تصريح كرد: در سال 

تحصيلي جديد بالغ بر 618 هزار دانش آموز استان در 5080 مدرسه مشغول به تحصيل شدند. 

200 هزار ُدز سهم لرستان از واكسن آنفلوانزا
معاون دانشگاه     لرستان
علوم پزشكي 
لرستان از توزيع 200هزار دز واكسن آنفلوانزا 
از ابتداي مه�ر ماه در اين اس�تان خبر داد. 
محسن اسدبيگي معاون دانشگاه علوم پزشكي 
لرستان با اشاره به توزيع واكسن آنفلوانزا از ابتداي 
مهر ماه در لرستان، گفت: در حال حاضر 79 هزار 
نفر در استان مبتال به يك سري از بيماري هاي 
زمينه اي هستند كه الزم بوده از واكسن استفاده 

كنند.  وي، افزود: همچنين حدود 15 هزار نفر كادر درمان در استان وجود دارد كه به دليل اينكه با بيماران 
در ارتباط هستند، الزم است كه از واكسن آنفلوانزا استفاده كنند.  معاون دانشگاه علوم پزشكي لرستان، 
تصريح كرد: پيش بيني ما اين بوده كه حدود 150 هزار ُدز به واكسن آنفلوانزا در استان نياز است، اين عدد 
در كشور بيش از 16 ميليون ُدز واكسن در مرحله اول است كه احتماالً حدود 200 هزار ُدز را در مرحله اول 
براي استان دريافت كنيم.  اسد بيگي، افزود: قيمت اوليه واكسن آنفلوانزا بين 40 تا 50 هزار تومان است، 

اين واكسن احتماالً براي افراد تحت پوشش بيمه يا بيماران خاص رايگان خواهد بود. 

مزار شهيد سليماني ثبت ملي شد
مدي���ركل     كرمان
ث  مي����را
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
كرمان از تكميل پرونده ثبت ملي مزار شهيد 
سليماني )گلزار ش�هداي كرمان( خبر داد. 
فريدون فعالي مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان كرمان در تشريح جزئيات 
تكميل پرونده ثبت ملي مزار شهيد سليماني گفت: 
پرونده ثبت ملي مزار سردار سپهبد شهيد حاج قاسم 

سليماني در اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمان تكميل شده است و در اين هفته به منظور تكميل و ثبت اين 
پرونده به تهران ارسال خواهد شد.  وي با بيان اينكه ثبت ملي خانه پدري شهيد سليماني در روستاي قنات ملك 
در حال انجام مراحل نهايي است، افزود: به دنبال اين هستيم كه ثبت مزار شهيد حاج قاسم سليماني را تا هفته دفاع 
مقدس نهايي كرده يا حداقل در اولين سالگرد اين سردار بزرگ دلها به صورت رسمي اعالم كنيم.  مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان  نيز گفت: با مشاركت شهرداري كرمان سه مجتمع خدمات بين 

راهي در مسير دسترسي به مزار شهيد سليماني توسط شركت توسعه گردشگري در حال اجراست. 

آغاز ثبت نام طرح جهيزیه آسماني در اردبيل 
در حماي�ت از     اردبيل
زوجي�ن و ب�ه 
همت بسيج سازندگي سپاه اردبيل ثبت نام 

طرح جهيزيه آسماني در استان آغاز شد. 
سرهنگ علي پيرجاهد مسئول بسيج سازندگي 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل گفت: در 
راستاي كاهش دغدغه ها و مسائل و مشكالت 
جوانان و اجراي گام هاي مرحله دوم رزمايش 
كمك مؤمنانه ثبت نام طرح جهيزيه آسماني در 
بسيج سازندگي سپاه نواحي شهرستان هاي سطح استان اردبيل آغاز شد.  وي افزود: در طرح جهيزيه 
آسماني هر جهيزيه شامل 12 قلم كاالي ايراني اعم از اجاق گاز، ماشين لباس شويي، فرش، يخچال 
فريزر، جاروبرقي، پتو، سرويس قابلمه، اتو بخار، پلوپز، سرويس آركوپال، كتري برقي، ساعت و سرويس 
قاشق و چنگال وجود دارد كه بسيار ارزان تر از قيمت هاي موجود در بازار است.  مسئول بسيج سازندگي 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل ادامه داد: اين كاالها 8 ميليون و 750 هزار تومان ارزش دارد كه 

زوجين مي توانند به صورت تك كااليي هم انتتخاب كنند.

برگزاري 2 هزار ویژه برنامه دفاع مقدس 
در گلستان 

فرمانده سپاه نينواي گلستان از      گلستان
اجراي 2 هزار برنامه به مناسبت 
بزرگداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس در استان خبرداد. 
سردار علي ملك شاهكوهي فرمانده سپاه نينواي گلستان گفت: 2 
هزار برنامه به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس در استان 
تدارك ديده ش��ده ك��ه 785 برنامه در نواحي س��پاه نينواي 14 
شهرستان و هزار و 215 برنامه در سطح پايگاه ها و كانون ها خواهد 
بود.  وي افزود: ويژه برنامه كشوري دفاع همچنان باقي است، برنامه 
اقتدار 40، زنگ مقاومت و مهر، افتتاح 48 واحد مسكوني محرومان، 
تجليل از خادمان عرصه سالمت، رزمايش مبارزه با كرونا، نمايشگاه 
يادگاران ماندگار، برنام��ه 40 دقيقه اي با موض��وع دفاع مقدس 
با عنوان گ��راي 40 درجه از صداوس��يما، بازخوان��ي وصيت نامه 
سيدالش��هدای مقاومت و برگزاري مس��ابقه فرهنگ��ي از جمله 
برنامه هاي اين هفته است. فرمانده سپاه نينواي گلستان ادامه داد: 
111 پروژه محروميت زدايي، توزيع 2 هزار بسته پوشاك، توزيع 56 

بسته جهيزيه و غيره در اين هفته انجام خواهد شد.

 نمایشگاه مجازي كتاب 
با مشاركت كتابفروشي هاي تبریز

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي     آذربايجان شرقي 
آذربايجان ش�رقي از برگ�زاري 
نمايش�گاه كتاب ب�ه ص�ورت مجازي در اس�تان خب�رداد. 
محمد محمدپور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي، 
با تأكيد بر اين كه امسال نمايشگاه كتاب به شكل سال هاي گذشته 
برگزار نخواهد شد، گفت: شكل و شيوه جديد برگزاري نيز همچنان 
در حال بررسي بوده و بخش مهمي از نمايشگاه به شكل مجازي 
و بخشي هم با مشاركت خود كتابفروشي ها به شكل طرح فروش 
فصلي كتاب )طرح بهارانه، تابس��تانه، پاييزه( برگزار خواهد شد.  
وي با تأكيد بر اين كه برگزاري نمايشگاه كتاب به شكل سال هاي 
گذشته عماًل امسال امكانپذير نيس��ت، اما نخواهيم گذاشت اين 
نمايشگاه تعطيل ش��ود، افزود: احتماالً، نمايشگاه كتاب تبريز در 
فصل زمستان و از دي ماه تا اسفند ماه سال جاري و با شيوه جديد 
برگزار شود. به گفته مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان 
سال گذشته در نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز نزديك 13 ميليارد 

تومان كتاب به فروش رفت.

 توزیع ۶0 هزار نهال اصالح شده گردو 
در استان های كشور

۶0 هزار نهال گواهي شده  گردو با     همدان
هدف توليد بيشتر در همدان و 

ساير استان هاي كشور توزيع شد. 
جالل رضواني رئيس سازمان جهاد كش��اورزي استان همدان 
گفت: در گذشته نهال گواهي شده از طريق واردات تأمين مي شد 
و براي نخستين بار در كشور نهال گواهي شده گردو در استان 
همدان توليد و بيش از 60 هزار نهال در كش��ور توزيع شد.  وي 
افزود: توليد گردو در باغ هاي اس��تان همدان در سال هاي اخير 
با طرح سرشاخه كاري درختان گردو و توزيع نهال هاي گواهي 

شده از 5/2 به 5/4 تن در هكتار رسيده است. 
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان خاطرنشان كرد: 
از طرح سرشاخه كاري كه نقش بس��زايي در ارتقای بهره وري 
دارد، در باغ هاي گردو و انگور استفاده مي شود.  رضواني گفت: ما 
متعهد شديم پارسال 70 هزار پيوندك در باغ هاي استان داشته 
باش��يم كه با اس��تقبال باغداران و همراهي مروجان 123 هزار 

پيوندك در باغ ها پرورش يافت. 

 افتتاح مركز بين المللي اسالمي كيش
 در دهه فجر

 اجراي ۵۰ ويژه برنامه هفته دفاع مقدس
 در بافق

مس�جد ثام�ن     هرمزگان
 االئم�ه)ع( ب�ا 
زميني به مساحت 1500 مترمربع در سه طبقه 
با عنوان »مركز بين المللي اسالمي كيش« در 

دهه فجر افتتاح مي شود. 
غالمحس��ين مظفري رئيس هيئ��ت مديره و 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در بازديد 
از طرح عمراني مس��جد ثامن االئمه)ع( با ابراز 
خرسندي از تحقق يافتن يك رخداد بزرگ در 
فضاي بسيار فاخر و ارزشمند از نظر معماري و 
نوع نگاهي كه در مسجد ثامن االئمه)ع( جزيره 
كيش به كار گرفته ش��ده است، گفت: ساخت 
اين مجموعه سياسي و عبادي و ماندگار، يك 
اثري ارزش��مند و مورد اهتمام اقشار مختلف 
جامعه داخلي و خارجي است و مشتاقان بسيار 
زيادي را به خود جذب خواهد كرد.  وي افزود: 
خاص ب��ودن اين منطقه و مس��جد ثامن يكي 
از ويژگي هاي بارزي هس��ت ك��ه در كنار هم 
ق��رار گرفتند و كارك��رد اين مس��جد با هدف 
خداشناسي فراتر از كاركرد »مركز بين المللي 
اسالمي كيش« است و طبيعتاً براي چند قرن 
آثار و تبعات مثبت آن در جامعه ماندگار خواهد 
بود.  هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه 

آزاد كيش تدوين اساسنامه را پايه اصلي ساختار 
و بهره برداري مركز بين المللي اسالمي كيش بر 
شمرد و تصريح كرد با پتانسيل و ظرفيت هايي 
كه اين منطق��ه دارد مي توانيم با بهره گيري از 
نظر و تجارب شخصيت هاي برجسته كشوري 
و برگزاري چهار برنامه ملي به صورت منظم و 
مدون در هر فصل از سال رخدادهاي بين المللي 
را س��االنه در اين منطق��ه به ثبت برس��انيم.  
مظفري ب��ا بيان اينك��ه با تدوي��ن برنامه هاي 
س��االنه جايزه اي نيز در نظر گرفته خواهد شد 
كه آثار آن بلند مدت باش��د خاطر نشان كرد: 
آثار مثبت اين اقدام مهم تم��ام مناطق دنيا را 
تحت تأثير قرار خواهد داد.  حجت االس��الم و 
المسلمين رستگاري مشاور مذهبي مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش گفت: با اشاره به اينكه 
اساسنامه »مركز بين المللي اسالمي كيش« با 
نظر اس��اتيد تدوين شده اس��ت گفت: با توجه 
به حضور مذاهب، اديان، قوميت هاي مختلف 
و همچنين مسافران و گردش��گران خارجي و 
داخلي در اين منطقه تالش بر اين هست كه از 
نخبگان كشور، از حوزه دانشگاه دعوت شوند و 
اين مركز بستري براي برگزاري برنامه هايي در 

سطح منطقه اي و بين المللي باشد. 

مناس�بت  ب�ه      يزد
هفت���ه دفاع 
مق�دس اج�راي 50 برنام�ه مختل�ف در 
زمينه ه�اي اقتص�اد مقاومتي، جه�ادي و 
فرهنگ�ي در شهرس�تان باف�ق آغاز ش�د. 
سرهنگ پاسدار محسن نصيري فرمانده ناحيه 
مقاومت بس��يج بافق با گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس به برگزاري يادواره شهداي 
شهرستان اش��اره كرد و گفت: اين يادواره سوم 
مهرماه با رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي در 
امامزاده عبداهلل)ع( ش��هر بافق برگزار مي شود.  
وي، خون مق��دس ش��هداي دوران مقدس را 
در امتداد راه س��رخ ش��هداي كربال دانست و با 
بيان اينكه يادواره شهدا با هدف ترويج فرهنگ 
شهادت برگزار مي ش��ود، افزود: مخاطب اصلي 
نوجوانان و جوانان هميش��ه در صحنه هستند 
كه چهل سال قبل در پيدايش انقالب اسالمي 
و خلق حماسه دفاع مقدس همساالن آنها نقش 
بي بديلي ايفا كردند.   فرمان��ده ناحيه مقاومت 
بسيج بافق هدف از برگزاري اين يادواره را توسعه 
فرهنگ ايثار و شهادت، تقويت روحيه انقالبي و 
ارائه الگوي ارزشي به جامعه برشمرد و خاطرنشان 
كرد: مصون سازي جامعه در برابر تهاجم  فرهنگي 

دشمن از ديگر اهداف برگزاري اين يادواره است.  
نصيري تصريح كرد: رزمندگان در هشت سال 
دفاع مقدس هيچ وقت خانه نش��ين نش��دند و 
ذلت را هم انتخاب نكردند بلكه انتخابي آگاهانه 
با بصيرت و عشق به مكتب حيات بخش اسالم 
ناب محمدي)ص( انجام دادن��د و از ارزش هاي 
اسالم و انقالب دفاع كردند.  وي با اشاره به اينكه 
رمز شهدا ايستادگي و مقاومت در برابر دشمنان 
نظام اس��ت، گفت: خون ش��هدا در هشت سال 
دفاع مقدس، نظام اسالمي را در برابر توطئه هاي 
مختلف بيمه كرد و در حال حاضر كه در آستانه 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس قرار داريم جوانان 
عزيز همچن��ان پ��اي كار انقالب هس��تند و از 
دستاوردهاي آن پاسداري مي كنند.  سرهنگ 
نصيري برگزاري دومين كنگره 4 هزار ش��هيد 
استان يزد در اسفندماه 99 و تشكيل 22 كميته 
فرهنگي در اس��تان را يادآور ش��د و بر ضرورت 
فعاليت تمامي دس��تگاه هاي دولتي و اجرايي 
بافق در اجراي برنامه ه��اي هفته دفاع مقدس 
در اين شهرستان با رعايت كامل شيوه نامه هاي 
بهداش��تي و حفظ فاصله فيزيك��ي تأكيد كرد.  
شهرستان بافق 256 ش��هيد، 80 آزاده و 440 
جانباز تقديم نظام و انقالب اسالمي كرده است. 

   كرمانشاه: رييس سازمان بس��يج جامعه پزشكي كرمانشاه از اعزام 
هشت تيم پزش��كي تخصصي و فوق تخصصي به مناطق محروم استان 
در هفته دفاع مقدس خبر داد.  دكتررضا منص��وري افزود: برخي از اين 
تخصص هاي اعزامي شامل تخصص ريه، پوس��ت، قلب و عروق، چشم 
پزشكي، دندانپزشكي، عفوني، گوارش و كبد، نفرولوژي اطفال، خون و 
آنكولوژي اطفال است.  به گفته وي، اين هشت تيم به ترتيب در اين هشت 
روز در شهرستان هاي كنگاور، سرپل ذهاب، اسالم آبادغرب، پاوه، ثالث 

باباجاني، قصرشيرين، هرسين و داالهو مستقر مي شوند. 
   مركزي: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان 
مركزي با اش��اره به افزايش 36 درصدي تصادفات منجر به مرگ در معابر 
شهري گفت: اين در حالي است كه تصادفات جرحي در اين مدت 26 درصد 
و تصادف هاي خسارتي 49 درصد كاهش يافته است.  سرهنگ سيدعلي 
حسيني افزود: اعمال قانون مأموران راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي 
استان مركزي در سال جاري نسبت به مدت مشابه قبل 21 درصد افزايش 
يافته است.  وي با اشاره به اينكه هوشمندسازي پليس راهور در دستور كار 
است، تصريح كرد: مركز كنترل ترافيك استان مركزي در هفته گراميداشت 
ناجا به بهره برداري مي رسد.  رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي 
انتظامي استان مركزي ادامه داد: 46 دوربين نظارتي در استان مركزي نصب 
شده كه بر اساس برنامه ريزي بايد به 70 دوربين نظارتي افزايش يابد و اين 
استان همچنين 20 دوربين كنترل سرعت دارد كه اين تجهيزات تخصصي 

و فني نيز نيازمند بهبود زيرساخت و افزايش تعداد است. 
   هرمزگان: رئيس حوزه هنري هرمزگان از برگزاري جش��نواره جايزه 
ادبي كتاب دفاع مقدس به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس خبر داد.  
انوشيروان پيش دار، افزود: امسال به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس، 
برنامه اي محوري را براي اين هفته در نظر گرفته ايم كه برگزاري جشنواره 
جايزه ادبي كتاب دفاع مقدسي از آنهاست.  وي ادامه داد: بسياري از بچه هاي 
ما انقالب و جنگ را نديده و با اين مفاهيم آشنا نيستند، از اين رو بايد بدانند چه 
اتفاقاتي افتاده و چه كساني ايستادند، مقاومت كردند و شهيد شدند تا امروز 

كشوري آزاد و مستقل در منطقه بوده و حرفي براي گفتن داشته باشيم. 
   خراس�ان رضوي: مديرعامل مؤسس��ه دامپروري صنعتي قدس 
رضوي از افزايش بيش از هزار و 609 تني توليد ش��ير در مجتمع هاي 
دامپروري اين مؤسس��ه در پنج ماه نخست سال 1399 خبر داد.  آرش 
فرزادنيا با اشاره به مهم ترين اقداماتي كه منجر به افزايش ميزان توليد 
شير در اين مدت شده است، گفت: افزايش راندمان توليد در واحدهاي 
مؤسسه در مقايسه با سال گذشته و نيز افزايش راندمان به صورت مداوم 

در طي سال هاي اخير، از جمله اين موارد به شمار مي رود. 
   خوزس�تان: كنفرانس ملي سالمت اجتماعي در شرايط بحران، 12 آذر 
99 در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز خوزستان برگزار مي شود.  اين 
كنفرانس ملي در دو محور علمي حوزه سالمت اجتماعي و حوزه مديريت بحران 
برگزار مي شود كه محورهاي حوزه سالمت اجتماعي شامل شناخت عوامل 
اجتماعي مؤثر بر س��المت، مداخالت اجتماعي ارتقا دهنده سالمت و نقش 
عوامل اجتماعي سالمت در سياست گذاري سالمت است.  همچنين محورهاي 
علمي حوزه مديريت بحران شامل مديريت بحران و سالمت اجتماعي سالمت 
در باليا و حوادث، نقش فناوري اطالعات در ارتقاي سالمت اجتماعي، پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران، حوزه HSE ش��هري و سالمت اجتماعي، حوزه 

HSE صنعتي و سالمت اجتماعي و مديريت بحران و بالياي طبيعي است.


