
ب�ا  همزم���ان      هرمزگان
آغاز بازگش�ايي 
مدرسه ها هزار دستگاه تبلت در قالب پويش 
نذر امام س�جاد)ع( بين يك هزار دانش آموز 
نيازمند تحت حمايت كميته امداد توزيع شد. 
جليل تراهي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
هرم��زگان در آيين توزي��ع هزار دس��تگاه تبلت 
دانش آموزي در قالب پويش نذر امام سجاد)ع( كه 
به تأسي از آن حضرت در دستگيري از نيازمندان 
صورت گرفته اس��ت، گفت: هدف گذاري كميته 
امداد براي تهيه 5 هزار دستگاه تبلت دانش آموزي 
اس��ت كه به تدريج و به صورت مرحله اي با كمك 
خيران و بنگاه ه��اي اقتصادي اس��تان تهيه و در 
اختيار اين قشر قرار مي گيرد.  وي افزود: در مجموع 
۴۳ هزار دانش آموز نيازمند تحت حمايت كميته 
امداد هرمزگان است كه طبق نيازسنجي صورت 
گرفته بيش از 5 هزار نفر نياز به گوش��ي هوشمند 
دارند.  مدي��ركل كميته امداد ام��ام خميني)ره( 

هرمزگان ادامه داد: نيروي هاي اين نهاد در سراسر 
اس��تان را مكلف كرده ايم كه با آموزش و پرورش 
در زمينه تأمي��ن نيازهاي تحصيلي و معيش��تي 
دانش آم��وزان تحت حماي��ت و نيازمندان تعامل 
و همكاري كنن��د تا دانش آموزي ب��ه لحاظ فقر و 

تنگدستي از تحصيل جانماند.  تراهي گفت: در حوزه 
تعليم و تربيت دانش آموزان كه با رويكرد تحولي در 
كميته امداد شكل گرفته است، براي قطع زنجيره 
فقر؛ توانمندسازي خانواده ها و شناسايي مستعدان 
تحصيلي را در دستور كار قرار داده ايم.  وي افزود: 

افتخارمان اين است كه امسال در بين دانش آموزان 
جامعه هدف كميته امداد هرمزگان رتبه سه رقمي 
كنكور و دانشجوي نخبه پزشكي را داريم و اين فضا را 
فراهم مي كنيم كه شرايطي به وجود آيد در سال هاي 
آينده نيز توانمندي فكري و فرهنگي خانواده ها را 
از مسير توسعه تعليم و تربيت اين فرزندان ايجاد 
شود.  مديركل كميته امداد هرمزگان يادآورشد: از 
محل مسئوليت هاي اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي 
مش��كل س��فره خانواده هاي ايتام و محسنين را 
كه دانش آموزان مس��تعد تحصيل��ي دارند را رفع 
كرديم تا خانواده ها دغدغ��ه اي جز ادامه تحصيل 
فرزندانشان نداشته باشند.  تراهي گفت: افراد خير 
و نيكوكار مي توانند كمك هاي خود را جهت كمك 
به تأمين تبلت به كد دستوري #۱*۰۷۶۸۸۷۷ يا 
شماره كارت ۶۰۳۷۹۹۷۹5۰۰۳۰۲۲۲ به كميته 
امداد واريز كنند و همچنين به صورت غيرنقدي 
به مركزهاي نيك��وكاري و دفترهاي كميته امداد 

شهرستان هاي استان تحويل دهند.

اهداي هزار دستگاه تبلت با پويش نذر امام سجاد)ع( در هرمزگان
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تجهيز 4 هزار هكتار اراضي آذربايجان شرقي به آبياري نوين 
به گفته رئيس      آذربايجان شرقي
سازمان جهاد 
كش�اورزي آذربايجان شرقي، در سال هاي 
اخير به طور متوسط 3500 تا 4 هزار هكتار از 
اراضي استان به سيستم هاي آبياري تحت 

فشار مجهز شده است. 
اكب��ر فتحي رئي��س س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان شرقي در حاشيه مراسم بهره برداري از 
طرح آبياري باراني در شهرستان بستان آباد با بيان 
اينكه در شرايط كنوني براي تأمين امنيت غذايي با محدوديت هاي آب و خاك مواجه هستيم، گفت: براي استفاده 
بهينه از منابع آبي بايد به روش هاي جديد و اصالح سيستم هاي آبياري قديمي توجه شود و استفاده از سيستم هاي 
آبياري تحت فشار مي تواند منجربه صرفه جويي و افزايش عملكرد شود.  وي افزود: در چند سال اخير ميزان توسعه 
و اجراي سيستم هاي آبياري افزايش يافته و به طور متوسط ساالنه ۳5۰۰ تا ۴ هزار هكتار از اراضي به سيستم هاي 
آبياري تحت فشار مجهز شده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي ادامه داد: بخش كشاورزي 

همواره به حمايت و توجه نياز دارد تا بتواند با قدرت بيشتري به تأمين امنيت غذايي جامعه بپردازد. 

تجليل از زنان پيشكسوت دفاع مقدس در خوزستان
فرمانده سپاه حضرت     خوزستان
وليع��صر)ع�ج( 
خوزستان گفت: پيشكسوتان بايد چشمه ها و 
برجستگي هاي حضور زنان در دفاع مقدس را به 

نسل جوان معرفي كنند. 
سردار حسن ش��اهوارپور فرمانده سپاه حضرت 
وليعصر)عج( خوزستان در همايش گنجينه هاي 
ايثار و عفت و تجليل از زنان پيشكسوت هشت 
سال دفاع مقدس كه روز پنج شنبه هفته گذشته 
در اهواز برگزار شد، گفت: دشمن مي خواست با تحميل جنگ، نظامي كه به بركت خون شهيدان و مجاهدان 
اسالم و هزينه هاي سنگين به دست آمده بود را از ملت بگيرد اما اين ملت اسالمي زير سايه امام)ره( و امروز 
با هدايت مقام معظم رهبري محكم و استوار در اين مسير نوراني گام برمي دارد. در اين مسير زنان نيز نقش 
ويژه و برجسته در حمايت از انقالب اسالمي داشته و دارند.  وي افزود: در دفاع مقدس چشمه هاي متعددي 
از حضور خواهران را مالحظه مي كنيم و امروز بايد پيشكسوتان، اين چشمه ها و برجستگي هاي حضور زنان 

در دفاع مقدس را معرفي كنند تا نسل جوان و آينده از اين مجاهدت ها بهره ببرند.

پيشرفت 85درصدي ساخت نمايشگاه دائمي و بين المللي البرز
    البرز رئي�س ات�اق 
بازرگاني البرز 
با اشاره به پيشرفت 85 درصدي فاز نخست 
نمايش�گاه دائم�ي و بين المللي اس�تان از 
افتت�اح آن تا س�ه م�اه آين�ده خب�رداد. 
پرهام رضايي رئي��س اتاق بازرگان��ي البرز روز 
پنج شنبه هفته گذشته در جريان بازديد استاندار 
و جمعي از مديران كل اس��تان از محل احداث 
پروژه نمايشگاه بين المللي كه در نزديكي منطقه 

ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام در حال احداث است، گفت: اين پروژه با تالش سهامداران به 
پيشرفت ۸5 درصدي رسيده است.  وي در مورد مشكالتي كه در زمينه تأمين زيرساخت هايي مانند آب، 
برق و گاز در احداث اين نمايشگاه وجود داشت، افزود: با مديران كل دستگاه هاي مربوطه براي حل و فصل 
اين مشكالت گفت وگو شد.  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان البرز ادامه داد: حضور 
در رويدادهاي بين المللي مانند اكسپو امارات هم نياز به زمينه سازي تقويت ظرفيت هاي داخلي از طريق 

برپايي نمايشگاه بين المللي دارد و مي طلبد كه اين نمايشگاه هرچه زودتر در البرز افتتاح شود.

جبهه فرهنگي انقالب اسالمي فريدونكنار 
32 موكب در اربعین برپا مي كند

  نمايشگاه كرباليي عرشیان سپاه ري 
با ۱۶0 ويژه برنامه

   مازندران دبي�ر جبه�ه 
فرهنگي انقالب 
اس�المي فريدونكن�ار از برپاي�ي32 موكب 
همزمان با اربعين حسيني در اين شهر خبرداد. 
روح اهلل پيوس��ته دبير جبه��ه فرهنگي انقالب 
اس��المي فريدونكنار با اش��اره به اينكه شرايط 
بيماري كرونا اجازه حضور پرش��ور مش��تاقان 
حسيني را در مراس��م اربعين كربال نمي دهد، 
گفت: امس��ال با عزم همگاني فعاالن فرهنگي، 
اجتماع��ي و مذهبي فريدونكنار قرار اس��ت در 
روز دوش��نبه پنجم مهرماه كه مصادف شده با 
اربعين حسيني از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲۰ 
حدفاصل گلزار شهدا تكيه معصوم زاده تا گلزار 
شهدا مسجد امام سجاد)ع( ۳۲ موكب برپا شود 
كه البته از ساعت ۸ و ۳۰ دقيقه صبح با برگزاري 
زيارت اربعي��ن از راه دور در تكي��ه معصوم زاده 
برنامه ها آغاز مي ش��ود.  وي اف��زود: يك برنامه 
ديگر زيارت اربعين از س��اعت ۱۲ در مس��جد 
امام س��جاد)ع( و همچنين اقامه نماز جماعت 
ظهر و عص��ر اربعين به امامت حجت االس��الم 
تقي پور امام جمع��ه فريدونكن��ار در فضاي باز 
مقابل گل��زار ش��هدا تكيه معص��وم زاده برگزار 
مي شود.  دبير جبهه فرهنگي اجتماعي انقالب 

اسالمي فريدونكنار با بيان اينكه سال گذشته ۱۴ 
موكب در قالب امت امام حسين)ع( فريدونكنار 
برپا ش��ده بود تصريح كرد: امسال به لطف الهي 
تعداد موكب هاي اربعيني در فريدونكنار بيش 
از دو برابر سال گذشته مي شود.  پيوسته با اشاره 
به اينكه مجموعه هاي فرهنگي مذهبي، هيئات 
مذهبي، مس��اجد، پايگاه هاي مقاومت بسيج، 
مهدهاي قرآن، مدرس��ه علمي��ه و اتاق اصناف 
از برپاكنن��دگان اين موكب ها هس��تند، گفت: 
موكب مداحي، موكب منبر، موكب شعر، موكب 
پذيرايي، موكب واك��س و تعمير كفش، موكب 
خوشنويس��ي، موكب درماني، موكب پاسخ به 
مسائل شرعي، موكب اربعين مجازي با استفاده 
از عين��ك مج��ازي و عكس با اربعي��ن، موكب 
دوخت چادر و موكب جمع آوري كمك مؤمنانه 
از جمله قالب هاي فعاليتي در موكب ها هستند.  
وي با بيان اينكه در بين اين مواكب چند موكب 
فعاليت هاي ويژه و خاص انجام مي دهند، افزود: 
موكب مجمع علما، موكب كميته خادمين شهدا، 
موكب درماني، موكب فرشته هاي آسماني هيئت 
انصارالحسين)ع( و موكب مشاوره به  عنوان پنج 
موكبي هستند كه به نوعي خدمات ويژه و خاص 

به جاماندگان اربعين عرضه مي كنند. 

ه  يش���گا نما    تهران
ي����ي  بال كر
عرشيان با 160 ويژه برنامه فرهنگي، نظامي، 
اجتماع�ي به هم�ت س�پاه ناحي�ه حضرت 
عبدالعظيم حس�ني)ع( ري برگزار مي شود. 
سرگرد پاس��دار داود اماميان جانشين فرمانده 
س��پاه ناحيه حضرت عبدالعظيم حس��ني)ع( 
ري گفت: مقاومت رزمندگان در هش��ت سال 
دفاع مق��دس موجب تثبيت نظ��ام جمهوري 
اسالمي شد و به همه آموخت كه با توكل بر خدا 
و با همدلي و خودباوري مي توان در برابر ظلم و 
ستم ايس��تادگي كرد.  وي افزود: دفاع مقدس 
الگويي براي ش��كل گيري جبهه هاي مقاومت 
در كشورهاي س��وريه، لبنان، يمن و عراق شد 
و به ظالمان جهان يادآوري كرد كه هيچ كس 
نمي توان��د در مقابل اراده مل��ت مقاومت كند.  
جانشين فرمانده سپاه ناحيه ري ادامه داد: همه 
ما بايد با زنده نگه داش��تن دوران حماسه ساز و 
دانشگاه انسان ساز دفاع مقدس ياد رشادت هاي 
رزمندگان اس��الم را زنده نگه داري��م و الگويي 
براي خودمان و جوانان كشورمان ترسيم كنيم.  
اماميان با بيان اينكه فلس��فه دف��اع مقدس و 
مقاومت در مقابل متجاوزان به عنوان يك نماد 

ملي تبديل شده است، گفت: با اجراي برنامه هاي 
متنوع در هفته دفاع مقدس ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهدا س��عي داريم فرهنگ ايثار و 
مقاوم��ت را ترويج كني��م.  وي تصريح كرد: در 
همين راستا همزمان با گراميداشت هفته دفاع 
مقدس 55 عن��وان برنامه به تع��داد ۱۶۰ ويژه 
برنامه فرهنگي، نظامي، اجتماعي و غيره توسط 
سپاه ناحيه حضرت عبدالعظيم حسني)ع( ري 
اجرا خواهد شد.  جانشين فرمانده سپاه ناحيه 
ري ادامه داد: برپايي انواع مس��ابقات ورزش��ي 
و فرهنگي، برگ��زاري يادواره ش��هدا، ديدار با 
خانواده شهدا، تجليل از زنان ايثارگر، غبارروبي 
و عطرافشاني مزار شهدا، داير كردن غرفه هاي 
فرهنگي و اجتماعي و غيره از جمله برنامه هايي 
است كه در اين ايام توسط حوزه ها و پايگاه هاي 
تابع��ه در س��طح ش��هرري اجرا خواهد ش��د.  
اماميان با اش��اره به برپايي نمايشگاه »كربالي 
عرشيان« در فرهنگس��راي وال بيان كرد: داير 
كردن نمايشگاه دفاع مقدس با عنوان »كربالي 
عرشيان« شاخص ترين برنامه اين ناحيه در شهر 
ري است كه از ۳۱ ش��هريور تا شش مهر ماه با 
غرفه هاي متنوع از جمله ايستگاه واكسيناسيون 

ميزبان عالقه مندان خواهد بود.

  آذربايجان شرقي: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: 
بيش از ۷ كيلومتر از شبكه  تغذيه روستاهاي مسير جزيره اسالمي كه به 
دليل ريزگردهاي نمكي دچار فرسودگي شده بود، اصالح و بازسازي شد.  
عادل كاظمي افزود: ريزگردهاي نمكي سبب فرسايش شديد پايه هاي 
بتني شده است و ش��بكه  فشار متوس��ط تغذيه كننده هفت روستا را در 
آستانه  فروپاشي قرار داده اس��ت.  به گفته وي اواخر سال گذشته پروژه  
اصالح فاز اول پايه هاي مذكور آغاز و در كمتر از يك ماه ۲ كيلومتر از شبكه  

فشار متوسط با تعويض ۳۸ اصله پايه  بتني به اتمام رسيد. 
  خراس�ان جنوبي: نماينده مردم شهرس��تان هاي طبس، بشرويه، 
سرايان و فردوس در مجلس شوراي اسالمي گفت: پروژه ۱۱ ساله فاضالب 
شهر فردوس تنها ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.  حجت االسالم 
مجيد نصيرايي افزود: با بهره برداري از پروژه فاضالب شهر فردوس، امكان 

استفاده مجدد از آب در اين دشت بحراني فراهم خواهد شد. 
  زنجان: رئيس كل دادگستري اس��تان زنجان گفت: در راستاي اجراي 
سياست هاي قوه و تأكيدات رئيس قوه قضاييه مبني بر توجه به امور زندانيان 
و تعيين تكليف زندانيان تحت قرار، با حضور ۱5۱ نفر از قضات استان، ديدار 
چهره به چهره قضات با زندانيان در سه حوزه قضايي زنجان، ابهر و خدابنده 
برگزار شد.  حجت االسالم اسماعيل صادقي نياركي با بيان اينكه نتيجه اين 
حضور و ديدار چهره به چهره با زندانيان آزادي ۳۴۱ محكوم مالي غير عمد 
بود كه از اين تعداد ۱۶۷ نفر آزاد شدند و مابقي نيز طول هفته جاري با انجام 
مقدمات اداري از زندان آزاد خواهند شد كه اين آزادي اين تعداد زنداني نسبت 

به كل جمعيت كيفري زندان هاي استان در سطح كشور كم نظير است. 
  كرمان: مريم و عشرت محياپور دو خواهر سيرجاني ساختمان نوساز 
مس��كوني خود را در هفته دفاع مقدس و به ياد شهداي هشت سال دفاع 
مقدس به مركز قرآني جامعه النور سيرجان اهدا كردند.  اين ساختمان ۲۰۰ 

متر مربع مساحت و به مبلغ بيش از ۳۰ ميليارد ريال ارزش ريالي دارد. 
  كردستان: سپاه بيت المقدس كردستان در راستاي گراميداشت هفته 
دفاع مقدس و كمك به نيازمندان كردستان بيش از 5 هزار و ۶۰۰ بسته 

معيشتي و بهداشتي به ارزش ۳۰ ميليارد ريال توزيع كرد. 
  فارس: رئيس بسيج سازندگي فارس در بازديد از عرصه هاي شغلي 
ايجاد شده توسط صندوق هاي قرض الحس��نه شهرستان هاي نورآباد و 
رستم، مردمي بودن را وجه بارز اين عرصه اعالم كرد.  اسماعيل قزل سفلي 
افزود: شهرستان نورآباد ممسني و رستم ۱۳5 صندوق قرض الحسنه دارد 
كه با واگذاري بيش از ۲۲ ميليارد ريال وام از منابع صندوق توانسته است 

۷۸۱ شغل به صورت مستقيم براي اعضاي صندوق ايجاد كند.

 اشتغالزايي براي 5 هزار نفر
 به همت بسيج سازندگي زنجان

به همت بس�يج س�ازندگي اس�تان زنجان و با ارائه تسهيالت 4۷ 
ميليارد توماني براي 5 هزار و 100 نفر اش�تغالزايي ش�ده اس�ت. 
فرش��اد پيري رئيس بسيج سازندگي اس��تان زنجان با بيان اينكه اين 
سازمان در راستاي توسعه اشتغال برنامه ريزي الزم را دارد، گفت: با ارائه 
تسهيالت ۴۷ ميليارد توماني براي 5 هزار و ۱۰۰ نفر در زنجان اشتغال 
ايجاد شده است.  وي به ارائه تسهيالت ۶۰ ميليارد توماني در چند سال 
گذشته براي اجراي ۲ هزار پروژه بسيج سازندگي اشاره كرد و ادامه داد: 
گروه هاي جهادي، دستگاه هاي حاكميتي و مردم در احداث پروژه ها 
كمك كار خوبي هستند.  رئيس سازمان بسيج سازندگي زنجان گفت: 
در سال جاري ۳۰ ميليارد تومان تسهيالت اقتصاد مقاومتي در استان 
ارائه مي شود تا در حوزه اشتغالزايي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي هزينه 
شود و امسال تسهيالت اقتصاد مقاومتي در مناطق روستايي و مشاغل 

خانگي خرد به عموم مردم ارائه مي شود. 
پيري از عضويت ۲۲ هزار نفر در صندوق هاي قرض الحسنه خبرداد و 
تأكيد كرد: پس از آموزش و توانمند سازي افراد براي اجراي پروژه هاي 

مختلف، بازار سازي هم براي محصوالت ايجاد مي شود. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر 5۱۳ صندوق قرض الحسنه در مناطق 
روستايي و شهري استان فعاليت دارند، افزود: در شهرهاي ديگر هم اگر 

مردم بخواهند صندوق ها راه اندازي مي شود. 
رئيس بسيج سازندگي زنجان تصريح كرد: از سال ۷۹ و با فرمان مقام 
معظم رهبري سازمان بسيج سازندگي تشكيل و در عرصه هاي اقتصاد 
مقاومتي ورود كرده و تاكنون فعاليت هاي متعددي را انجام داده است. 
پيري گفت: در حال حاضر ۶۰ پروژه آبرساني از سوي بسيج سازندگي 
در دس��ت اجراس��ت و برخي از اين پروژه ها به صورت مجتمعي اجرا 
مي شود كه تعدادي در حال اتمام است.  وي يادآور شد: سازمان بسيج 
سازندگي در هشت عرصه ۳۰۰ برنامه را اجرايي مي كند و تاكنون ۲۳۷ 
ميليارد تومان براي اجراي پروژه ها و ۴۷ ميليارد تومان براي پروژه هاي 

اقتصادي مقاومتي در قالب تسهيالت ارائه شده است. 

تمام جاده ها به »الي كربال« مزين است
خبرنگار اعزامي»جوان«

كم كم از هر طرف زائران به كربال نزديك مي ش��وند ت��ا يكبار ديگر با 
شكوه ترين مراسم عزاداري را براي ساالر شهيدان برگزار كنند. 

راه هاي منتهي به كربال، مملو از افرادي است كه به احترام شهداي عاشورا، با 
پاي پياده آمده اند تا ارادت خود را به موال و آقايشان ثابت كنند. 

مسلمانان قدم به قدم پيش مي روند و ايراني ها آرام زمزمه مي كنند: 
قدم قدم دلم بي قراِر دِم رسيدن است

تمام جاده ها با »الي كربال« مزين است
آمدم پياده پابرهنه سويت

پر شده تمام جاده ها از بويت
آمدم تماشاي تو
به شوق دعاي تو

سوي مرقدت، آمدم به هر نفس
تا رها شوم ز دام غفلت و هوس

زائر تو گشته ام، تا ِرسم به اصل خود
كربال به اصل خود رسيدن است و بس. . . 

    
با اينكه كرونا و محدوديت هاي ناشي از آن موجب شده تا امسال زائران 
كمتري نسبت به سال هاي قبل وارد شهرهاي مذهبي عراق شوند اما 
با تجميع و اتحاد آنها كه از هر سو به كربال مي رسند، موجي عظيم در 

حال شكل گرفتن است. 
دس��ته هاي نوحه خواني و س��ينه زني با اجراي برنامه ه��اي متنوع، 
عمودها را يكي يكي طي كرده و به خيابان هاي منتهي به حرم اباعبداهلل 

الحسين)ع( و ابولفضل العباس)ع( مي رسند. 
ش��ور و حال��ي در خيابان ه��اي كرب��ال برپاس��ت. موكب ه��ا در حال 
خدمات رساني به زائراني هستند كه از كيلومترها دورتر پياده راه را طي 
كرده اند تا به اين شهر مقدس برسند. تا به كربال برسند و در بين الحرمين، 

چشم به دو گنبدي بدوزند كه تاريخ انسانيت را با خون نوشتند. 
بين الحرمين با س��نگ فرش و نخل هاي سربه فلك كشيده اش خوب 

مي داند چه بر سر حسين)ع( و ياران باوفايش آمده است. 
شكوه بين  الحرمين در محرم هر سال، به خصوص روز عاشورا و تاسوعا و 
اربعين به اوج خود مي رسد. زماني كه دوستداران اهل بيت خود را به اين 
مكان مي رسانند و به عزاداري مي پردازند.  يكي از روحانيوني كه براي 
اربعين خود را به اينجا رسانده مي گويد: »بين الحرمين اعمالي دارد كه 
زائران براي زيارت حرم هاي امام حسين)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( با 
مناسك و آداب خاصي بخشي از آن را انجام مي دهند. رعايت اين آداب 

باعث بهره مندي بيشتر از زيارت اين قبور متبرك مي شود.«
وي ادامه مي دهد: »از برجس��ته ترين آداب زيارت بين الحرمين و حرم ها 
مي توان به وضو داش��تن، پوشيدن لباس تميز و آراس��ته، خواندن زيارت 
عاشورا، خواندن اذن دخول، ذكر گفتن، تالوت قرآن و خواندن نماز در جوار 
حرم ها اشاره كرد.« بسياري از شيعيان به نشانه ادب و خشوع در برابر بارگاه 

متبرك اين امامان، در صحن بين الحرمين، بدون كفش راه مي روند. 
  كربال يعني بين الحرمين

در طول مس��ير و بين الحرمين اماكن متبرك ديگ��ري وجود دارد كه 
زائران آنها را براي زي��ارت در برنامه دارند.  اين مكان ها ش��امل مقتل 
فرزندان و ياران امام حسين )ع( و محل بريده شدن دو دست حضرت 
ابوالفضل )ع( است. از ديگر اماكن معروف تل زينبيه است. اين مكان 
محل ايستادن حضرت زينب )س( و ديگر بانوان قافله امام حسين )ع( 
در روز عاشورا بوده كه اشراف كاملي به قتلگاه دارد. تل زينبيه تقريباً ۳5 

متر با قتلگاه فاصله دارد و زائران اربعين به آنجا سر مي زنند. 
اما قتلگاه، جايي است كه بنا بر روايات، جايگاه به شهادت رسيدن و جدا 
شدن سر اباعبداهلل الحسين)ع( اس��ت و در نزديكي آرامگاه حبيب بن 
مظاهر از ياران نزديك امام)ع( قرار دارد. چون اين بخش به نسبت ساير 
نقاط اطراف پايين تر اس��ت، از آن با عنوان گودال قتلگاه ياد مي كنند. 
امروزه در اين محل حجره اي نقره اي با پنجره اي رو به صحن ساخته اند 

كه در آن سردابي با در نقره اي قرار دارد. 
زائران اربعين گريه كنان به نقطه نقطه حرم و اطراف آنها سر مي زنند و 

تاريخي را مرور مي كنند كه اسالم را زنده نگه داشته است. 
مقام علي اكبر، محل ش��هادت حض��رت علي اكبر، فرزن��د بزرگ امام 
حسين )ع( است كه در شمال ش��رقي حرم قرار دارد و به نسبت ساير 
مكان ها فاصله بيش تري تا خيمه گاه دارد.  زيارت كودك خردسال و در 

گهواره، آنقدر سخت است كه دل هر زائري را به در مي آورد. 
مقام علي اصغر، محل شهادت فرزند شش ماهه امام حسين)ع( است. 
اين مقام در خيابان س��دره و قبل از مقام علي اكبر قرار دارد. زائران با 
ورود به كوچه به اتاق كوچكي مي رسند كه گهواره اي در آن قرار دارد. 
اين مكان، مقام علي اصغر است.  زائران هفته ها و روزها راه آمده اند تا 
به كربال برس��ند. كربال يعني بين الحرمين و حاال دوباره بين الحرمين 
مثل هر سال كه در چنين روزهايي ميزبان عاشقان سيدالشهداست، 
شاهد خيل جمعيتي اس��ت كه روح آزادگي و ايثار و شهادت را از اين 
مكان جذب و به تمام دنيا نش��ر مي دهند. الس��الم عليك يا اباعبداهلل 

الحسين)ع(. السالم عليك يا سيدالشهدا. 
  حر و داستان آزادگي

در عراق اعالم شده اربعين روز سه شنبه است و به همين خاطر تعدادي از 
زائران كه زودتر به كربال رسيده اند، در دسته هاي مختلف به سمت مرقد 
حربن يزيد رياحي مي روند.  حر پسر يزيد و از خاندان معروف بني تميم 
عراق و از رؤساي قبايل كوفيان بود كه به درخواست ابن زياد، براي مبارزه 
با امام حسين)ع( فراخوانده شد. او به سركردگي هزار سوار برگزيده شد و 

از دارالعماره كوفه، با مأموريت بستن راه بر حسين)ع( بيرون آمد. 
اگر از اتفاقات و صحبت هاي حر با امام حس��ين)ع( بگذريم، وقتي حر 
فهميد كار جنگ جدي است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن اسبش، از 
اردوگاه عمر سعد جدا شد و به كاروان امام پيوست و توبه كنان اظهار 
پشيماني كرد.  ظاهراً حر با اذن امام حسين)ع( اولين فردي است كه به 

ميدان رفت و به شهادت رسيد. 
روايتي وجود دارد كه شاه اس��ماعيل صفوي بعد از فتح عراق به زيارت 
كربال مي رود، در آنجا نسبت به عظمت و بزرگي حر ترديد مي كند. براي 
روشن شدن حقيقت دستور مي دهد تا قبر او را نبش كنند. آنها پيكر حر 
را با لباس  هاي خون  آلود و در حالي كه آثار تازه جراحت بر بدن و سر وي 
وجود داشت و دستمالي كه حسين بن علي)ع( بر آن جراحت بسته بود را 
مي بينند. شاه اسماعيل تصميم مي گيرد اين دستمال را بردارد و دستمال 
ديگري به جاي آن ببندند، اّما وقتي دستمال را از سر حر باز كردند، خون 
جاري شد. پس با دستمال ديگري سر را بستند، ولي خون قطع نشد. به 
ناچار همان دستمالي را كه بر سرش بود دوباره بستند و خون قطع شد. 

شاه اسماعيل سپس دستور داد بر مزار او قبه اي بسازند. 
در شهر كربال و در ۹ كيلومتري حرم مطهر اباعبداهلل الحسين)ع( و در 
منطقه اي به نام كماليه مقبره حر ابن يزيد رياحي قرار دارد و زائران براي 

عرض ارادت به زيارت آن مي روند. 

 27 واحد توليدي اردبيل
 به چرخه توليد بازگشت 

رئيس س�ازمان صمت اس�تان اردبيل گفت: در ش�ش ماهه اول 
سال جاري، 2۷ واحد توليدي در سطح استان اردبيل احيا شده است. 
رامين صادقي در سي وهفتمين جلسه ستاد تس��هيل و رفع موانع 
توليد اس��تان اردبيل، گفت: بالغ بر ۶۰ درص��د از مصوبات كارگروه 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اس��تان عملياتي و اين امر در شش 
ماهه اول سال جاري موجب احيا و فعاليت دوباره ۲۷ واحد توليدي 
در سطح استان اردبيل شده است.  وي افزود: در جريان اين جلسات 
چندين مورد از مشكالت و موانع مربوط به واحدهاي توليدي بررسي و 
راهكارهاي الزم ارائه و در نهايت بسياري از مشكالت موجود رفع گرديد.  
گفتني است؛ در اين جلسه مسائل و مشكالت ۹ واحد توليدي شامل 
اميد فارمدپارسيان، اشجع باتري، سبالن پارچه، شركت آذرساروج، 
بازرگاني و توليدي طالئي آريان، شركت كاسپين خودرو، وحيدآروين، 

ايثارگران خلخال و شركت ميثم  مورد بررسی قرار گرفت.

20 هزار كالس اولي خراسان شمالي 
جشن شكوفه ها برگزار كردند

روز اول مهرماه براي 20 هزار كالس اولي در خراسان شمالي 
جشن شكوفه ها برگزار شد. 

مهدي موري مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: ثبت 
احوال استان شمار واجدان شرايط براي ورود به كالس اول در سال 
تحصيلي جاري را ۱۹ هزار و 5۸۶ نفر اعالم كرده است اما اكنون ۲۰ 
هزار و ۴۳۳ نفر كالس اولي در مدارس استان ثبت نام كردند.  وي 
افزود: سال تحصيلي گذشته خانواده هاي ۲۴۰ نفر كالس اولي، به 
علت كرونا مانع حضور فرزندشان در كالس درس شدند كه اين افراد 
امسال جذب شده اند.  مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي 
ادامه داد: اكنون هيچ عقب ماندگي در زمينه ثبت نام دانش آموزان 
وجود ندارد.  مودي گفت: آموزش مجازي سبب افت كيفيت آموزش 
شد، سال تحصيلي گذشته ۱۳ هزار و ۷۳۱ دانش آموز دوره ابتدايي 

استان نياز به تالش بيشتر براي يادگيري داشتند.

 آغاز عمليات آبرساني به مجتمع
 ۶ روستايي تيس كوپان چابهار

آبرساني به مجتمع شش روستايي تيس كوپان چابهار با شروع 
عمليات اجرايي فاز يك به طول 8/3 كيلومتر خط انتقال آغاز شد.

عليرضا قاس��مي مديرعامل آبفاي سيستان و بلوچس��تان در مراسم 
افتتاحيه طرح آبرساني گفت: مجتمع آبرساني تيس كوپان شامل شش 
روستا با جمعيت تحت پوشش ۳5۰۰ نفر است و در طراحي و اجراي اين 
پروژه جمعيت افق طرح تا ۷ هزار نفر ديده شده است.  وي با بيان اينكه 
فاز يك اين عمليات اجراي ۸/۳ كيلومتر خطوط انتقال براي رساندن آب 
به ابتداي روستا است، افزود: خطوط انتقال با لوله هاي به قطر ۱۶۰ تا ۲5۰ 
ميلي متر و با سرمايه گذاري ۹/5 ميليارد تومان اجرا مي شود.  مديرعامل 
آبفاي سيستان و بلوچستان تصريح كرد: اعتبار اين پروژه از محل ملي و 
استاني تأمين مي شود و مدت زمان اجرايي اين پروژه ۸ ماه است.  قاسمي 
گفت: اين طرح ۳5 كيلومتر شبكه توزيع، احداث يك باب مخزن ذخيره 

هزار متر مكعبي و يك باب ايستگاه پمپاژ را در بر مي گيرد. 

    سيستان وبلوچستان   خراسان شمالي    اردبيل

 يادواره الله هاي گردان 422 
در بندرعباس برگزار شد

همزمان با دومي�ن روز از هفته دفاع     هرمزگان
مقدس ي�ادواره الله ه�اي 422 ويژه 
بزرگداشت شهدا و رزمندگان گردان 422 يا زهراي لشكر 41 ثاراهلل 

در گلزار شهداي بندرعباس برگزار شد. 
سردار اباذر ساالري فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان نيز در مراسم 
يادواره الله هاي ۴۲۲ ويژه بزرگداشت شهدا و رزمندگان گردان ۴۲۲ يا 
زهراي لشكر ۴۱ ثاراهلل با بزرگداشت ياد و خاطره شهدا گفت: هرمزگان 
بيش از ۱5۰۰ شهيد دفاع مقدس، امنيت، مدافع حرم و ديگر بخش ها 
دارد كه از افتخارات استان است.  فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي نيز در اين يادواره گفت: هرمزگاني ه��ا در طول دفاع 
مقدس هم در مبارزه مستقيم با اس��تكبار جهاني امريكا شهيد تقديم 
انقالب كردند و هم در مبارزه با نوكر استكبار صدام كه اين از رشادت هاي 
هرمزگاني هاست.  س��ردار سرلشكر پاس��دار تنگس��يري افزود: مردم 
هرمزگان كم ادعا، اما پر كار هستند و بصيرت مردم هرمزگان زبانزد است 
به طوري كه وجود ۱5۰۰ شهيد از جمله دو شهيد مدافع حرم گواهي بر 
اين بصيرت و واليت مداري است.  نماينده ولي فقيه در هرمزگان و امام 
جمعه بندرعباس نيز در اين مراسم با اشاره به شكل گيري گردان ۴۲۲ 
در لشكر ۴۱ ثاراهلل به فرماندهي سردارشهيد حاج قاسم سليماني گفت: 
رزمندگان هرمزگان از دوران دفاع مقدس، مريد حاج قاس��م سليماني 
بودند و ارادت مردم استان به اين شهيد واالمقام ويژه است.  حجت االسالم 
والمسلمين عبادي زاده افزود: دفاع مقدس تنها بخشي از تاريخ نيست 
بلكه برگ هاي زريني از رشادت است كه با همت رزمندگان و شهدا رقم 
خورد.  در ادامه اين مراس��م باقر نوري زاده از رزمن��دگان و فرماندهان 
گردان ۴۲۲ يا زهرا، خاطراتي از رشادت ها و از جان گذشتگي هاي شهدا و 

رزمندگان اين گردان براي حاضران در اين يادواره ذكر كرد.

دشت بادرود نطنز اصفهان 1۶ سانتي متر فرو نشست 
طبق بررسي هاي     اصفهان
ش�ده  انج�ام 
ميزان فرونشس�ت زمين در دشت بادرود 

تا16 سانتي متر است. 
رمضانعلي فردوس��ي فرماندار نطنز گفت: نرخ 
فرونشست زمين در دشت بادرود تا ۱۶ سانتي متر 
گزارش شده اس��ت كه هر چه س��ريع تر بايد با 
تهيه و اجراي طرح تعادل بخشي آب و برخورد 
جدي با برداشت هاي بي رويه و غيرمجاز جلوي 
اين خطر جدي را گرفت.  وي افزود: از 5۳ مخاطره شناسايي شده در جهان، ۴۰ مخاطره همچون سيل، 
زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، گرد وغبار، رانش زمين، فرونشست، تندباد، سرمازدگي در شهرستان نطنز 
داراي سابقه و بروز آن بسيار محتمل است.  فرماندار نطنز ادامه داد: در چند سال گذشته در مديريت بحران 
شهرس��تان نطنز به خصوص در حوزه هاي مطالعاتي و تهيه طرح و اجراي طرح هاي پيشگيرانه اقدامات 
مناسبي انجام شده است.  فردوسي گفت: با توجه به اينكه  به فصل بارندگي ها نزديك مي شويم، بايد زمينه را 
براي كنترل و پايش مستمر مناطق آب پذير نسبت به اجراي طرح هاي پيشگيرانه وقوع سيالب انجام داد.


