
همزم�ان ب�ا دهه      خراسان رضوی
پایانی م�اه صفر، 
بی�ش از 270 برنام�ه از 30 ش�بکه داخلی و 

خارجی پخش می شود.
رضا موسوی کیا مدیر رسانه های صوتی و تصویری 
آستان قدس رضوی از تدارک بیش از 270 برنامه در 
دهه پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: این برنامه  ها با 
همکاری صدا و سیما، اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
اسالمی و همچنین شبکه های مستقل بین المللی، 
در بیش از 30 شبکه داخلی و خارجی پخش می شود. 
به گفته سیدمحمدرضا موسوی کیا اکثر برنامه های 
این ایام از ششم مهر آغاز شده و تا 15 مهرماه ادامه 
خواهد داش��ت. وی درباره جزئی��ات این برنامه  ها 
افزود : ویژه برنامه »تشرف « و »حسینیه ایران « از 
شبکه یک سیما، »به تو از دور سالم « در دو بخش 
روزانه 13 و 22:15 از ش��بکه 2 سیما و »مخاطب 
خاص « از س��اعت 22:15 دقیقه از شبکه 3 سیما 

روی آنتن خواهد رفت. به گفته او، »مناجات خوانی 
س��حرگاهی« ش��بکه 3، همچنین »سمت خدا« 
از شبکه 3، »بی کران « از ش��بکه 4، »تا نیایش« و 
»قرار « از شبکه 5 سیما، از دیگر برنامه های این ایام 

خواهد بود. مدیر رسانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضوی ادامه داد: ویژه برنامه »آستان مهربانی«، 
پخش کرسی های تالوت و پوشش برنامه های حرم 
مطهر رضوی نیز از برنامه های شبکه قرآن خواهد 

بود. همچنین ش��بکه افق با پخش برنامه »رواق « 
و پوشش ویژه برنامه های صحن پیامبر اعظم حرم 
مطهر رضوی مهم��ان خانه ه��ای مخاطبان خود 
خواهد بود. سیمای خراسان رضوی نیز از 13 تا 15 
مهر ویژه برنامه دهه آخر صفر را از صحن انقالب روی 
آنتن می برد و شبکه های پویا و هدهد هم با »قطار 
قم- مش��هد« میزبان مخاطبان کودک و نوجوان 
خواهند بود. موس��وی کیا با اش��اره به برنامه های 
رادیویی از ب��ارگاه منور رضوی گف��ت: در این ایام 
رادیو زیارت، رادیو جوان، رادیو معارف، رادیو اقتصاد 
و رادیو س��المت با برنامه های ویژه انعکاس دهنده 
طنین عاش��قی از بارگاه منور رضوی خواهند بود. 
وی افزود : شبکه االهواز، شبکه الکوثر، شبکه های 
سحر آذری و اردو، شبکه کربال و شبکه های والیت 
به زبان هوسا و فارس��ی نیز دل های شیفتگان اهل 
بیت عصمت و طهارت را از راه دور روانه بارگاه منور 

رضوی خواهندکرد.

پخش 270 برنامه مذهبی در دهه پایانی ماه صفر از سوی آستان قدس رضوی
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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو

افزوده شدن دیتای کردستان با هدف آموزش بهتر دانش آموزان 
ب�ه من��ظ�ور      کردستان
بهره مندی تعداد 
بیشتری از دانش آموزان کردستانی از ابتدای 
 IP سال جاری تاکنون از بسترهای دیتا 3هزار
به ش�بکه دیتای استان اضافه ش�ده است.

آزاد حکمت مدیر مخابرات منطقه کردستان 
با اشاره به تعهدات مخابرات منطقه در راستای 
افزایش IPهای شبکه دیتای استان گفت: از 
3هزار IP اضافه ش��ده در س��ال جاری تعداد 
یک هزار و 500 مورد آن در هفته آخر شهریور 1400 به شبکه دیتای استان اضافه شده است. وی 
همچنین از افزایش یک هزارIP  جدیِد دیگر در آینده نزدیک به شبکه استان به لحاظ زیرساختی خبر 
داد و افزود : این مهم با هدف فراهم نمودن امکان استفاده مطلوب تر به  ویژه در حوزه آموزش عملیاتی 
خواهد شد. مدیر مخابرات منطقه کردستان به بهبود بیش از 65 درصدی ظرفیت پهنای باند استان 
در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام شرایط بهره مندی مشتریان از بسترهای دیتا با سرعت 
و کیفیت باالتر را در سطح استان مهیا کرده است. حکمت همچنین از رایگان بودن بسترهای اینترنت 

جهت استفاده دانش آموزان و معلمان در شبکه مجازی شاد خبر داد.

توزیع 150 بسته لوازم التحصیل به همت سپاه  شیراز
به همت س�پاه     فارس
محمد  ناحی�ه 
رسول اهلل)ص( ش�یراز 200 بسته معیشتی و 
لوازم التحصیل تهیه شده بین دانش آموزان 
نیازمند ساکن در مناطق شمالغرب توزیع شد. 
س��رهنگ پاس��دار عباس بنایی فرمانده سپاه 
ناحیه محمد رسول اهلل)ص( ش��یراز در مراسم 
توزیع لوازم التحصیل بین دانش آموزان نیازمند 
ساکن ش��مالغرب این کالنش��هر، گفت: تعداد 
150بسته لوازم التحریر توسط پایگاه بسیج خاتم االنبیا و 50 بسته معیشتی از سوی حوزه امام رضا)ع( 
این ناحیه از سپاه تهیه و توزیع شده است. وی افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس 
محوری  ترین برنامه حدود 100 پایگاه بسیج محالت و اقشار سپاه کمک مؤمنانه و تهیه بسته های معیشتی 
و لوازم التحریر برای اقشار نیازمند بوده است.فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول اهلل)ص( شیراز گفت: امروزه 
مسائل فرهنگی جوان ما را هدف گرفته و جبهه جنگ نرم فرهنگی، درون خانه هاست. شهریاری فرمانده 
پایگاه بسیج خاتم االنبیا حوزه امام رضا)ع( نیز گفت: بسته های معیشتی و لوازم التحریر با همت و کمک 

خیرین و مردم نیکوکار تأمین و به همت نیروهای جهادی بین نیازمندان توزیع شده است.

سپاه گیالن از نخبگان دارای ایده حمایت می کند
سپاه قدس گیالن      گیالن
از تمامی نخبگان 
دارای ایده در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری 
و دریای�ی حمای�ت صددرص�دی می کن�د.

س��ردار محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس 
گیالن، سپاه پاسداران را حامی نخبگان علمی 
و پژوهشی در کشور برشمرد و گفت: این استان 
یکی از قطب های کشاورزی، دریایی و گردشگری 
کشور است؛ به این منظور باید از نخبگان دارای 

ایده در عرصه  کشاورزی، گردشگری  و دریایی نهایت بهره را برد و سپاه قدس گیالن از تمامی نخبگان 
حمایت صددرصدی می کند.  وی تصریح کرد: یکی از ضعف های موجود در کشور عدم بهره مندی صحیح 
از ظرفیت نخبگانی و پژوهشی است و این امر سبب می شود برخی از نخبگان دارای ایده از کشور مهاجرت 
کنند. فرمانده سپاه قدس گیالن سپاه پاسداران با تأکید بر لزوم توجه به بهره مندی از ظرفیت علمی و 
نخبگانی در کشور افزود: در استان گیالن و کشور زمینه های علمی فراوان وجود دارد ولی تا زمانی که از 

آنان حمایت نشود هیچ مشکلی در کشور برطرف نشده و آن نخبگان سرافکنده خواهند شد. 

» تبیین دانش زیسته بانوان در دفاع مقدس « 
در استان مرکزی

 اجرای 114 برنامه دفاع مقدسی 
از سوی بسیج رسانه مازندران

نشست تخصصی     مرکزی
»تبیی�ن دان�ش 
زیس�ته بانوان در دفاع مقدس « و با مشارکت 
جهاد دانشگاهی استان مرکزی و بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان برگزار شد.

فاطمه محمدمیرزایی مس��ئول امور بانوان بنیاد 
حفظ آثار اس��تان مرکزی در نشست تخصصی 
که با عنوان » تبیین دانش زیسته بانوان در دفاع 
مقدس « که با مشارکت جهاد دانشگاهی استان 
مرکزی و بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع 
مقدس اس��تان برگزار ش��د، گفت: 17 هزار زن 
شهیده، جانباز و آزاده سهم به س��زایی در اقتدار 
و امنیت میهن اس��المی دارند و از آنان به عنوان 
افتخارات میهن اس��المی یاد می ش��ود که سهم 
اس��تان مرکزی از این تعداد 104 شهیده، 130 
بانوی جانباز و 23 بانوی رزمنده است. وی به نقش 
پررنگ بانوان در جنگ هشت س��اله اشاره کرد و 
اف��زود: ورود بانوان به میدان موجب ش��د تا همه 
اعضای خانواده در دوران جنگ وارد عرصه شوند 
و حماسه دفاع مقدس به عنوان یک ارزش در بین 
مردان و زنان سروده شد. مسئول امور بانوان بنیاد 
حفظ آثار استان مرکزی در ادامه هدف از برگزاری 
این نشست را بازخوانی نقش بانوان در دوران دفاع 

مقدس دانست و ادامه داد: با توجه به پژوهشی که 
از سال 13۹3 در خصوص تبیین نقش بانوان استان 
مرکزی در دوران دفاع مقدس آغاز شد مستندات 
و آثار در هفت حوزه شامل نقش خانوادگی، نقش 
فرهنگی اجتماعی، جهادی، پشتیبانی، اقتصادی، 
درمانی و نظامی تقسیم بندی شد و در این نشست 
مصاحبه های ش��فاهی و برخی مستندات نظیر 
خاطره گویی مطرح  شد. محمدمیرزایی خصوص 
نقش خانوادگی بانوان اس��تان مرکزی در دوران 
دفاع مقدس گفت: ازدواج با رزمندگان، جانبازان 
و آزادگان، همراه��ی معنوی بانوان با همس��ران 
رزمنده ش��ان، پرس��تاری و مراقبت از جانبازان، 
مدیریت خانواده در زمان نبود مردان و فرزندآوری 
از زیرمجموعه های نقش خانوادگی بانوان استان 
مرکزی در هشت سال جنگ تحمیلی است. وی 
افزود : بانوان ایران به عنوان نیمی از جمعیت جامعه 
در تمامی عرصه  ها حضوری تأثیرگ��ذار دارند و 
بانوان استان مرکزی نیز در بخش های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و در خصوص پشتیبانی جنگ 
نقش بی بدیلی ایفا کردند. مسئول امور بانوان بنیاد 
حفظ آثار اس��تان مرکزی تصریح کرد: در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی و پشتیبانی خدمات بانوان در 

دوران دفاع مقدس فراموش نشدنی است. 

مس�ئول بسیج     مازندران
رس�انه اس�تان 
مازندران  گفت: 11۴ برنامه در 1۸ عنوان همزمان 
با هفته دفاع مقدس در اس�تان اجرا می شود.

عبدالمهدی حق  شناس مسئول سازمان بسیج 
رس��انه اس��تان مازندران با بیان اینکه بیش از 
هزار خبرنگار در استان مازندران در قالب 100 
رسانه برنامه های هفته دفاع مقدس را پوشش 
می دهن��د گفت : 22 کانون بس��یج رس��انه در 
شهرس��تان های مازن��دران 114 برنامه در 18 
عنوان اجرا می کنند. وی با تقدیر از رسانه های 
استان مازندران در بازتاب برنامه های هفته دفاع 
مقدس افزود: ظرفیت رسانه ای استان مازندران 
بسیار باالست و از همه خبرنگاران انتظار می رود 
تا برای بازتاب بهتر دستاوردهای دفاع مقدس 
بیشتر تالش کنند. مسئول سازمان بسیج رسانه 
استان مازندران با اشاره به اینکه سومین مرحله 
جشنواره رسانه ای ابوذر همزمان با هفته دفاع 
مقدس در مازندران رونمایی می شود ادامه داد: 
این جشنواره فرصت مناسبی است تا اصحاب 
رسانه با ارائه تولیدات، سطح توانمندی خود را 
با دیگر رسانه  ها به رقابت بگذارند. حق  شناس از 
تجلیل خبرنگاران دوران جنگ تحمیلی خبر 

داد و تصریح کرد: پنج خبرنگار رزمنده مازندران 
دوران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی می شوند. 
وی با بیان اینکه توس��ط کانون بس��یج رسانه 
شهرستان های مازندران، مستند شهدای رسانه 
استان تهیه می ش��ود، افزود: تولیدات کانون  ها 
در رسانه  ها منتشر خواهد شد. مسئول سازمان 
بسیج رس��انه اس��تان مازندران از تهیه و تولید 
محتوا از رزمندگان دی��روز و کارآفرینان امروز 
خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال از 
رزمندگانی که امروز در عرصه تولید و کارآفرینی 
فعال هس��تند مستند جهت نش��ر در رسانه  ها 
تهیه می ش��ود. حق  ش��ناس با اش��اره به اینکه 
عکس نوشته دفاع مقدس توس��ط کانون های 
بسیج رسانه تهیه و در رسانه  ها و فضای مجازی 
منتشر شد یادآور شد: جشنواره عکس و نقاشی 
دفاع مقدس و کربال را به مناسبت اربعین تلفیقی 
برگزار می کنی��م. وی اف��زود: در حوزه کمک 
مؤمنانه با تشکیل قرارگاه رسانه ای تهیه و توزیع 
کمک مؤمنانه را در سه مرحله داشتیم که توزیع 
5 هزار بسته س��المت ، 413 بسته معیشتی و 
توزیع غذای گرم در شهرستان های مختلف به 
تعداد هزار پرس از دیگر اقدامات این سازمان در 

ایام کرونایی بوده است.

   هم�دان : ششمین مراسم سالگرد شهادت قافله ساالر شهدای مدافع 
حرم، حبیب سپاه شهید حاج حسین همدانی و دیگر شهدای مدافع حرم 
استان همدان 15 مهر برگزار می شود. این مراسم در گلزار شهدای باغ بهشت 
همدان و بر سر مزار این شهید معزز با حضور اقشار مختلف مردم، جمعی از 
دوستان، همرزمان و دیگر فعاالن عرصه جبهه مقاومت برگزار خواهد شد. 
طبق اعالم ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت این شهید مراسم در دو بخش 
صبح از ساعت ۹ تا 12 با سخنرانی مهدی طائب و بعد از ظهر از ساعت 15 تا 
18 با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه حجت االسالم حاجی صادقی برگزار 
می شود. این برنامه به صورت زنده از شبکه استانی همدان و استان هایی که 

شهید همدانی مسئولیتی در آنها داشتند به صورت زنده پخش می شود.
  آذربایجان شرقی: معاون گردشگری آذربایجا ن شرقی از حضور این 
استان در نمایشگاه بین المللی گردشگری وان ترکیه با محوریت معرفی 
ظرفیت  ها و جاذبه های گردشگری شهرس��تان های کلیبر و مراغه خبر 
داد. علیرضا بایرام زاده با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی گردشگری 
وان ترکیه از اواخر هفته جاری برگزار خواهد شد گفت: با توجه به اینکه 
یکی از اهداف مهم این اداره کل توسعه همه جانبه گردشگری در سراسر 
استان است، لذا در این نمایشگاه بین المللی، سایر شهرستان ها، به معرفی 

ظرفیت های تأسیسات گردشگری خود خواهند پرداخت.
  خراسان رضوی : معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوی با اشاره به 
راه اندازی مرکز تزریق واکسن کرونا در این بارگاه ملکوتی اعالم کرد: مرکز 
واکسیناسیون کرونا با همکاری آستان قدس رضوی، دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و بسیج دانشجویی، فعالیتش را در رواق »دارالمرحمه« حرم مطهر 
رضوی آغاز کرده است. امین بهنام افزود: عموم زائران و مجاوران می توانند 
همه روزه از ساعت ۹ تا 24 با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای انجام 

واکسیناسیون به این مرکز مراجعه کنند.
  زنجان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به واکسیناسیون 
افراد باالی 18 س��ال گفت: هدف اصلی در این گروه سنی، رسیدن به 70 
درصد واکسیناسیون بود که امروز به این عدد می رسیم. پرویز قزلباش با بیان 
اینکه استان زنجان جزو چند استان برتر کشور در واکسیناسیون است ولی 
راه طوالنی برای رسیدن به ۹0 درصدی دارد، افزود: با پویش و همدلی ایجاد 

شده، طی روزهای آتی شاهد افزایش آمار واکسیناسیون خواهیم بود.
  خراس�ان جنوبی : مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
گفت: در پی رس��انه ای ش��دن طرح »نذر آب 4 « در شهرستان درمیان 
یک خیر اصفهانی تعداد 20 تبلت به دانش آموزان این منطقه هدیه کرد. 
محمدرضا رضایی ارزش ریالی این تبلت  ها را جمعاً 60 میلیون تومان عنوان 
کرد و افزود: جمعیت هالل احمر به عنوان مؤسسه ای خیریه، غیرانتفاعی 
و دارای شخصیت حقوقی و مستقل، مهد و خاستگاه احیا و ترویج فرهنگ 

نیکوکاری به عنوان عالی  ترین تجلی فطرت نوع دوستی بشر است.

آغاز مطالعات طرح ویژه شهر سلطانیه 
به دلیل وجود اثر جهانی گنبد سلطانیه     زنجان
و ویژگی های تاریخی و کالبد معماری 
ارزشمند شهر تاریخی س�لطانیه، قرارداد مطالعه و طراحی طرح 
ویژه شهر سلطانیه که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

مصوب شده آغاز به کارکرد است.
مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان زنجان گفت: طرح ویژه شهر سلطانیه، 
برنامه ای را برای اصالح بافت و منسجم س��ازی بناهای شهری با رویکرد 
گردشگری و بهینه سازی فضاهای موجود تدوین کرده است. امیر ارجمند 
با بیان اینکه وجود اثر جهانی گنبد سلطانیه و ویژگی های تاریخی و کالبد 
معماری ارزشمند شهر تاریخی سلطانیه، موجب شد تا قرارداد مطالعه و 
طراحی طرح ویژه شهر سلطانیه که در شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران مصوب شده آغاز به کارکرد کند، ادامه داد: ناظران بخش اصلی طرح 
ویژه سلطانیه در قالب کمیته تخصصی ویژه متشکل از سه گروه نماینده 
هستند که گروه اول از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، گروه دوم اعضای 
دفتر فنی معاونت میراث  فرهنگی استان و گروه سوم اعضای مدیران فنی 
بخش معاونت میراث  فرهنگی وزارتخانه هستند. وی تأکید کرد: اجرای 
طرح ویژه س��لطانیه می تواند تأثیر مهمی در رفع چالش های توسعه ای 
منطقه سلطانیه داشته باشد و کارفرمای این طرح نیز اداره کل راه شهرسازی 
استان زنجان است که اقدام به عقد قراردادی با یک مشاور کرده است و طرح 
ویژه شهر سلطانیه با تخصیص اعتبارات الزم آغاز به کار کرده است و مدت  
زمان انجام این طرح 18 ماه است. ارجمند گفت: در طرح ویژه سلطانیه باید 
یکپارچگی عامل میراثی، گردشگری، سکونت و اقتصاد دیده شود چون 
باید ببینیم شهر سلطانیه بعد از اجرای این طرح قرار است با چه اقتصادی 
رونق پیدا کند. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
زنجان ادامه داد: این طرح از جنبه های مختلف از جمله سیما و منظر، ضوابط 
مبلمان شهری، رسیدگی به وضعیت مبلمان شهری، خیابان ها، زیباسازی، 
نقاشی، ایجاد فضاهای گردشگر پذیر و... را دربر می گیرد. ارجمند با بیان 
اینکه در حال حاضر طرح ویژه سلطانیه در فاز مطالعاتی قرار دارد، بیان کرد: 
اولین موضوعی که در طرح ویژه سلطانیه در نظر گرفته می شود، مربوط به 
مباحث گردشگری است چراکه سلطانیه از ویژگی خاصی برخوردار است.

 استقرار امکانات سپاه در مرز مهران
برای بازگشت زائران

از اوای�ل هفته ج�اری حجم زی�ادی از زوار اربعین حس�ینی به 
نقطه صفر مرزی مهران رفته و در این مکان در انتظار بازگشایی 
در های خروج�ی نشس�تند. در نهایت از بامداد یک ش�نبه مرز 
به صورت موقت باز ش�د تا زائران بتوانند راهی عراق ش�وند اما 
 PCR این بار نداش�تن گذرنامه و نزدن واکس�ن و ندادن تست
مش�کالت زیادی به وجود آورد. گ�زارش ش�ده هم اکنون این 
مرز بسته و مس�یرهای منتهی به پایانه مرزی نیز مسدود شده 
و بس�یاری از زائرانی که همراه با خانواده ه�ای خود به این نقطه 
رفته ان�د در گرمای مهران س�رگردان ش�ده اند. با اینکه س�پاه 
ایالم اعالم ک�رده روزانه 10ه�زار پرس غذا توزی�ع خواهد کرد 
و در زمین�ه بهداش�ت و درمان نیز ی�ک بیمارس�تان صحرایی 
در می�دان اربعین مس�تقر ک�رده، اما ب�ه گفته مس�ئوالن این 
امکانات برای زائرانی اس�ت که وارد ایران می ش�وند و مردم از 
مراجعه به س�مت مرز مهران برای خروج خودداری کنند چون 
از ورود پالک ه�ای غیربومی به این ش�هر جلوگیری می ش�ود. 

    
روز   ش��نبه هفته جاری بود که خبر هایی در مورد باز شدن مرز مهران 
برای تردد زائران اربعین منتشر شد. هرچند در ابتدا چنین عنوان شد 
که این مرز برای ورود زائرانی که به عراق رفته اند باز می شود اما در کمتر 
از چند س��اعت چنان جمعیتی برای خروج از ایران و حرکت به سمت 
شهرهای مذهبی عراق و به خصوص کربال در این نقطه جمع شد که مرز 
به صورت موقت باز شد. روز یک شنبه اعالم شد مرز مهران برای مدت 
کوتاهی برای تردد زوار اربعین باز شده و زوار با نظم و همکاری نیروی 
انتظامی از مرز رد می شوند اما این مرز بسته خواهد شد و کسی به این 

نقطه مراجعه نکند.
 نکته حائز اهمیت این بود، افرادی که کارت واکس��ن نداشتند توسط 
عراق پذیرش نمی شدند و اعالم ش��ده بود ایرانیان، بدون داشتن ویزا 

برای خروج به عراق به هیچ وجه به مرز مهران نروند. 
   مرز، موقتی باز شده بود

باز شدن موقتی مرز مهران موجب شد گروهی از هموطنان از استان های 
مختلف عزم سفر به این نقطه و خروج از ایران را داشته باشند اما با توجه 
به مشکالت ایجاد شده در مهران، استاندار ایالم گفت: »مردم از سفر به 

مرز مهران خودداری کنند.«
 محمد نوذری تأکید کرد: »اربعین امس��ال قرار ب��ود 60 هزار نفر زائر 
از طریق مرز هوایی به عتبات عالیات تردد داش��ته باشند اما متأسفانه 
تعداد زیادی از هموطنان از اقصی نقاط کش��ور به مرز مهران مراجعه 
کردند. به رغم اینکه همزمان از ش��بکه های مختلف ملی، سراسری و 
استانی اعالم ش��د که همه مرزهای زمینی بسته اس��ت اما جمعیتی 
حدود 20 تا 30 هزار نفر به این منطقه آمدند که موجب بروز مشکالتی 

شده است.«
به گفته این مسئول، کشور عراق نیز قوانین و شرایط خاص خود را دارد، 
بسیاری از این زائران اصاًل گذرنامه یا ویزا ندارند و برخی   واکسن تزریق 
نکرده بودند و تست PCR نداشتند که باعث شد وضعیت مرز دگرگون 

شود و مشکالت زیادی به وجود بیاید. 
وی گفت: »خواهشی که از هموطنان و مردم کشور دارم این است که به 
هیچ وجه به سمت مرز مهران حرکت نکنند زیرا گرفتاری هایی را هم 
برای خود و هم برای استان ایجاد می کنند. خدماتی برای خروجی ها در 

این مرز نیست، هوا بسیار گرم و شرایط سخت شده است.«
   اتوبوس های سپاه آماده انتقال زائران 

امکاناتی که در مرز مهران وجود دارد برای زائرانی است که قصد ورود به 
کشور را دارند، نه آنها که آمده اند تا از مرز خارج شوند. بر همین اساس 
و با توجه به اینکه تعداد زیادی از زائ��ران ایرانی در عراق حضور دارند، 
پیش بینی شده حدود 70 درصد آنها از راه زمین به کشور بازخواهند 
گشت، بنابراین معاون عمرانی استانداری ایالم اعالم کرده 12 موکب 

برای برگشت زائران اربعین در مرز مهران دایر می شود.
 احمد کرمی با بیان اینکه با توجه به گرمای هوا در شهر مرزی مهران، 
برگشت زائران و ضرورت تأمین آب شرب آنها، قرارگاه آب با محوریت 
توزیع در پایانه مرزی ایجاد ش��ده اس��ت، گفته: »با همکاری آبفا، آب 
منطقه ای و ستاد بازسازی عتبات عالیات، آب شرب مورد نیاز زائران در 

مسیر تعیین شده تهیه و توزیع خواهد شد.« 
رئیس قرارگاه اربعین اس��تان ای��الم ادامه داد: »پیش بینی می ش��ود 
70درصد زائران از مرز مهران وارد کشور شوند لذا تاکنون بیش از 30 
هزار آب معدنی در قرارگاه آب در پایانه مرزی مهران دپو شده است.« به 
گفته این مسئول، هم اکنون 12 موکب برای برگشت به زائران خدمات 
ارائه می کنند و بالفاصله به وسیله اتوبوس به مقاصد و شهرهای خود 

انتقال داده می شوند. 
س��پاه امیرالمؤمنین)ع( ایالم برای خدمات دهی ب��ه زائرانی که وارد 
ایران ایران می شوند، پای کار آمده و به گفته فرمانده سپاه استان قرار 
اس��ت در مرز مهران روزانه 10 هزار وعده غذایی بین زائران برگشتی 

توزیع شود. 
س��ردار جمال ش��اکرمی با بیان اینکه س��پاه پاس��داران بر اس��اس 
برنامه ریزی های صورت گرفته هنگام بازگش��ت زائ��ران از مرز مهران 
روزانه بین پنج ت��ا 10 هزار وعده غذایی بی��ن زوار توزیع خواهد کرد، 
گفت: »سپاه در زمینه بهداشت و درمان یک بیمارستان صحرایی در 
میدان اربعین واقع در نقطه مرزی مس��تقر کرده ضمن اینکه سامانه 
اورژانس را هم در مرز فعال کرده ایم و با دانش��گاه علوم پزش��کی نیز 

همکاری می کنیم.«
 فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( ایالم یادآور ش��د: »بیش از 20 هزار 
ماسک جهت توزیع بین زائران مهیا شده و کمیته فرهنگی برای اقامه 

نماز جماعت در مرز تشکیل شده است.«
 سردار شاکرمی با بیان اینکه در زمینه تأمین آب آشامیدنی سه تانکر 
آب برای استفاده زائران در نظر گرفته ش��ده است، اضافه کرد: »150 
دستگاه اتوبوس ش��رکت جوان س��یر ایثار برای جابه جایی زائران به 
استان های خود در اختیار داریم و به صورت آماده باش در شهر مهران 
وجود دارد. در زمینه اس��کان نیز 3هزار پتو و 3ه��زار زیرانداز را آماده 

کردیم که در میدان اربعین قرار گرفته اند.«
   مرز بسته است

در مورد آخرین وضعیت مرز مهران باید گفت این مرز همچنان بسته 
و مسیرهای منتهی به پایانه مرزی نیز مسدود شده است. مرز زمینی 
مهران بسته است و تردد به س��مت عتبات عالیات در این مرز صورت 
نمی گیرد اما زائرانی هستند که با وجود توصیه های مکرر ستاد مرکزی 
اربعین خود را به شهر مهران و پایانه مرزی رسانده اند.  خیلی از زائران 
همراه با خانواده های خود هستند و در گرمای مهران سرگردان شده اند. 
مسیرهای منتهی به مرز مهران نیز به طور کامل مسدود شده و اجازه 

تردد داده نمی شود.

 آغاز به کار نخستین هیئت صلح 
اقوام کشور در گلستان 

نخس�تین هیئ�ت صل�ح اق�وام کش�وربا ه�دف ح�ل و 
فص�ل مس�المت  آمیز اختالفات در گلس�تان افتتاح ش�د.

احمد جعفری معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز 
به کار نخستین هیئت صلح اقوام کشور در این استان خبرداد و گفت: 
هیئت های صلح در کنار ش��وراهای حل اختالف ب��رای حل و فصل 
مسالمت  آمیز اختالفات تالش می کنند. وی افزود: نخستین هیئت صلح 
اقوام کشور با محوریت شال مردم داری که سنت قدیمی سیستانی ها 
برای خاتمه خصوم��ت و اختالف بین م��ردم اس��ت، از متنفذین و 
ریش سفیدان سیستانی های گلستان تشکیل شده و به مرور سایر اقوام 
هم به جمع هیئت های صلح استان اضافه خواهند شد. معاون قضایی 
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: اعضای هیئت های صلح بعضاً 
در اختالفات پیش از طرح پرونده در محاکم و ورود به چرخه قضایی نیز 

ورود و برای حل و فصل خصومت تالش می کنند.

 تخت های بیمارستانی سلماس 
به ۴50 تخت افزایش یافت

رئیس دانش�گاه علوم پزش�کی آذربایجان غربی از افزایش 
تعداد تخت های بیمارستانی به ۴50تخت در سلماس خبر داد.

دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در بازدید 
ازپروژه بیمارستان جدیداالحداث سلماس گفت: با پیگیری های 
مسئوالن اعتبارات خوبی برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته و 
پیمانکار جدید از فروردین 1400 مشغول عملیات عمرانی در این 
خصوص است که منجر به پیشرفته فیزیکی 34 درصدی احداث 
این بیمارستان شده است. وی افزود: با توجه به اصالح نقشه ها و 
افزایش ظرفیت تخت های این بیمارستان به 450 تخت این پروژه 
به عنوان یکی از طرح های مهم حوزه سالمت بهداشت و درمان در 
سطح استان مطرح است که در تالشیم در اسرع وقت آن را تکمیل 
کرده و به بهره برداری برس��انیم.  با احتس��اب 200 تخت موجود 

تعداد تخت های بیمارستانی شهرستان به 450 تخت می رسد.

قطع برق، عامل ۸5 درصد حوادث 
آسانسور ها در اراک

ح�وادث  درص�د   ۸5 اخی�ر  س�ال  ی�ک  ط�ول  در 
آسانس�ور ها در اراک، مرب�وط ب�ه قط�ع ب�رق بوده اس�ت.

مس��عود آقازیارتی رئیس سازمان آتش نشانی ش��هرداری اراک با 
اشاره به اینکه 85 درصد حوادث آسانسور ها در اراک، مربوط به قطع 
برق است گفت: سازمان در دو محور عملیات و آموزش و پیشگیری 
فعال است. وی افزود : 34 مورد بازدید از مراکز تجاری و بازار تاریخی 
اراک و صدور اخطاریه انجام گرفت و ناایمنی ها به صورت فازبندی 
در حال رفع است و در پاساژ طال نیز بخشی از ناایمنی ها رفع شده 
است، در پاساژ اسالمی نیز کار در حال پیگیری است. رئیس سازمان 
آتش نشانی شهرداری اراک در خصوص بررسی وضعیت ایمنی ها 
ادامه داد: 53 م��ورد بازدید از بیمارس��تان و مراکز تحت مدیریت 
بهزیستی و 43 بازدید از خوابگاه ها در طول یک سال اخیر صورت 

گرفته و 20 شیر آتش نشانی نصب و 40 مورد در حال نصب است.

   مرکزی   آذربایجان غربی    گلستان

 ایجاد قرارگاه امداد و نجات 
در پایانه های مرزی شلمچه و چذابه

مدیرعام�ل جمعی�ت ه�الل احم�ر      خوزستان
خوزس�تان از برپای�ی دو ق�رارگاه 
عملیاتی امداد و نجات در پایانه های مرزی شلمچه و چذابه خبر داد.

علی خدادادی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزس��تان در رابطه 
با قرارگاه های عملیات��ی امداد و نجات گفت : با توج��ه به تردد در مرز 
شلمچه و همچنین امکان بازگشت زائران از طریق مرزهای زمینی، این 
جمعیت با برپایی دو قرارگاه امداد و نجات در مرزهای شلمچه و چذابه 
آمادگی عملیاتی خود را برای پاس��خگویی به حوادث احتمالی و ارائه 
خدمات امداد و نجات در این دو مس��یر افزایش داده است. وی افزود: 
با توجه به استقبال چش��مگیر زائران در تردد از مرز شلمچه، عالوه بر 
قرارگاه عملیاتی امداد و نجات ، دو پست امداد و نجات، شش دستگاه 
آمبوالنس، شش دستگاه نجات و یک دستگاه خودروی ارتباطات سیار 
در مس��یرهای منتهی به این پایانه مرزی مستقر ش��ده و 40 نجاتگر 
عملیاتی نیز در این محور به ارائه خدمت می پردازند. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر خوزس��تان اعالم کرد: در پایانه مرزی چذابه نیز دو پایگاه 
امداد و نجات با دو دستگاه آمبوالنس و تجهیزات نجات و 20 نجاتگر 
عملیاتی آماده ارائه خدمات امداد و نجات به زائران حرم های اهل بیت 
در ویژه برنامه اربعین حسینی هس��تند. خدادادی با اشاره به استقرار 
بالگرد این جمعیت در فرودگاه آبادان افزود: تیم امداد هوایی جمعیت 
هالل احمر استان نیز به منظور سرعت بخشیدن به عملیات های امداد 
هوایی و دسترسی سریع تر به پایانه های مرزی، بالگرد هالل احمر در 

فرودگاه آبادان را در حالت آماده باش خواهد داشت. 

کمک مؤمنانه جهادگران دانشجو به نیازمندان همدانی 
دبی�ر مجم�ع     همدان
ن  ا گ�ر د جها
بسیج دانشجویی همدان از اتمام عملیات 
ساخت سه منزل مسکونی برای نیازمندان 

این استان خبر داد.
علی معتبرنی��ا دبیر مجمع جهادگران بس��یج 
دانش��جویی اس��تان همدان گفت : ساخت سه 
باب منزل مس��کونی برای نیازمندان در یکی از 
روس��تاهای شهرستان اس��دآباد و دو روستای 
شهرستان کبودراهنگ با هزینه کرد یک میلیارد ریالی به اتمام رسید. وی با بیان اینکه در قالب اردوی 
جهادی عملیات درمانی نظیر غربالگری، دندانپزشکی، پزشکی عمومی و زنان برای 500 نفر از افراد نیازمند 
در روستاهای بخش  گل تپه شهرستان کبودراهنگ انجام شد افزود: برای این منظور 500 میلیون ریال 
هزینه شد. دبیر مجمع جهادگران بسیج دانشجویی استان همدان تصریح کرد: در این ایام 50 بسته معیشتی 
شامل برنج ، رب، روغن، ماکارونی، سویا، قند، شکر، عدس، لوبیا، تن ماهی، شکر، ماسک، ژل ضدعفونی و 

عکس شاسی حاج قاسم سلیمانی به ارزش 250 میلیون ریال بین نیازمندان توزیع شده است.


