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آزادی سه محکوم مالی
 در مراغه 

مراغه - خبرنگار کیهان: 
مدیر انجمن حمایــت از زندانیان مراغه از 
آزادی سه محکوم مالی با حمایت خیران خبر داد.
سید عالالدین نقیبی افزود: با پیگیری های دادستان 
و کمــک خیران این شهرســتان زمینــه آزادی این 

محکومان مالی غیرعمد از زندان فراهم شد.
وی افزود: برای آزادی این ســه زندانی مالی 282 
میلیون و 500 هزار ریال هزینه شده که 200 میلیون 
ریال از این مبلغ ازســوی ستاد دیه آذربایجان شرقی 

تامین و پرداخت شد.
وی با تاکید بر لزوم مشــارکت خیران برای آزادی 
محکومان مالی غیرعمد گفت: هم اکنون یک زندانی با 20 
میلیون ریال بدهی مالی چشم انتظار کمک های خیران 
و مردم نیک اندیش برای آزادی و بازگشــت به آغوش 
خانواده اســت. نقیبی افزود: بــا کمک خیران و تالش 
انجمن حمایت از زندانیان از ابتدای امسال تاکنون زمینه 

آزادی 32 زندانی غیرعمد فراهم شده است.

مدیرکل نوســازی مدارس خراسان  شمالی از 
تخصیص اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومانی برای نوسازی 
مدارس استان خبرداد و گفت: مقدمات تخصیص 
اعتبار بــه مبلغ ۴۲ میلیارد تومان دیگر نیز برای 
سال ۹۶ فراهم شده که به زودی به اداره کل نوسازی 

مدارس خراسان  شمالی ابالغ می شود.
ابوالقاســم بابایی اظهار داشــت: پس از سفر رهبر 
معظم انقالب به خراســان شــمالی، اعتبارات خوبی در 
زمینه آموزش و پرورش و زیرساخت های مربوط به آن و 

فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی جذب شد.
وی تصریــح کرد: مقدمات تخصیص اعتبار به مبلغ 
42 میلیارد تومان دیگر نیز برای ســال 96 فراهم شده 
است که به زودی به اداره کل نوسازی مدارس خراسان 

شمالی ابالغ خواهد شد.
وی در ارتباط با برکات سفر رهبری به خراسان شمالی 
اظهار داشت: احداث 7 باب خوابگاه آموزشی در مناطق و 
مدارس شبانه روزی، احداث مدارس به ویژه در مناطق 
محروم، احداث فضاهای ورزشی شامل سالن های ورزشی 
دانش آموزی و ســالن ورزشی استاندارد در مرکز استان، 
احداث مجتمع شــبانه روزی استثنایی در مرکز استان، 
شروع عملیات اردوگاه شهید چمران بجنورد و تخریب و 
بازسازی مدارس، از مهم ترین برکات سفر پرخیر و برکت 

رهبر معظم انقالب به خراسان شمالی بوده است.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی یادآور شد: 
به همت و اعتبار ســفر تاریخی  و پربرکت مقام معظم 
رهبری خراسان شمالی، نسبت مدارس تخریبی به کل 
مدارس کمتر از 13 درصد است که امید است با اجرایی 

شدن پروژه ها این رقم به کمتر از 10 درصد برسد.

  در هشتمین روز از ماه محرم بزرگترین تعزیه 
میدانی شهرستان فسا با موضوع »کوفه تا کوفه« 
با حضور ۲50 نفر از تعزیه گردانان و هنرمندان 

هنر تعزیه برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
فسا افزود: همچون سال های گذشته بزرگترین تعزیه 
میدانی کشــور با حضور 250 بازیگــر در زمینی به 
وسعت 2 هکتار در تپه های صاحب الزمان )عج( روستای 

صحرارود فسا برگزار شد.
محمدکاظم رحمانی افزود: متن این نمایش مذهبی 
پس از تحقیق و پژوهش استادان دانشگاه شیراز و به 
قلم محمود سیمکانی و وحید بنده خدا نگارش شده 
است که در آن سعی شــده وقایعی از ورود مسلم تا 

ورود حضرت زینب)س( و دیگر اسرای عاشورا به کوفه 
را روایت کند. وی هدف از برگزاری این تعزیه ترویج 
فرهنگ عاشورایی، انتقال مفاهیم و جلوه هایی زیبا از 
ایثار و جانفشانی در راه مبارزه با باطل و دفاع از حق 

و حقیقت و آشکار کردن چهره نفاق برشمرد.
رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمی فسا اضافه کرد: 
هنرمندان هنرهای تجسمی با بهره گیری از معماری 
ایرانی اسالمی، نمادهایی را طراحی و ساخته اند که در 

روز اجرا رونمایی شد.
وی با بیان اینکه تعزیه بزرگ صحرارود در ســال 
90 به ثبت ملی و مذهبی رسیده است افزود: بیش از 
50 هزار نفر از عاشــقان و دوستداران اهل بیت )ع( از 

سراسر استان از این تعزیه دیدن کردند.

همدان- خبرنگار کیهان
مدیرکل تبلیغات اســالمی همدان گفت: در دهه اول محرم 
یک هزار و ۶00 نفر مبلغ و مبلغه، به دو هزار و ۲00 نقطه از استان 

همدان اعزام شده اند.
حجت االســالم علی دشــتکی افزود: ترویج ســبک زندگی اسالمی 
با محوریت ســبک زندگی حسینی توســط مبلغین به عنوان مهم ترین 

اولویت های تبلیغی در ایام محرم در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان تبیین امر به معروف و نهی از 
منکر، تبیین آثار دفاع مقدس در تثبیت و پیشبرد انقالب اسالمی، نقش 
عاشورای حســینی در انسان سازی را از دیگر اولویت های تبلیغی در این 

ایام عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دو هزار و 400 هیئت مذهبی در سطح استان وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد، 100 هیئت پیشکسوت، 300 هیئت 

بانوان، 350 هیئت دانش آموزی، شناسایی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان تصریح کرد: 400 جلسه خانگی بانوان 

در سطح محالت استان شناسایی و ثبت شده است.
حجت االســالم دشتکی تاکید کرد: در دو ماهه محرم و صفر سه هزار 

مبلغ و مبلغه به سراسر استان همدان اعزام می شوند.

مردم شهرســتان دامغان در ایام سوگواری 
ساالر و سرور شهیدان حضرت امام حسین)ع( 
از چند روز مانده به آغاز محرم تکایا، مساجد، 
حسینیه ها و بازار شــهر را سیاهپوش کرده و 
یازدهم محرم را با شکوه هرچه تمام  برگزار و به 

عزاداری می پردازند.
گســتردن ســفره های نــذر و برپایــی مجالس 
روضه خوانی و مرثیه ســرایی، از مهم ترین آیین های 

عزاداری ماه محرم الحرام در دامغان است.
طوق بندان: یکی از آداب ویژه  ایام محرم و سرآغاز 
شکل گیری دیگر مراسم عزاداری رسم »طوق بندان« در 
شهر دامغان و روستاهای آن است. منظور از طوق بندان 
جامه کردن)پوشاندن( بدنه طوق با پارچه هایی به رنگ 
مشکی، سبز و... است. در شهر دامغان چنین رسم بوده 
که بدنه طوق ها را در مجمع های مســی نهاده و پس 
از پوشاندن مجمع با پارچه های مشکی رنگ با حضور 
جمعیت عزادار بدنه  طوق را به هم متصل کنند و پس از 
جامه کردن طوق از آن هنگام تا پایان ماه صفر طوق ها 
به عنوان نشانه  عزاداری همراه با دستجات حمل شود 

و در مکان هایی چون تکایا و حسینیه ها قرار گیرند.
مراســم طوق بندان در تکایای اصلی شــهر طی 
روزهای ششــم تا نهم محــرم در دو موعود صبح و 
عصر برگزار می شــود. بنابر رســمی کهن این مراسم 
در حســینیه  ابوالفضــل در صبح روز ششــم انجام 
می شــود و پس از آن تکایای خوریــا، امامزاده علی 
ولی، حســینیه دباغان، زینبیه، حسینیه  درب قلعه، 
حسینیه  معصوم زاده و حسینیه  محله امام به ترتیب به 
این مراســم می پردازند که اهالی شهر دامغان در این 

مراسم حضوری چشمگیر دارند.
علم گردشی: در برخی روستاهای دامغان چون 
تویه دروار، بادله کوه، کالته رودبار و... اهالی در روزی 

مشــخص علم روســتا را در محل گردانده و همراه با 
جمعیت عزادار به در خانه های ساکنان روستا می روند. 
صاحب هر خانه نیز نذورات خود را به بانی علم می دهد.
دسته گردانی: از دیگــر شــیوه های عزاداری در 
شهر دامغان و روســتاهای منطقه دسته گردانی بین 
تکایای محل و یا هیئت های مختلف شــهر، روستا و 
نقاط همسایه است. این مراسم از گذشته های دور در 
میان عزاداران نقاط مختلف رواج داشته و از نسلی به 
نسل دیگر انتقال یافته است. هیئت های میزبان در روز 
موعود زمینه را برای حضور دستجات میهمان فراهم 
کرده و پس از برپایی عزاداری به نحو شایسته از ایشان 

پذیرایی می کنند.
تعزیه خوانی: هنر نمایش تعزیه در این منطقه، 
پیشــینه  قابل توجهــی دارد. عالوه بر شــهر دامغان 
در بســیاری از روســتاها از جمله بق)بک( گروه های 
تعزیه خوان متبحر با تجهیزات کامل خود نســبت به 
برپایی مجالــس تعزیه خوانی در طول ماه های محرم 
و صفــر از جمله دهــه  اول محرم اقــدام می کنند. 
تعزیه های حجه الوداع، مسلم بن عقیل، چهار سردار، 
متوکل عباسی، شهادت علی اکبر)ع(، شهادت حضرت 
قاســم)ع(، شــهادت ابوالفضل)ع(، بازار شــام و... در 

مناسبت های مختلف اجرا می شود.
زنجیرزنی،  دیگر شیوه های عزاداری دامغان: 
سینه زنی، حمل عالمت و نشانه های عزاداری، دسته 
گردانی، روضه خوانی و سنگ زنی از شیوه های عزاداری 

ماه محرم در شهرستان دامغان است.
سنگ زنی: این شیوه عزاداری در روستای صلح آباد 
مرسوم است. عزاداران همگام با آهنگ نوحه  مداح دو 
چوب دایره ای شکل)سنگ( را که در دستان خود دارند 

به هم می زنند.
سنگ زنی در شــیوه های تک ضرب و سه ضرب 

یزد - خبرنگار کیهان:
مسئول دبیرخانه بین المللی یزد گفت: بیش از 
۲00 گردشگر خارجی در مراسم عزاداری شهرهای 

مختلف استان یزد حضور یافتند.
سیدحسن حسینی با اشــاره به عالقه  گردشگران 
خارجی به شرکت در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای 
حسینی اظهار داشت: امسال 200 گردشگر از کشورهای 
مختلف جهان برای شــرکت در این مراسم ها به استان 

یزد سفر کردند.
وی بیان کرد: این گردشــگران از کشورهای آلمان، 
هلند، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و برخی کشورهای دیگر به 

استان یزد سفر کرده اند.
به گفته وی: این گردشگران طی روزهای تاسوعا و 
عاشورا در حسینیه شاهزاده فاضل و تکیه امیر چخماق 
در شهرستان  یزد، حسینیه سفید در شهرستان اشکذر، 
حسینیه امام در شهرســتان تفت، حسینیه باغ بهار در 
شهرســتان مهریز و برخی دیگر از شهرهای استان یزد 

حضور یافتند.
وی افزود:  بازدید از مراســم نخل بــرداری، تعزیه، 
جوش دوره، سینه زنی، طبخ و توزیع نذری و... از جمله 

برنامه هایی بود که گردشگران در آن حضور یافتند.
حسینی از توزیع بســته های فرهنگی با محوریت 
تبیین واقعه عاشــورا و معرفی امام حســین)ع(، یاران 
ایشــان و اهداف قیام عاشــورا به زبان انگلیسی در بین 
گردشگران خارجی خبر داد و گفت: یک روحانی مسلط 
به زبان انگلیســی نیز گردشــگران را در این بازدیدها 
همراهی می کرد. وی همچنین یادآور شــد: در این ایام 
مراسم روضه خوانی به زبان انگلیسی نیز ویژه گردشگران 

خارجی در برخی حسینیه های یزد برگزار شد.
حسینی تصریح کرد: استقبال گردشگران خارجی  از 
برنامه ها و آیین های عاشــورایی در یزد هر سال افزایش 
پیدا می کند و هر سال شاهد حضور گردشگران بیشتری 
از کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای اروپایی در 

این مراسم هستیم.

همزمان با روز عاشــورای حسینی، آش دوغ نذری به وزن 
۴/5 تُن در شهرستان تالش طبخ و در بین عزاداران توزیع شد.

برای تهیه این آش نذری ســه تُن دوغ ، 500 کیلوگرم برنج نیم 
دانه، 250 کیلوگرم سبزی، 750 کیلوگرم حبوبات، تخم مرغ  و کره با 

مجموع هزینه 12 میلیون تومان استفاده شده است.
همه ساله در ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان، مراسم عزاداری 

در شهرستان تالش با شور و حال خاصی برگزار می شود.
مراســم تشت گذاری این شهرستان با شماره 685 در فهرست آثار 

معنوی کشور به ثبت رسیده است.

آزادی 12 زندانی کرمان
 در ماه محرم

دهه اول محرم ۱۲ زندانــی جرائم غیرعمد به کانون گرم 
خانواده بازگشتند.

مدیرعامل ســتاد دیه اســتان کرمان گفت: این مددجویان واجد 
شرایط مربوط به زندان های کرمان، رفسنجان، بافت، کهنوج، جیرفت 

و سیرجان و همگی محکومان مالی هستند.
موسوی قوام افزود: مبلغ بدهی این مددجویان بیش از23 میلیارد 
و 253 میلیون ریال بود، که از این مبلغ783 میلیون ریال توســط 
ستاد دیه اســتان کرمان، یک میلیارد و 458 میلیون ریال توسط 
ستاد دیه مرکز و850 میلیون ریال از اعتبارات قرض الحسنه بانک ها 
تامین شده اســت، مابقی مبلغ هم گذشت شاکی و توان پرداخت 

مددجویان است.

اعتبار سفر رهبری 
به نوسازی مدارس 

خراسان شمالی 
تخصیص یافت

حضور بیش از
 ۲00 گردشگر خارجی 
در مراسم  عزاداری یزد

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: 
پرونده مسکن مهر استان مرکزی با تحویل ۳۶ 
هزار واحد مسکن به متقاضیان در شهرهای باالی 

۲5 هزار نفر جمعیت بسته شد.
مجید شارقی اظهار داشــت: سهمیه این استان 
ســاخت و تحویل 40 هزار واحد مســکونی بود که 
درمجموع 36 هزار واحد تحویل متقاضیان شده و سه 
هزار و 700 واحد هم یا متقاضی ندارد و یا در مرحله 

اسکلت ساختمان)فونداسیون( باقی مانده است.
وی افزود: مشکالت و نواقصی که در مسکن مهر 
اســتان وجود دارد به پیمانکار و مدیرعامل شــرکت 
تعاونی برمی گردد و اداره کل راه و شهرســازی تنها 
واگذارکننده زمیــن و معرفی کننده متقاضیان برای 

دریافت تسهیالت بانکی بوده است.
مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی تصریح 
کرد: مســکن مهر در قالب شهرهای زیر 25 هزار نفر 
جمعیت، بافت فرسوده، شهرهای باالی 25 هزار نفر 

جمعیت و شهرهای جدید اجرا شد.
شارقی بیان کرد: در شهرهای جدید با 25 هزار نفر 
جمعیت از 23 هزار و 629 واحد 23 هزار و 200 واحد 
تحویل و بقیه به سبب نقص پرونده و نداشتن متقاضی 

امکان ادامه اجرای طرح وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه اجرای طرح مسکن مهر در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برعهده بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی است، گفت: از مجموع 9 هزار و 844 
واحد مسکن مهر، هفت هزار و 500 واحد به متقاضیان 

بنیاد مسکن واگذار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: 
سه هزار و 600 واحد مسکن مهر در بافت فرسوده هم 
توسط افراد خود مالک با دریافت تسهیالت در شهرهای 

سطح استان مرکزی ساخته شده است.
شارقی عنوان کرد: یک هزار و 524 واحد در شهر 

مهاجران اراک هم به متقاضیان واگذار شد.
وی افزود: از مجموع یک هزار و 131 واحد مسکن 
مهر در شــهر امیرکبیر اراک ساخت 200 واحد تمام 
شده و 931 واحد باقی مانده توسط بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان تکمیل می شود.

یازدهم محرم، باشکوه ترین عزاداری مردم دامغان
اســت. در نوع تک ضرب چوب ها در مقابل صورت و 
در نــوع دیگر به ترتیب در مقابل زانو، در برابر صورت 
و در پشت ســر به هم زده می شود. این آیین قدمت 

120 ساله دارد.
امام  تابوت  نخل)نشــانه  عزاداری:  نشانه های 
حسین)ع((، علم، عالمت، طوق، پنجه، بیرق )پرچم( 
شــبیه نعش، خیمه، کتل، صله، عماره، گهواره علی 
اصغــر)ع(، چلچراغ و... از نشــانه های عــزاداری در 

شهرستان دامغان است.
تاسوعا و عاشورا: در این ایام عزاداران در نقاط 
مختلف با برپایی مجالس روضه خوانی و مرثیه سرایی 
ســوگواری می کننــد. تعزیه خوانی، دســته گردانی، 
علم گردشــی، و پخت اطعام نذری از دیگر شیوه های 

عزاداری در این ایام است.
شام غریبان: در شام غریبان شهدای واقعه کربال 
اهالی هر محل با حضور در مســاجد و تکایا در قالب 
دستجات منظم عزاداری در حالی که شمع یا فانوسی 
در دســت دارند به دیگر تکایا و حســینیه ها رفته و 

سوگواری می کنند.
یازدهم محرم: دوستداران عصمت و طهارت در 
شهرســتان دامغان براساس یک رسم کهن همزمان 
بــا یازدهمین روز از ماه محرم با برپایی دســته های 
عزاداری، ســینه زنی و زنجیرزنی در غم شهادت امام 

حسین)ع( به عزاداری می پردازند.
بدون شک باشکوه ترین عزاداری ماه های محرم و 
صفر در دامغان در این روز برگزار می شود. دستجات 
ســوگواری نقاط روستایی و دیگر شهرها در این روز 
از هنگام صبح به شــهر آمــده و با حرکت زنجیره وار 
در خیابان های شهر دامغان عزاداری می کنند. حمل 
نشانه های عزاداری چون پرچم، پنجه، بیرق، علم و کتل 
در هر دسته مشاهده می شود. مراسم روز یازدهم محرم 
دامغان به عنوان یکی از کم نظیرترین آیین های کشور با 
حضور بالغ بر 250 هیئت مذهبی سینه زنی و زنجیرزنی 

از ساعات اولیه صبح شروع و تا ظهر ادامه دارد.
این مراسم از دو مسیر تکیه  ابوالفضل)ع( و خیابان 
زرجوی شمالی آغاز و در نهایت در فردوس رضا با برپایی 
نماز ظهر پایان می یابد. برخی هیئت های شهر در این 
روز به نشانه  میزبانی در پشت سر دستجات و هیئت ها 
حرکت و نخل محله  امام را با خود حمل می کنند. در 
این روز اهالی شهر دامغان عزاداران دیگر نقاط را بر سر 

سفره های اطعام نذری خود پذیرایی می کنند.
برگزاری نماز جماعت ظهر در معابر و خیابان های 
دامغــان بالفاصله پس از اذان به تبعیت از پیام بزرگ 
قیــام کربــال از جلوه های کم نظیر از عشــق به امام 
حســین)ع( اســت. روز یازدهم محرم ادارات دامغان 
تعطیل است و اقشار مختلف مردم با حضور در مراسم 
عزاداری به ســوگواری می پردازند. آیین روز یازدهم 
محرم دامغان در فهرست میراث معنوی به ثبت ملی 

رسیده است.

 فرمانــده قرارگاه قدس نیــروی زمینی 
سپاه جنوب شرق کشور گفت: ۶0 هزار بسته 
لوازم التحریر به همراه هشت هزار دست لباس 
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط این 
قرارگاه بین دانش آموزان سیستان وبلوچستان 

توزیع شد.
ســرتیپ پاســدار محمد مارانی در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 60 هزار بسته کامل لوازم 
التحریر با اعتبار 21 میلیارد ریال و هشت هزار دست 

لباس با اعتبار ســه میلیارد و 200 میلیون ریال در 
اختیار دانش آموزان این استان قرار گرفت.

وی افزود: همچنیــن با برنامه ریزی های صورت 
گرفته مقرر شــده اســت امســال 195 مدرسه در 
سیســتان و بلوچستان توسط قرارگاه قدس نیروی 
زمینی ســپاه جنوب شرق کشــور ساخته و تعمیر 
شــود کــه 115 مورد آن تعمیــر و 80 باب جدید 

ساخته می شود.
وی افزود: از مجموع 80 مدرسه جدید همزمان 

با آغاز ســال تحصیلی 22 مدرســه با 110 کالس 
درس ســاخته و تحویل دانش آموزان سیســتان و 

بلوچستان شد.
وی اضافه کرد: برای راه اندازی این مدارس یک 
میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب 
شرق کشــور گفت: همچنین 33 مدرسه با اعتبار 
360 میلیون تومان در سیستان و بلوچستان تعمیر و 
مهرماه امسال در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

توسط سپاه پاسداران انجام شد

توزیع 68 هزار بسته لوازم التحریر و لباس  در مدارس سیستان وبلوچستان

برگزاری بزرگ ترین تعزیه میدانی کشور
 در روستای صحرارود فسا

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: ۶000 دانش آموز خراسان رضوی نتوانستند 
برای ابتدای مهر امسال در کالس درس حضور 

یابند.
علیرضا کاظمی اظهار داشت: در ابتدای فعالیتی که 
در راستای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل انجام 
دادیم 28 هزار کودک شناخته شدند که این تعداد هم 

اکنون به 10 هزار نفر رسیده است.
وی بیان کرد: از تعداد 10 هزار کودک شناسایی 
شــده باقیمانده که از تحصیل باز مانده بودند امسال 
4000 نفر توانســتند در مدارس ثبت نام کرده و در 
ابتدای مهر به ســر کالس رفتند و متأســفانه 6000 
دانش آموز شناسایی شــده دیگر در خراسان رضوی 

هستند که امسال نیز نتوانستند بر سر کالس بروند.
کاظمی با بیان اینکه تعداد دانش آموزان بازمانده 
از تحصیلی که فاقد مدارک هویتی هستند مشخص 
نیست، خاطرنشان کرد: با تدابیری که در نظر گرفته 
شــده دانش آموزانی که فاقد مدارک هویتی هستند 
می توانند با مراجعه به مراجع ذیربط اقدامات الزم را 

برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس انجام دهند.
وی بیان کرد: با توجه به تأکیداتی که رهبر معظم 
انقالب در مورد عدالت آموزشی و بهره مندی همه افراد 
از تحصیل داشته اند تمام افرادی که در سن رفتن به 
مدرسه هستند اعم از اینکه مدارک هویتی دارند و یا 
ندارند می توانند با مراجعه به مراجع ذیصالح برای ثبت 

نام در مدارس اقدام کنند.

۶۰۰۰ دانش آموز در خراسان رضوی امسال از تحصیل بازماندند

با تحویل ۳۶ هزار واحد مسکونی

پرونده مسکن مهر 
استان مرکزی بسته شد

 رشت - خبرنگار کیهان:
 مدیر شبکه بهداشت ودرمان آستارا از ارائه 
خدمات درمانی رایگان بــه ۳ هزار و ۷۱0 نفر در 
منطقه  بیمارستان صحرایی شــهید »حججی« 

محروم »قره سوی« این شهرستان خبر داد. 
شهرام حســین نژادی اظهار داشت: همزمان با آغاز 
هفتــه دفاع مقدس، به همت دانشــگاه علوم پزشــکی 
گیالن،بسیج جامعه پزشــکی و سپاه ناحیه آستارا یک 
بیمارســتان صحرایی بنام شهید »حججی« در منطقه 
محروم »قره ســوی« بخش لوندویل شهرستان آستارا 
جهت ارائه خدمات رایگان درمانی به نیازمندان، به مدت 
3 روز راه اندازی شــد. وی افزود: عالوه بر ویزیت، بالغ بر 
310 میلیــون ریال داروی رایگان نیز در بین نیازمندان 
توزیع شد ضمن اینکه از بین افرادی که به این بیمارستان 
صحرایی مراجعه کرده بودند، 197 نفر جهت ارائه خدمات 
تشخیصی تخصصی، انجام آزمایش در آزمایشگاه و انجام 
سونوگرافی به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان آستارا 
ارجاع شــدند. به گفته مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان آستارا در بیمارستان صحرایی شهید »حججی« 
آســتارا تیم های پزشکی متشکل از متخصصین چشم، 
عفونی، اطفال،  زنان، گوش و حلق وبینی، دندانپزشکی، 

داخلی و پزشکان عمومی حضور داشتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا اعالم کرد

ارائه خدمات درمانی 
رایگان به بیش از
۳ هزار نیازمند

اعزام یک هزار و ۶00 مبلغ 
به سراسر استان همدان

همزمان با روز عاشورا

آش نذری 4/5 ُتنی
 در تالش طبخ شد

سیستان و بلوچستان آماده استقبال 
از زائران پاکستانی کربالی معلی

زاهدان - خبرنگار کیهان: 
معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 
دســتگاه های مختلف اجرایی این استان با تمام امکانات آماده 

میزبانی از زائران پاکستانی عازم کربالی معلی هستند.
علی اصغر میرشکاری در نشست ستاد اربعین سیستان و بلوچستان 
اظهار داشــت: پارســال 120 هزار زائر پاکســتانی از طریق سیستان و 
بلوچســتان عازم کربالی معلی شدند که پیش بینی می شود امسال 30 

درصد افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: موکب هایی در مرز میرجاوه برای پذیرایی و استقبال 

از زائران پاکستانی درنظر گرفته شده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه موکب هایی که به زائران امام حســین)ع( 
خدمات رسانی می کنند باید شناسنامه دار باشند تا در این زمینه با مشکلی 
روبه رو نشویم، تاکید کرد: اعضای ستاد اربعین سیستان و بلوچستان باید 
به بهترین شکل از زائران امام حسین)ع( که از پاکستان وارد مرز میرجاوه 

می شوند استقبال کنند.
معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این ستاد 
با همکاری متولی آستان قدس رضوی بسته های فرهنگی ازجمله یک جلد 
قرآن کریم با ترجمه اردو در هنگام بازگشت زائران پاکستانی به کشورشان 

در مرز میرجاوه به آنان اهداء می کند.
میرشــکاری با تاکید بر اینکه امنیت و سالمت زائران پاکستانی برای 
ســتاد اربعین سیستان و بلوچستان از اهمیت بســیار زیادی برخوردار 
اســت، تصریح کرد: بستر انتقال زائران پاکستانی ازطریق قطار از زاهدان 
تا اهواز فراهم اســت که دراین زمینه اداره کل راه آهن جنوب شــرق نیز 

اعالم آمادگی کرده است.
از اواسط شهریورماه تاکنون بیش از 10هزار زائر پاکستانی از طریق 

مرز میرجاوه وارد استان سیستان و بلوچستان شده اند.

ساری- خبرنگار کیهان: 
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
مازندران گفت: ۱۲ مدرســه با ۷۹ کالس درس در استان 

توسط بنیاد برکت احداث و به بهره برداری رسید.
شیرزاد با اشاره به سرمایه گذاری 6 میلیارد و 400 میلیونی 
بنیاد برکت برای احداث این مدارس گفت: این تعداد مدرسه در 
روستاهای شهرستان های ساری، بابل، گلوگاه، کالردشت، نور، 
قائم شهر، بابلسر، چالوس، تنکابن، نکا، محمودآباد و آمل احداث 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی افزود: بنیاد برکت برای ساخت 33 مدرسه دیگر در استان 

مازندران 27 میلیارد تومان متعهد شده است.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: 
تعداد مدارس بنیاد برکت در مازندران از 2 مدرسه در سال 92، 

به 49 مدرسه افزایش یافته است.
در ادامه این مراسم قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان 
مازندران نیز با تاکید بر اینکه از 3 هزار و 994 مدرسه موجود در 
استان مازندران؛ یک پنجم تخریبی و آسیب پذیر است تناسب 
فضاهای آموزشی در شهرستان های ساری، قائم شهر و نکا را به 

نسبت دیگر شهرستان های استان نامناسب تر عنوان کرد.
وی تصریح کرد: ساخت مدارس توسط بنیاد برکت با اولویت 

مناطق محروم و نیازمند انجام می شود.

توسط بنیاد برکت انجام شد

احداث ۱۲ مدرسه ۷۹ کالسه
 در مازندران

کرکره 33 فروشگاه برند تقلبی
 در مازندران پایین کشیده شد

جانشین کمیسیون قاچاق کاال و ارز مازندران گفت که 
۳۳ فروشگاه عرضه برندهای تقلبی پوشاک در شهرهای 

ساحلی این استان تعطیل شد.
علیرضا یونسی رستمی نداشتن مجوز نمایندگی برای فروش 
کاالهای شــرکت های معتبر خارجی را دلیل اصلی بسته شدن 

این فروشگاه ها اعالم کرد.
وی از ســرگیری فعالیت این فروشگاه ها را مشروط به اخذ 
مجوز نمایندگی از شرکت های تولید کننده و تایید این مجوز از 

سوی دستگاه های متولی اعالم کرد.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت که 
در مجموع 130 فروشگاه مدعی برندهای خارجی در شهرهای 
ساحلی استان فعالیت داشتند که حدود 100 فروشگاه با دریافت 
و ارائه مجوز به مراکز قانونی یا تغییر تابلو و متوقف کردن تبلیغات 
دروغین ساماندهی شده و تحت نظارت در حال فعالیت هستند.
وی مهم ترین مشکل این فروشگاه ها را نداشتن مجوز و فروش 
کاالهای قاچاق اعالم کرد و افزود : طبق تصمیم کمیسیون قاچاق 
کاال و ارز برخورد با این فروشگاه ها برای حمایت از تولیدات داخلی 

و اشتغال ملی انجام شده است.
در مازنــدران افزون بر 150 هزار واحد صنفی فعالیت دارد. 
آمار واحدهای صنفی فعال در این خطه شمال کشور از میانگین 

کشوری باالتر است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور 
به ازاء هر 34 نفر یک واحد صنفی فعال اســت که این آمار در 

مازندران برای هر 20 نفر یک واحد صنفی است.
طبق اســتاندارهای جهانی به ازاء هر 100 نفر جمعیت یک 

واحد صنفی فعال است.

مدیر امورعشایری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از 
پرداخت وام ۱0 میلیون تومانی با سود ۴ درصد به عشایر 

این استان خبرداد.
منوچهر ساالری اظهار داشت: این تسهیالت برای پرواربندی 
دام سبک و سنگین، خرید جو و تهیه نهاده های دامی پرداخت 

می شود.
وی مدت زمان بازپرداخت اقساط این وام10 میلیون تومانی 
را پنج ساله عنوان کرد و ادامه داد: متقاضیان برای بهره مند شدن 
از مزایای این تسهیالت مدارک مورد نیاز خود را به کارشناس 
امورعشایر جهاد کشاورزی ارائه و پس از ثبت نام در سامانه، افراد 

به بانک عامل معرفی می شوند.
مدیر امورعشایری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تعداد 
خانوار عشــایر برون کوچ و درون کوچ این اســتان را 3 هزار و 
467 خانوار اعالم کرد و گفت: سالیانه 1500 متر مربع صنایع 

دستی توسط این عشایر تولید می شود.
ســاالری با  اشــاره به اینکه بیشــترین تعداد کوچنده در 
شهرســتان حاجی آباد و رودان زندگــی می کنند، بیان کرد: 
تاکنون بیش از 400 خانوار عشــایر در شهرســتانهای رودان، 
حاجی آباد و میناب اسکان داده شده اند، وی گفت: اجرای طرح 
سیســتم آبیاری تحت فشار در سطح 1 هزار و 200 هکتار در 
منطقه دشت مسافر آباد بخش رودخانه و بهسازی 8باب چشمه، 
و تأمین نهاده های دامی از اقدامات انجام شــده در طی 6ماهه 

ابتدای امسال بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: هرساله با سرد شــدن فصل هوا در 
اســتان های کرمان و فــارس، خانوارهای عشــایر برون کوچ 
شهرســتان های سیرجان، بافت و بردســیر در استان کرمان و 

بخشی هم از استان فارس به هرمزگان کوچ می کنند.

 پرداخت وام 1۰ میلیونی
 به عشایر هرمزگان 

تحویل 8۰ کالس درس جدید
 به آموزش و پرورش گلستان

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان اظهار داشت: ۸0 
کالس درس جدید با آغاز سال تحصیلی تحویل آموزش و پرورش 

گلستان می شود.
عماد مخدومی گفت: ایــن کالس ها با اعتبارات دولتی و کمک های 

خیران ساخته شده اند.
وی افزود: این کالس ها در قالب 13 پروژه آموزشی با زیربنای 8500 
مترمربع، همراه 866 کالس مجهز شــده به سیســتم گرمایشی حرارت 

مرکزی در چند روز آینده به آموزش وپرورش تحویل می شوند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان تاکید کرد : از مجموع این 
پروژه ها، 2 مدرســه 2 و 4 کالسه در روستاهای شهرستان های کالله و 
رامیان با اعتبار 600 میلیون تومان با مشارکت بنیاد علوی احداث شده 
است. وی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز در نوسازی مدارس نقش بسزایی 
دارند، افزود: در چهار سال گذشته بیش از یک هزار کالس درس ساخته 
شــده که از این میزان 350 کالس درس با مشارکت خیرین مدرسه ساز 
بوده است.  در سال تحصیلی جدید بیش از 320 هزار دانش آموز گلستانی 

راهی مدارس استان می شوند.

سیستان و بلوچستان 
کمترین مصرف کننده بنزین  در کشور

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 
گفت: منطقه زاهدان با کمترین رشــد مصرف بنزین نسبت به 
ســایر مناطق رتبه نخست صرفه جویی مصرف بنزین کشور را 

کسب کرد.
کورش باالدست اظهار داشت: منطقه زاهدان با کمترین رشد مصرف 
بنزین نسبت به ســایر مناطق رتبه نخست صرفه جویی مصرف بنزین 

کشور را کسب کرد.
وی افزود: منطقه زاهدان با 4/8 درصد رشد مصرف بنزین در 5 ماه 
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمترین رشد مصرف 
را در بین مناطق 37گانه داشــت و بر ســکوی اول صرفه جویی بنزین 

کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: متوسط رشد بنزین کشور در پنج ماه اول امسال نسبت 
به مشابه سال قبل 8/5 درصد بوده و منطقه زاهدان با 4/8 درصد کمترین 
میزان افزایش مصرف را در بین مناطق کشــور داشته است. با توجه به 
اقدامات انجام شــده در نقاط مرزی استان از جمله محدوده شهرستان 
سراوان، شاهد کاهش 11/2 درصدی مصرف بنزین در این مدت بوده ایم.

باالدست انجام اقدامات کنترلی، پایش مجاری عرضه و اجرای طرح 
کدینگ خودروها در نفاط مرزی را از جمله اقدامات منطقه در راستای 

کاهش مصرف بنزین ذکر کرد. 


