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آغاز ورود اتباع عراقی بدون ویزا 
به محدوده منطقه آزاد اروند

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ورود اتباع 
عراقی بدون ویزا به محدوده منطقه آزاد اروند از ســوم 
مهرماه آغازشده و تردد خودروهای عراقی به محدوده این 

منطقه نیز بعد از اربعین حسینی آغاز می شود.
عبداهلل کعبــی در دومین همایش تجلیــل از فعاالن حوزه 
گردشگری منطقه آزاد اروند که در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار 
شد، اظهار کرد: براین اساس اتباع عراقی می توانند صبح به آبادان 
و خرمشهر وارد شوند از امکانات این دو شهرستان استفاده کنند 

و بعدازظهر به کشور خود برگردند.
وی گفت: از کســانی که در پیشانی حوزه گردشگری آبادان 
و خرمشــهر هستند درخواســت می کنم مشکالت منطقه را به 
گردشگر نگویند، این گردشگر آمده لذت ببرد و تفریح کند، شما 
مزیت های آبادان و خرمشــهر را به گردشگر بگویید تا گردشگر 

بار دیگر به آبادان و خرمشهر برگردد.
کعبــی اظهار کرد: باید تالش کنیم بامحبت و مهربانی برای 
گردشگران احساس اعتماد و امنیت را فراهم کنیم، اینکه درجایی 
فراتر از مبالغ قانونی هزینه ای اضافه دریافت بشــود گردشگر را 
از بازگشــت به منطقه ناراحت می کند، این موردی اســت که 

گردشگران گالیه دارند.
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: اگر مشکلی داریم 
و خطایی در کار ما است. تذکر بدهند توضیح می دهیم، اگر قانع 
شــدند که هیچ و اگر ما مشکل داشتیم عذرخواهی می کنیم و 
اگر اطالعات غلط به آن اشخاص داده باشند ما تصحیح می کنیم.

کعبی از اختصاص اعتبار 50 میلیارد ریالی به مقوله گردشگری 
در منطقه آزاد اروند خبر داد. 

وی در پایان اضافه کرد: ما هم یک بازار 3 میلیونی را در استان 
بصره برای آبادان و خرمشهر پیش بینی می کنیم که فعاالن حوزه 

گردشگری می توانند از ظرفیت پیش آمده استفاده کنند.
تبریز- خبرنگار کیهان:

امــام جمعه تبریز و نماینــده ولی فقیه در 
آذربایجان شــرقی و فرمانده سپاه عاشورا، از 
بی توجهی به مســائل منکراتــی در ادارات و 
سازمانها و نیز برپایی مجالس مختلط در برخی 

تاالرهای شهر به شدت انتقاد کردند.
حجت االســالم والمسلمین محمدعلی آل هاشم، 
در ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر آذربایجان 
شــرقی گفت: مســائل منکراتی اول باید در ادارات و 

نهادها حل شود.

وی افزود: نیاز به نظارت بیشــتر در ادارات است. 
نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: امر به معروف 
و نهی از منکر، فقط حجاب نیست. ما امروز در سطح 
فرودگاهها، شــرکت های هواپیمایی و بیمارستانها با 
مشــکل رو به رو هســتیم که باید حل شوند. امر به 
معروف و نهی از منکر باید فرهنگ شود. تجربیات در 
معروفــات باید به صورت کتابچه جمع آوری و چاپ و 

در اختیار ادارات قرار گیرد تا استفاده شود.
همچنین سرتیپ غالم عســگرکریمیان فرمانده 
سپاه عاشورای استان گفت: در برخی مجالس عروسی 

در تاالرها، مراسمات بصورت مختلط برگزار می شود. 
وی افزود: بروز برخی مشــکالت در خوابگاههای 
دانشــجویی و ناهنجاری ها در مجتمع های تجاری از 
سوی فروشندگان و نیز تبدیل ویترین عرضه لباس های 
زنانــه به خانم های بزک کــرده، از چالش های جدی 

آذربایجان شرقی است.
فرمانده سپاه عاشورا تصریح ساخت: ناهنجاری ها در 
ویالهای اطراف شهر به اپیدمی تبدیل شده و زمین های 
کشاورزی، ویال می شوند و این موارد منجر به مسائل 
اقتصادی و ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی می شود.

انعقاد 75 قرارداد
 با سرمایه گذاران در شهرک های 

صنعتی استان قزوین
قزوین - خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین از انعقاد 
75 قرارداد با ســرمایه گذاران در نواحی و شهرک های 
صنعتی این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

حمیدرضــا خانپور گفت: رشــد 5/5 برابری واگذاری زمین 
به متقاضیان ســاخت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در 
شهرک های صنعتی، نشان از رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی 

برای سرمایه گذاری در این استان است.
وی گفت: در شــش ماهه نخست امسال 45 هکتار از اراضی 
صنعتــی شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان بــه متقاضیان 
سرمایه گذاری واگذار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

2/5 برابر افزایش یافته است.
خانپور افزود: شهرک های صنعتی لیا، خرمدشت و کاسپین به 

ترتیب بیشترین میزان مساحت واگذاری ها را داشته اند.
وی در پایان از رتبه برتر استان قزوین در جذب سرمایه گذار 
در شهرک های و نواحی صنعتی در شش ماهه نخست امسال در 

کشور خبر داد.

آیین های سنتی عزاداری ساالر شهیدان در 
استان فارس با 12 مراسم ثبت شده ملی همراه 

است.
تعزیه شیراز، سروســتان، کازرون، صحرا رودفسا، 
خرمبید، مراسم عزاداری عاشورای روستای دوان، مراسم 
خیمه های برافراشــته زرقان، سینه زنی قطاری شیراز، 
سینه زنی الری ها، مراسم عمه کبار خرمبید، چک چکو 
و چارچوگردانی اســتهبان از جمله آیین های مذهبی 
عاشورایی استان فارس است که در فهرست ملی ایران 

به ثبت رسیده است.
شاید بتوان قدیم ترین رسم عزاداری در استان فارس 
را مراسم »چک چکو« در استهبان و ساز نوازی عزا در 

کازرون را نام برد.
واژه چک چکــو برگرفته از کلمه چکاچک و صدای 
برخورد شمشیرهاست. دسته عزاداران با لباس های سیاه 
و شال های ســبز در یک دایره در میدان مرکزی شهر 
حلقه می زنند و در فاصله یک قدم می گردند، در میان 

دست هایشان چوب های کوچکی وجود دارد.
این مراســم ۱50 تا 200 ســال پیش در این شهر 
در حال برگزاری اســت بیشــتر  اشعارش ثابت است و 
 اشــعاری که انتخاب شده سنتی است و دهان به دهان 

نقل شده است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
تفاهم نامه راه اندازی اولین کانون شــکوفایی 
خالقیت و نوآوری بانوان خوزستان میان اداره کل 
امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان و پارک 

علم و فناوری استان منعقد شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان با اشاره 
بــه اینکه به دنبال ایجاد مرکز رشــد بانوان در اســتان 
هســتیم افزود: ۱40 شــرکت در پارک علم و فناوری 
خوزســتان وجود دارد که از این تعداد 84 شــرکت آن 
دانش بنیان هســتند. از این لحاظ خوزستان رتبه هفتم 

کشور را داراست.
بابک مختاری با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل 
عمده پارک علم و فناوری خوزستان، مسئله فضا و مکان 
است، خاطرنشان کرد: هیچ طرح عمرانی در وزارت علوم 

برای سال جدید برای خوزستان تعریف نشده است.
همایون یوســفی نماینده مردم اهــواز در مجلس 
شــورای اسالمی نیز در این نشست اظهار کرد: دولت به 
جایی رســیده که بحث اشتغال از طریق سیستم دولتی 
میسر نیست به همین دلیل یکی از مجاری تولید شغل 

شرکت های دانش بنیان هستند.
وی با بیان اینکه خوزستان جزو معدود استان هایی 
است که تولیدات شرکت های دانش بنیان قابل استفاده 
در صنایع مختلف موجود در استان است گفت: استانداری 
و مجمع نمایندگان استان می توانند ارتباط موثری بین 
شرکت های دانش بنیان و دستگاه های اجرایی فراهم کنند.

برخی از روسای شرکت های دانش بنیان نیز در این 
جلســه به بیان مسائل و مشکالت پیش رو پرداخته و از 
عدم وجود دفاتر ثبت اختراع در مراکز اســتان ها و لزوم 
مراجعه به مرکز و مشکالت مبتالبه اعالم نارضایتی کردند. 
آنان درگیر شــدن پژوهشگران شرکت های دانش بنیان 
در چرخه هــای اداری و مالی ســازمان ها و عدم فروش 
تولیــدات به دلیل افزایش ارزش افزوده و گران شــدن 
برای مصرف کننده را از دیگر مشکالت خود عنوان کردند.

زاهدان خبرنگار کیهان-
  مدیــرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
سیستان و بلوچستان گفت: عملیات ساخت سه نیروگاه 
50 مگاواتی در منطقه زون انرژی میل نادر سیستان واقع 

در شمال استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
ماندانا زنگنه اظهار داشــت: اعتبار راه اندازی این سه نیروگاه 
330 میلیون دالر اســت که با مشــارکت کره جنوبی و شرکت 

ایرانی انجام خواهد شد.
وی پیش بینــی کرد از این طرح بزرگ اقتصادی تا حدود 2 

سال آینده بهره برداری شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری سیستان و 
بلوچســتان گفت: هم اینک ســه منطقه یا زون انرژی های نو و 
تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در گراغه، میل نادر و رامشار این 

استان مشخص و آماده سرمایه گذاری است.
زنگنه با اشاره به محدوده این مناطق اظهار داشت: میل نادر 
و رامشــار برای انرژی بادی به ترتیب به گستره ۱0 هزار هکتار 
و ۱50 هکتار و محدوده گراغه با گستره هزار هکتار برای انرژی 

خورشیدی مشخص شده است.
وی افزود: مشخص شدن این زون های انرژی فرصت مناسبی 
برای سرمایه گذاران است به طوری که استعالم ها به راحتی انجام 

می شود.
وی بیان کرد: مطالعات نشــان داده اســت که تمام نواحی 
سیستان و بلوچستان برای استفاده از انرژی خورشیدی و منطقه 
فالت سیستان برای استفاده از انرژی بادی از ظرفیت و توانمندی 

قابل توجهی در سطح کشور برخوردار است.

سرانه مصرف ماهی در اردبیل
 10 کیلوگرم است

اردبیل- خبرنگار کیهان:
استان اردبیل با سرانه مصرف 10 کیلوگرم ماهی رتبه سوم 

کشوری را در اختیار دارد.
مدیرکل شــیالت استان اردبیل در جریان برگزاری جشنواره طبخ 
آبزیان و غذاهای دریایی در شهرستان گرمی با اعالم این مطلب افزود: 
تالش های مسئوالن بر این است که بتوانند میزان سرانه مصرف ماهی 

در استان را به ۱۱ کیلوگرم ارتقاء بدهند.
میرآرمــان واعظی افزود: با برگزاری جشــنواره های پخت غذاهای 
دریایی در شهرستان های استان سعی در ترویج فرهنگ مصرف بیشتر 

ماهی وجود دارد.
وی با اشــاره به پرورش ماهی و فعالیت های انجام یافته در گرمی 
گفت: در این شهرستان 39 مزرعه پرورش ماهی فعال هستند که سال 
گذشــته 504 تن انواع ماهیان ســردآبی و گرم آبی شامل 250 هزار 
قطعه تخم چشم زرده و 200 هزار قطعه ماهی سردآبی تولید کرده اند 
و پیش بینی می شود میزان تولید امسال بیش از 20 درصد افزایش یابد.

در پایان جشنواره و براساس رأی هیئت داوران شهناز حاجی زاده، 
منیژه فیروزی و راضیه اصلی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در زمینه 

بهترین آشپز پخت ماهی به دست آوردند.

آغاز عملیات ساخت
30 نیروگاه بادی در سیستان

»چک چکو« قدیمی ترین رسم عزاداری در استان فارس

کازرون از دیگر شهرستان های شناخته شده استان 
فارس است که مراســم عزاداری در آن به سالیان دور 
بازمی گردد که عالوه  بر پخت نذری هایی مانند دمپخت و 
خورشت قیمه مخصوص مراسم، سازنوازی عزا را نیز دارد.

در این مراســم ساز نوازان با اســتفاده از سازهای 
مخصوص خــود از بعد از ظهر تا زمــان اذان مغرب در 
کوچه ها و خیابان های شــهر حرکت می کنند و ســاز 

عزاداری می نوازند.
مراسم »عباس خواهی« در زبان محلی »عمه کبار« 
نام دارد که در شهرســتان خرمبید بیش از ۱50 سال 
قدمت دارد. یکی از باشکوه ترین مراسم در شمال استان 

فارس است.
واژه عمه کبار که در واقع »عمه کو یار« اســت بنا 
بر اعتقاد عوام ، خطاب به حضرت زینب )س( و منظور 

از یــار ، یار حضــرت امام حســین)ع( یعنی حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( است.

طی این مراسم علم هایی از مناطق مختلف شهرستان 
به مسجد جامع شــهر آورده می شود و عزاداران  اشعار 
خود را می خوانند و یک نفر در وســط ایستاده و چند 
نفر دور علم حلقه می زنند و با حرکاتی خاص و خواندن 

 اشعار مذهبی ، به صورت گروهی دور علم می چرخند.
اما در شهر شــیراز آنچه که بیش از همه به چشم 
می آید حرکت هیئت و دســته های زنجیر زن به سمت 
حرم مطهر شــاهچراغ)ع( است که از گذشته های دور 

تاکنون انجام شده است.
دســته های مختلف عــزاداری در طول ۱0 روز 
اول مــاه محرم حرکت خــود را به دو حرم حضرت 
شاهچراغ)ع( و حرم مطهر سیدعالالدین حسین)ع( 
هر شــب انجام می دهند که در شب تاسوعا و ظهر 
عاشورا مقصد تمامی دسته های عزاداری حرم مطهر 

شاه چراغ)ع( است.
تجمع هیئت مذهبی و برگزاری مراســم عزاداری 
مشترک در صبح تاسوعا نیز طی چند سال گذشته در 

شهر شیراز انجام می شود.
 تعداد ۷00 هیئت مذهبی و 8۱2 خیمه سیدالشهدا، 

در ایام محرم در شیراز فعال خواهند بود.

مدیرکل راه و شهرســازی استان کرمانشاه گفت: 
امســال با تالش و پیگیری همه جانبه مسئوالن برای 
اســتفاده از ظرفیت مرز خســروی در عبور مشتاقان 
کربالی معلی و عاشــقان حســین )ع( تالش شده با 
حداکثر تــوان، قطعات باقی  مانــده از بزرگراه کربال 
محور اسالم آباد غرب به ســرپل ذهاب تکمیل شود 
مسعود شریفی افزود: در شهریور ماه امسال و در هفته 
دولت 3 کیلومتر از قطعه ۷ ورودی شهر سرپل ذهاب، 
تقاطع مسطح این شهر و باند دوم کنارگذر شهر کرند 
غــرب به طول ۶ کیلومتر و نیز قطعه 5 الف به طول 
9 کیلومتــر بعد از کنارگذر مذکــور، افتتاح و زیر بار 

ترافیک عبوری رفت.
شــریفی تصریح کرد: تا قبل از شروع سفر زائران، 
بــا تکمیل قطعه 4 بزرگراه، قبل از شهرســتان کرند 
غرب، به طول ۱۱ کیلومتر، این بزرگراه از اسالم آباد تا 
سرپل ذهاب به طول 80 کیلومتر تکمیل خواهد شد.

وی پیشرفت فعلی این قطعه را 90 درصد و اعتبار 
هزینه شــده ۱۱ کیلومتر این پروژه را 200 میلیارد 

ریال اعالم کرد.

 مدیرکل دفتر امور رفاهی زائران استانداری 
خراســان رضوی گفت: 11 میلیون زائر و مسافر 
طی سه ماه تابستان امسال وارد مشهد شدند 
که نسبت به تابستان پارسال پنج درصد افزایش 

نشان می دهد.
مهدی فروزان افــزود: از این تعداد پنج میلیون و 
95۷ هزار و 533 زائر با خودروی شــخصی به مشهد 
سفر کردند که این تعداد نیز نسبت به تابستان پارسال، 

رشد ۶ درصدی دارد.
وی ادامه داد: دو میلیون و 835 هزار و 4۷۷ زائر هم 
از طریق ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای وارد مشهد 
شدند که سه درصدی بیشتر از تابستان ۱395 است.

مدیــرکل دفتر امــور رفاهی زائران اســتانداری 
خراســان رضوی گفت: سهم ناوگان ریلی هم از سفر 
زائران تابستان امسال به مشهد یک میلیون و ۶9 هزار 
و ۷۷0 نفر بود. این تعداد نیز رشــد هشــت درصدی 

نشان می دهد.
وی افزود: یک میلیون و ۱۷9 هزار و ۶۱0 زائر هم 
از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به این شهر 
سفر کردند. این تعداد کاهش یک درصدی نسبت به 

تابستان پارسال دارد.
ســاالنه 2۷ میلیون زائر و مســافر به مشهد سفر 
می کنند. دو میلیون نفر از این تعداد را زائران خارجی 

تشکیل می دهند.

رئیس بسیج علمی، پژوهشی خراسان رضوی گفت: 
دستگاه جلوگیری از تبخیر بنزین از اختراعات بسیجیان 
استان است که این دســتگاه از آبان ماه در مشهد به 

بهره برداری می رسد.
مجتبی تنها افزود: برای اجرایی شدن این طرح با اسپانسر 

و وزارت نفت هماهنگی های الزم انجام شده است.
وی گفــت: همچنین اجرایی  شــدن دو طرح دیگر را در 
برنامه داریم که با همکاری آستان قدس و دانشگاه آزاد مشهد 

اجرایی می شود.
رئیس بسیج علمی، پژوهشی خراسان رضوی گفت: در شش 
ماهه ابتدای ســال جاری به 8 مخترع استان کمک بالعوض 
معادل دو میلیون تومان برای هر نفر انجام شــده است. تنها با 
بیان اینکه نرخ سود تسهیالت برای مخترعان از ۱۶ درصد به 
۱0 درصد رسیده است، اظهار داشت: همچنین تفاهم نامه ای با 
دانشــگاه پیام  نور برای همکاری در مراکز رشد و آستان قدس 

رضوی برای ایجاد مرکز نوآوری را در برنامه داریم.  

مجلس  در  مردم ســاوجبالغ  نماینده 
شورای اســالمی از افزایش شش درصدی 
بیکاری در استان البرز نسبت به سال گذشته 

خبر داد.
محمود بهمنی  در جلسه شورای اداری استان 
که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار 
شد، با  اشــاره به اینکه مسئوالن باید گزارش و 
عملکردی برای ارزیابی شــاخص های پیشرفتی 
در بخش های مختلف فعالیت خود را ارائه دهند، 
اظهار کرد: مشــکل اصلی استان البرز  اشتغال و 

معیشت است.
وی با بیان اینکه نه تنها البرز بلکه کشــور در 
بخش  اشتغال شرایط حساسی را سپری می کند، 
افزود: نرخ بیکاری20/4 درصد برای استانی چون 

البرز بسیار باال است.
نماینده مردم ســاوجبالغ در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه فصل گذشته با افزایش 5 
درصدی بیکاری در جامعه مواجه بوده ایم، تصریح 
کرد: در حالی میانگین رشد بیکاری کشور ۱2/4 
درصد گزارش شــده که این امر در البرز بیش از 

20/4 درصد است.
بهمنی بیان کرد: نباید تنها به جذب نیرو توجه 

داشت بلکه تعدیل نیرو نیز حائز اهمیت است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: سهم ســرانه مدارس استان اصفهان 20 
میلیارد تومان است که دولت فقط 10 درصد از 

این مبلغ را پرداخت می کند.
محمدحسن قائدی ها، افزود: در بعضی از مدارس 
اصفهان شــاهد هســتیم که هزینه بیشتری از آنچه 

مصوب شده دریافت می شود.
وی اضافــه کــرد: اگر مدیران مــدارس در مورد 
هزینه ها شفاف سازی کنند و آنها را در اختیار والدین 
قــرار دهند تا بدانند بابت چه مصارفی هزینه شــده، 
چه بسا ســالهای بعد والدین با میل خودشان هزینه 

را پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: براســاس مصوبه شــورای عالی 
آموزش و پرورش انبوه ســازانی که نسبت به ساخت 
بیش از 200 واحد مسکونی اقدام می کنند باید مدرسه 
را نیز بسازند و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند 

که این اقدام به خوبی اجرایی نشده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره 
به تعداد دانش آموزان ترک تحصیل کرده در هر سال 
مطرح کرد: در سال جاری کمتر از ۷00 نفر در دوره 
ابتدایی ترک تحصیل کرده اند که نشــان می دهد با 

کاهش رو به رو بودیم اما به صفر نرسیدیم.
وی اضافه کرد: به همین منظور برای شناســایی 
دانش آموزانــی که تــرک تحصیل کرده انــد، نیاز به 
همکاری دستگاه های دیگر مانند دستگاه قضا داریم.

وی گفــت: تعداد مدارس هیئت امنایی را کاهش 
داده و از ســال تحصیلی بعد مدارس نمونه دولتی در 

اصفهان نخواهیم داشت.
قائدی ها خاطرنشان کرد: هم اکنون 2۶0 مدرسه 

در استان اصفهان دو شیفته است.

مدیر عامل مؤسســه خیریه مسجدسازان 
الزهرا)س( اصفهان گفت: بر اســاس آمار سال 
1394، در اســتان اصفهان 110 روستای فاقد 

مسجد وجود دارد.
محســن داوری عنوان داشــت: از ســال ۱38۶ 
تاکنون ۱30 پروژه در استان های اصفهان، چهارمحال 
بختیــاری، کهگیلویه و بویــر احمد، جنوب کرمان و 
بخشی هم در هرمزگان به بهره برداری رسیده است و 
امسال در ماه مبارک رمضان یکی از خیران مسجدساز 
برای ساخت ۱4 مسجد در استان سیستان و بلوچستان 
اعالم آمادگی کرد و در اســتان ایالم نیز پروژه هایی 

کلید خورده است.
وی تصریــح کرد: در حال حاضر حدود 50 پروژه 
توسط مؤسسه خیریه مسجدسازان الزهرا)س( در حال 
اجراست؛ مســاجد و خانه های عالم به صورت کاماًل 
ســاده و بدون هیچ گونه تشریفاتی با قیمتی محدود 
احداث می شوند و مبلغان نیز به مساجد ساخته شده 

اعزام می شوند.

مدیر عامل مؤسسه خیریه مسجدسازان الزهرا)س( 
اصفهــان اذعــان داشــت: در اســتان های اصفهان، 
چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ایالم 5۷0 روستای 
فاقد مســجد اولویت دار وجود دارد و این آمار در کل 

کشور به ۱0 هزار روستای فاقد مسجد می رسد.
وی یادآور شد: در 80 نقطه از شهر اصفهان ضرورت 
احداث مسجد وجود دارد اما در برخی از مناطق مثل 
منطقه 3 شــهر اصفهان مساجد زیادی وجود دارد به 
طوری که در یک خیابان 3 مسجد احداث شده است؛ 
شهرک شهید کشوری اصفهان تنها یک مسجد دارد 
که آن هم قباًل محل اســتراحت کارگران بوده و این 
در حالی اســت که این شهرک دارای 5 محفل بهایی 

فعال است.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته 43 پروژه و در 
ســال جاری ۷0 پروژه ساخت مســجد در ۷ استان 
ذکر شده توســط خیریه مسجدسازان الزهرا)س( در 

دست اجراست.

اهواز- خبرنگار کیهان:
استان  ولی عصر)عج(  فرمانده ســپاه حضرت 
خوزستان از تهیه معرفی شــهدای  دفاع مقدس 
خوزستان در قالب 7 هزار آلبوم به صورت مستند 

خبر داد.
سرتیپ »حسن شــاهوارپور« اظهار کرد: با همکاری 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده های شهدا، اطالعات 
و اسناد مربوط به ۷ هزار شهید خوزستان در دوران دفاع 
مقدس از بدو تولد تا زمان شهادت گردآوری و در ۷ هزار 

جلد آلبوم مستند شد.
وی افزود: این اســناد شامل دست نوشته ها، عکس ها، 
مدارک تحصیلی و سجلی و وصیت نامه و غیره است که در 
حال حاضر در سپاه استان نگهداری می شود و مقرر است 
پس از راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس به آنجا منتقل شود.

وی اولویت کاری سپاه استان را تامین امنیت خوزستان 
عنوان کرد و گفت: خوزستان با وجود بیش از 500 کیلومتر 
مرز مشترک با عراق به عنوان یک کشور ناامن وظیفه ما را 
برای تامین امنیت پایدار آن چنان که مطلوب و مورد نظر 

مردم است دوچندان می کند.
شاهوارپور پیرامون فعالیت های سپاه در راستای اقتصاد 
مقاومتی و ایجاد اشتغال نیز بیان کرد: ایجاد ۱00 دار قالی 
در منطقه محروم دهدز، اجرای طرح آبادانی و پیشرفت در 
۷ منطقه استان که از ضریب محرومیت باالیی برخوردارند 
نظیر شعیبیه شوشتر، گمبوعه در اهواز، روستای سوسن 

دولت فقط 10 درصد
 از سرانه مدارس اصفهان را 

پرداخت می کند

بهمنی مطرح کرد

افزایش 6 درصدی 
بیکاری در البرز

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه :

بزرگراه کربال تا سرپل ذهاب 
قبل از سفر زائران
 تکمیل می شود

انتقاد شدید امام جمعه تبریز از بی توجهی به منکرات در ادارات

سفر تابستانی 11 میلیون زائر به مشهد

110 روستای استان اصفهان مسجد ندارد

تهیه 7 هزار آلبوم معرفی
 شهدای دفاع مقدس  خوزستان

در شهرستان ایذه، بخش شــهیون در شهرستان دزفول 
و... از دیگر اقدامات سپاه استان در این زمینه بوده است.

فرمانده سپاه خوزستان از برگزاری ۱۶0 برنامه همزمان 
با هفته دفاع مقدس در استان خوزستان خبر داد و گفت: 
مراحل پایانی طراحی باغ موزه در حال انجام است که پس 
از طراحی، اجرای آن در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 

جاری آغاز می شود.

رئیس بسیج علمی، پژوهشی 
خراسان رضوی اعالم کرد

بسیجیان خراسان  
دستگاه جلوگیری از 
تبخیر بنزین  ساختند

تفاهم  نامه راه اندازی کانون 
شکوفایی خالقیت و نوآوری 

بانوان در خوزستان به امضا رسید

از شــش ماه تعطیلــی، کارخانه  پس 
پلی اکریل اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: با بازگشت این کارخانه خصوصی به چرخه 

تولید، حدود 800 کارگر مشغول به کار شدند.
اســرافیل احمدیه افزود: برای رفع مشــکل 
نقدینگی کارخانه باسابقه پلی اکریل پیش از این 
200 میلیارد ریال تزریق شــد و قرار است با عقد 
قراردادهای جدید 200 میلیارد ریال دیگر به این 

کارخانه پرداخت شود.
وی بر تامین مواد اولیه آن از خارج از کشــور 
تاکید کرد و گفت: پلی اکریل اصفهان نخســتین 

واحد منحصر به فرد در تولید اکرلیک اســت و به 
زودی تولیدات این کارخانه وارد بازار می شود.

اســرافیل احمدیه با تاکیــد بر پرداخت بیمه 
بیکاری کارگــران پلی اکریل تــا مهر گفت: در 
مرحله نخســت قرار است حدود سه هزار و 500 
تن پلی استر و نخ در کارخانه پلی اکریل اصفهان 

تولید شود.
کارخانه پلــی اکریل اصفهــان قدیمی ترین 
کارخانه تولید نخ و پلی استر بهمن پارسال با دو 

هزار کارگر تعطیل شد.
کارگران این کارخانه در این مدت در تجمع های 
اعتراضی خواستار پرداخت معوقه های خود شدند.

کارخانه پلی اکریل اصفهان
 بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد

کاشت گیاهان دارویی
کرج- خبرنگار کیهان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: 
این استان دارای جایگاه ویژه ای از نظر گیاهان دارویی در ایران و جهان می باشد و 
به همین دلیل می تواند ظرفیت قابل توجهی برای به دست آوردن بازارهای جهانی 
در این زمینه داشــته باشــد. حامد فرضی تصریح کرد: به همین منظور اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اقدام به تولید گیاهان دارویی کرده است.
وی ضمــن اعالم آمادگی این اداره کل مبنی بر هرگونه همکاری با متقاضیان 
و مجریان کاشــت و بهره برداری گیاهان دارویی در عرصه های مستعد استان بیان 
کرد: در صورت کاشت گونه های دارویی مقاوم به خشکی و مستعد شرایط استان، 
علیرغم تامین نیاز داخلی اســتان البرز می توان نسبت به صدور این محصوالت به 

سایر استان های کشور و همچنین کشورهای خارجی اقدام کرد.
فرضــی به تولید 4 گونه گیاه دارویی آویشــن، نعناع فلفلــی، گل  گاوزبان و 
بادرنجبویه در نهالســتان بزرگ کرج به صورت آزمایشی و برای اولین بار می تواند 

اشاره کرد.
برپایی نمایشگاه رزمی

اردبیل- خبرنگار کیهان: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه 
رزمی، فرهنگی عملیات رمضان در اردبیل برگزار شد.

این نمایشگاه که در محل موزه در حال ساخت دفاع مقدس در شورابیل اردبیل 
برپا شده بود شامل مواضع ادوات جنگی، سنگرهای گروهی، محل رزمایش، ماکت 
عملیات رمضان، نمایشــگاه افالکیان خاکی، حسینیه، غرفه های فرهنگی سیاسی، 

اجتماعی و بخش های متنوع دیگر بود.
کمک میلیاردی جشن عاطفه ها

بندرعباس- خبرنگار کیهان: مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: 
امسال مردم خیر و نیکوکار هرمزگانی در مرحله نخست جشن عاطفه ها یک میلیارد 

و 200 میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.
علی الهیاری، افزود: کمک های مردم در جشــن عاطفه ها شامل 300 میلیون 

تومان وجه نقد و 900 میلیون تومان کمک غیرنقدی بود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۱ هزار دانش آموز و 280 دانشجوی تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان هرمزگان هستند، بیان کرد: با کمک خیران بخش مهمی از 
نیازهای اساسی دانش آموزان نیازمند و دانشجویان تامین شد. مدیرکل کمیته امداد 
استان هرمزگان ادامه داد: مشارکت مردم در کمک به محرومان و نیازمندان نیز از 

ابتدای سال تاکنون نیز بیش از دو میلیارد تومان صدقه بوده است.
اجرای 450 برنامه متنوع

* جانشــین فرماندهی سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان از اجرای بیش از 
450 برنامه متنوع فرهنگی در هفته دفاع مقدس خبر داد.

ســرهنگ علی علی نژاد افزود: مهم ترین این برنامه ها رژه ملی نیروهای مسلح 
در بندرعباس است.

وی ادامه داد: بازسازی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در شهرستان 
میناب، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و افتتاح پروژه های اقتصاد مقاومتی 

از مهم ترین برنامه های این هفته در استان هرمزگان بود.
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

تبریز- خبرنگار کیهان: نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس، به مناسبت 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پارک شمیم پایداری تبریز، برگزار شد.

ســرتیپ غالم عسگر کریمیان فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی خواستار 
نهادینه تر شدن فرهنگ دفاع و ایثار و شهادت در جامعه و تعمیق آن در بین نسل 
جوان شد و افزود: فرهنگ دفاع مقدس انقالب اسالمی را بیمه کرده است. در این 

نمایشگاه هر روز عملیات والفجر مقدماتی بازسازی شد و یک هفته برپا بود.
افتتاح چند پروژه

هندیجان- خبرنگار کیهان: فرماندار هندیجان اظهار کرد: حدود ۶ پروژه 
شامل بازگشایی فاز سوم 4 خطه به طول ۱8 کیلومتر در جاده محور هندیجان به 
ماهشهر، بهسازی و آسفالت دهستان سویره، بهسازی و آسفالت روستای جیره سفلی 
و اجرای طرح هادی در روستاهای بخش چم خلف عیسی افتتاح و کلنگ زنی شدند.

کورش مودت افزود: فاز اول پارک شــهر زهره بــا هزینه یک میلیارد و 800 
میلیــون تومــان افتتاح و فاز دوم آن با اعتبار یک میلیــارد و ۷00 میلیون تومان 
کلنگ زنی شد و کتابخانه شهر زهره با مساحت 5۶0 متر با همکاری بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی عملیاتی شدند.
کمک به دانش آموزان بی بضاعت

* مدیر اداره آموزش و پرورش هندیجان اظهار کرد: برای کمک به دانش آموزان 
بی بضاعت شهرستان بیش از یک هزار و صد وسیله نوشت افزار توزیع و در مرمت و 

تعمیر تعدادی از مدارس مورد نیاز حدود یک میلیون تومان هزینه شد.
خســرو حیاتی افزود: حدود 2۱ میلیون تومان بــرای کمک به دانش آموزان 

بی بضاعت و بی سرپرست به مدارس شهرستان واریز شد.
حیاتی عنوان کــرد: در جهت کمک به دانش آموزان نیازمند تعدادی صندوق 

جمع آوری کمک ها در بین مدارس توزیع شده است.
روکش آسفالت

قزوین- خبرنگارکیهان: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین 
اظهار داشت: با توجه به وضعیت نامطلوب رویه آسفالتی محور بوئین زهرا- اشتهارد 
و لزوم بهسازی وضعیت موجود، لکه گیری و روکش آسفالت این محور به طول ۱4 
کیلومتر از انتهای شهر بوئین زهرا تا پایان حوزه استحفاظی راه های استان با اعتباری 

بالغ بر 20 میلیارد ریال آغاز شد.
200 برنامه هفته دفاع مقدس

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده ســپاه انصار الحسین)ع( همدان از اجرای 
200 برنامه در هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

سرتیپ مظاهر مجیدی گفت: در اجرای اردوهای جهادی ۱۷ پروژه، ویژه افراد 
فاقد سرپرســت و بی بضاعت استان است که از این تعداد ۱۷ پروژه در هفته بسیج 
افتتاح شــد. وی ادامه داد: در اجرای طرح قرارگاه پیشرفت و آبادانی، سه دهستان 
خزل شرقی در نهاوند، پیشخور در فامنین و دهستان مهربان در کبودرآهنگ با 80 
روستا هدف گذاری شده است. فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان تصریح 
کرد: در طرح فوق، ۶5 پروژه اقتصادی، آبرسانی زیرساختی و مرمتی شامل احیای 
قنوات، احداث آب بند، ساخت مسجد، مدرسه، خانه عالم و درمانگاه برای روستاهای 

هدف گذاری شده طی دو سال اجرا می شود.
جمع آوری کمک برای نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان همدان با بیان اینکه امسال جشن 
عاطفه ها طی دو مرحله برگزار شــده گفت: در مرحله نخســت این جشن، بیش از 
۱۱ میلیارد و ۶00 میلیون ریال، از ســوی مردم جمع آوری شده و ارسال کمک ها 

همچنان ادامه دارد.
پیمان ترکمانه افزود: مرحله دوم جشن عاطفه ها، همزمان با شروع سال تحصیلی 

در مهرماه، در مدارس آغاز و تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: امسال سرانه کمک به هر دانش آموز تحت پوشش، ۱02 
هزار تومان است و این مبلغ سال گذشته ۷4 هزار تومان بوده است. ترکمانه گفت: 

سبد دانش آموزی به دو هزار و 500 نفر از دانش آموزان اعطا شده است. 
ممنوعیت عرضه پرندگان

ســاری- خبرنگار کیهان: عرضه پرندگان زنده در بازارهای سنتی و محلی 
مازندران ممنوع اعالم شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی و 
توجه ویژه به هشدارهای بهداشتی دامپزشکی را از عوامل کاهش بروز و شیوع انواع 
بیماری های مشترک بین انسان و حیوان اعالم کرد. سیدحسین رضوانی با اشاره به 
مصوبات ستاد آنفلوآنزای استان گفت: به منظور حفظ سالمت عمومی و کاهش تلفات 
در طیور بومی باید از خرید و فروش طیور زنده و پرندگان مهاجر در بازارهای سنتی، 
محلی و هفتگی جلوگیری کرد و با متخلفان بهداشتی به شدت برخورد قانونی شود.
وی بر ضرورت همکاری مراجع قضایی، نیروی انتظامی، محیط زیســت و سایر 

دستگاه های اجرایی استان با دامپزشکی اظهار امیدواری کرد.
توزیع بسته مهر تحصیلی

* مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از توزیع 500 بسته لوازم التحریر بین 
دانش آموزان با هدف اجرای امینانه نیات واقفان در این استان خبر داد.

حجت االسالم ابراهیم حیدری با بیان اینکه برای تهیه این بسته های تحصیلی 
25 میلیون تومان هزینه شــده است گفت: تعداد ۱8۷ بسته لوازم التحریر با کمک 
عواید موقوفه میرزا مهدی خان بهشهر به ارزش ۱0 میلیون تومان بین دانش آموزان 

نیازمند این شهرستان توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه با کمک عوائد موقوفه محمداسماعیل رحمانی بابل تعداد 
2۶0 بسته لوازم التحریر به ارزش ۱4 میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند این 
شهرســتان و بقیه بین دانش آموزان دیگر شهرستان ها با در نظر گرفتن نیت واقف 
توزیع شد افزود: 500 بســته اهداء شده به دانش آموزان نیازمند مازندرانی شامل 
لوازم التحریر و وسایل آموزشی است که به ارزش ۱0 میلیون تومان بین دانش آموزان 

نیازمند این شهرستان توزیع شد.


