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رشت- خبرنگار کیهان:
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گیالن اظهار داشت: کار ایمن سازی 83 
مدرسه حاشیه جاده در استان گیالن در بخش 
آموزشی در مقطع ابتدایی و در بخش فیزیکی 
در همه مقاطع تحصیلی با اعتبار 8 میلیارد و 

100 میلیون ریال در حال اجراست.
نازک کار با بیان اینکه کار ایمن سازی در بخش 
آموزشــی در 55 باب مدرسه و در بخش فیزیکی 
در 38 باب مدرســه حاشیه جاده در گیالن انجام 
خواهد شــد، گفت: طرح ایمن ســازی مدارس در 
بخش آموزشی شامل نحوه صحیح تردد در شرایط 
مختلف جوی، نحوه پیاده و ســوار شدن سرویس 
مدارس، نحوه صحیح استفاده از دوچرخه، تشخیص 
عالئم و در بخش فیزیکی نصب تابلو، کف نوشــته، 
آشکارسازی محدوده مدارس و نقاشی دیوار محوطه 
مدارس با طرح های دارای مفاهیم آموزش ترافیکی 
است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری 
بیش از 5 هزار دانش آموز تحت پوشــش دوره های 
آموزش ترافیکی و ایمنــی جاده ها قرار گرفته اند، 
افزود: همچنین در راستای اجرای این طرح، لوازم 
کمک آموزشــی مانند دفتر، کیف مدرسه، لباس 
با نوارشــبرنگ و لوازم التحریر همراه با شعارهای 
ترافیکی نیز در بین دانش آموزان این 83 مدرســه 

توزیع می شود.

رئیــس  مجمع خیران مدرسه ســاز 
آذربایجان  شرقی در مراغه اظهار داشت: 
92 باب مدرســه  با مشارکت خیران در 
مناطق شهری و روستایی آذربایجان شرقی 

در دست ساخت است.
عبــداهلل فرمانی گفت: با وجود مشــکالت 
اقتصادی و کمبودها ســاخت هیچ مدرسه ای 

توسط خیران در استان تعطیل نیست.
وی با بیان اینکه ســاخت 38 باب مدرسه 

امسال آغاز شده است افزود: خیران در استان 
451 کالس درس را در دست ساخت دارند.

رئیس  مجمع خیرین مدرسه ســاز استان 
آذربایجــان شــرقی گفت: آذربایجان شــرقی 
در امــر جلب و جذب مشــارکت خیران برای 
مدرسه ســازی در کشــور جزو دو استان برتر 

هستند.
وی گفت: خیران مراغه ای برای مشارکت در 

ساخت مدرسه پیشتاز هستند.

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
برای  به اعالم آمادگی 70 کشــور جهان 
حضور در اجالس گردشگری همدان اشاره 
کرد و گفت: شهرداری همدان با همکاری 
مجموعه های مرتبط بسته سرمایه گذاری را 

برای این رویداد مهم فراهم کند.
»حســین قراباغی« در جلســه کمیسیون 
اقتصاد،  ســرمایه گذاری و گردشگری شورا که 
با محوریت بررســی و هماهنگی های الزم برای 
برگزاری هر چه بهتر اجالس جهانی گردشگری 
2018 در همدان برگزار شــده بود اظهار کرد: 
رویداد 2018 فرصت مناســب در جهت معرفی 

استان است.
وی ضمن تاکید بر برپایی هرچه بهتر اجالس 
جهانی گردشــگری همدان 2018 عنوان کرد: 
اقدامات تبلیغاتی درخصوص مقصد گردشگری 
صورت گرفته، اما متاسفانه برای مبدأ برنامه ای 
نداشــته ایم رویداد اجالس جهانی گردشــگری 
فرصت خوبی برای این مهم اســت و باید از این 

فرصت به نحو احسن استفاده کرد.
رئیس کمیســیون اقتصاد، سرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه اجالس، در سطح بین الملل 
برگزار می شود، پیشنهاد می شود مکانی را به نام  
»ملل« نامگذاری کنیم که پارک ملل مکان خوبی 

برای این مورد است.

احداث 5 مجتمع قالی بافی 
در اردبیل

اردبیل - خبرنگار کیهان:
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل گفت: احداث 
5 مجتمع قالی بافی در سطح استان اردبیل به تصویب رسیده 
و برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند.

ســیدحامد عاملی با اعالم مطلب باال افزود: در راستای حمایت 
از بافندگان فرش در شــش ماهه اول سال جاری 1600 بافنده برای 

دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی گفت: تاکنون در سطح استان 620 بافنده روستایی و عشایری 
موفق به دریافت تسهیالت کم بهره و یارانه دار دولتی شده اند و امسال 

نیز 145 میلیارد ریال تسهیالت به این قشر پرداخت می شود.
وی به رشــد صادرات محصوالت تولیدی استان اشاره کرد و 
افزود: در شــش ماهه اول سال جاری 53 میلیون دالر محصوالت 
تولیدی اســتان به خارج از کشور از جمله کشورهای آذربایجان، 
عراق و افغانســتان صادر شده اســت که این میزان در مقایسه با 
مدت مشــابه سال قبل از لحاظ ارزش و حجم رشد قابل توجهی 

را نشان می دهد.

ساری- خبرنگار کیهان:
با حضور مسئوالن کشوری و محلی انار مفرغی از کشفیات 
تازه گروه باســتان شناسی از سایت موزه گوهرتپه شهرستان 
بهشهر همزمان با آغاز به کار جشنواره »انار اشرف« رونمایی شد.

شهرستان بهشهر به عنوان یکی از قطب های مهم تولید انار در کشور 
فقط در شبه جزیره میانکاله بیش از 12 هزار هکتار درخت خودرو انار 

دارد که همه ساله از 20 مهر انارچینی آغاز می شود.
سیف اله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مازندران در مراســم رونمایی از انار مفرغی مکشــوفه گوهرتپه بهشهر 
گفت: مازندران به دلیل جاذبه های مختلف توان گردشــگری در حوزه 

کشاورزی را دارد.
فرزانه افزود: رونمایی و نمایش آثار تاریخی و باستانی برای معرفی 

تاریخ و تمدن مازندران بسیار موثر خواهد بود.
گوهرتپه رستمکال بهشهر محل کشف انار مفرغی سه هزار ساله که در 
حد فاصل غارهای باستانی هوتو و کمربند بهشهر و کمیشان نکا واقع شده 
از مشهورترین استقرارگاه ها و اقامتگاه های اولیه بشر پیش از تاریخ ایران 
است که در دوران مس و سنگ )3500 سال( قبل از میالد بوده است.

بزرگ ترین لنج چوبی ایران با ظرفیت یکهزار و 500 تن در 
بندرکنگ به آب انداخته شد.

رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در حاشیه به 
آب اندازی این شناور گفت: این لنج چوبی با هزینه 350میلیارد ریالی 
بخش خصوصی و در مدت ســه سال به دست متخصصان بومی و با 

استفاده از فناوری های نوین ساخته شد.
خلیل قاسمی افزود: این شناور دارای 51 متر طول، 14 متر عرض 
و قابلیت حمل انواع بار به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس، خلیج 

عدن و آفریقا را دارد.
وی اضافه کرد: این شناور پس از قرار گرفتن در چرخه حمل ونقل، 

برای 21 نفر شغل ایجاد می کند.
لنج سازی بندر کنگ دارای قدمت دیرینه است و لنج های ساخته 
شده در این بندر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بندر کشورهای 

آفریقایی، مانند زنگبار، مومباسا و هندوستان فرستاده می شود.
لنج ســازی بندر کنگ در ســال 2011 میالدی به نام ایران در 

فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسید.

اهواز- خبرنگار کیهان:
دبیر ســتاد عالی کانون  های فرهنگی و 
با همکاری سازمان  هنری مســاجد گفت: 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، ستاد اربعین 
و  کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 

برای نشان دادن همدلی بین دو ملت ایران 
و عراق موکب های االتحاد با حضور جوانان 

ایرانی و عراقی کنار یکدیگر برپا شدند.
حجت االســالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی 
در نشســت خبری در اهواز اظهار داشت: با توجه 
به پیشــینه تاریخی دو کشــور ایران و عراق که 

همدان- خبرنگار کیهان:
اســتاندار همدان با بیان اینکه همدان از رتبه نخســت 
واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی برخوردار اســت گفت: 
متاسفانه با این حال، استقبال از سرمایه گذار در این استان به 

نحو مطلوب انجام نمی شود.
محمدناصر نیکبخت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان 
با اشاره به اینکه طی سال جاری 59 پروژه به بخش خصوصی واگذار 
شــده است اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع 2 هزار پروژه استان 
تعداد 806 مورد قابل واگذاری است که 370 پروژه در اولویت نخست 
قرار دارند و باید این موضوع با جدیت دنبال شــود زیرا هیچ دولتی 
نمی توانــد ادعا کند بهتر از بخش خصوصی می تواند اجرا و بهره وری 

از پروژه ها را انجام دهد.
وی افزود: به هر یک از پروژه های گاماسیاب و گیان در شهرستان 
نهاوند یک میلیارد تومان اعتبار از منابع استانی اختصاص یافته است 
اما از مسئولین شهرســتان انتظار می رود نظارت بیشتری بر درآمد 
گردشــگری مجموعه گیان نهاوند داشته باشند زیرا حساب و کتاب 

سال های قبل این مجموعه غیرشفاف است.
استاندار همدان از جذب 17 میلیارد تومان اعتبار در حوزه اشتغال 
استان خبر داد و عنوان کرد: اشتغال و به کارگیری پتانسیل جوانان در 
این حوزه از اولویت های نخست استان است و سنگ اندازی و کم کاری 

در این زمینه قابل بخشش نیست.

سیستانوبلوچستانرکورددار
بیشترینبازماندگانازتحصیلدرکشور

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: سیستان و 
بلوچستان بیشترین آمار بازمانده از تحصیل در سطح کشور 

را دارد.
بنا بر گزارش ها بیشــترین بازماندگان از تحصیل در سیستان و 
بلوچستان را دختران تشــکیل می دهند همچنین محرومیت هایی 
از جمله دوری از فضای مدرســه، صعب العبور بودن مســیر برخی 
از روســتاها تا مدارس، ازدواج های زودرس، فقر، مســائل فرهنگی، 
پراکندگی جمعیت و... در سیســتان و بلوچستان سبب شده تا این 
اســتان بین 31 استان کشور، باالترین نرخ بازماندگان از تحصیل را 

به خود اختصاص دهد.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان امسال 
بیش از 45 هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان شناسایی و در 

حال حاضر به کالس  درس هدایت شده اند.
علیرضا نخعی با بیان اینکه امســال با کمک خیرین و نوسازی 
مدارس 1000 کالس درس جدید برای دانش آموزان آماده شده است 
افزود:  معصومه ابتــکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در 
مراسم افتتاح مدرسه خیرسازی مهربانی پارس 6 در محله چهارجمال 
ایرانشهر بر حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و تقویت و حمایت 

از راه اندازی مدارس در مناطق محروم تاکید کرد.

دبیر مجمع نمایندگان گلســتان با انتقاد 
از عدم تحقق وعده های مســئوالن گفت: با 
گرگان- مشهد  راه آهن  پروژه  اینکه چندبار 
کلنگ زنی شده اســت و رئیس جمهور قول 
اجرای آن را در ســال 93 به مردم اســتان 
گلســتان داده بود، اما هنوز خبری از اجرای 

آن نیست.
شــهرام کوســه غراوی در جمــع خبرنگاران 
اظهارداشت: در استان گلستان طرح ها و پروژه های 
بزرگی وجود دارد که با گذشت چندین سال هنوز 

بالتکلیف هستند.

وی به وعده های رئیس جمهور در سفر سال 93 
به گلستان اشاره کرد و گفت: راه آهن گرگان- مشهد 
یکی از قول های رئیس جمهور به مردم استان بود، 

اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
نماینده مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه تپه 
در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: سال گذشته 
مجمع نمایندگان از اعتباری که در اختیار داشت، به 
این پروژه اختصاص داد اما هنوز اقدامی از راه آهن 

ندیدیم.
وی با بیان اینکه در بودجه سال قبل حدود 40 
میلیارد تومان برای این پروژه پیش بینی شده بود، 

گفت: از این بودجه حدود 4 میلیارد تومان آن برای 
شروع پروژه و تجهیز کارگاه تخصیص پیدا کرد که 
با حجم منابع مالی موردنیاز برای اجرای آن، بسیار 

اندک و ناچیز است.
غراوی با بیان اینکه همه دولت ها وعده احداث 
خط ریلی گرگان- مشهد را به مردم منطقه داده اند، 
یادآور شــد: این پروژه در گذشــته و امســال هم 

کلنگ زنی شد اما خبری از ریل نیست.
وی ادامه داد: این پروژه قرار بود از محل جذب 
فاینانس خارجی و همچنین مشارکت آستان قدس 
اجرایی شود که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مازندران گفت:  بنیاد مسکن  مدیرکل 
سیلزدگان  دولت  هیئت  مصوبه  براساس 
برای ساخت و مرمت واحدهای مسکونی 
خود تســهیالت ارزان قیمــت دریافت 

می کنند. 
محمد خانی نوذری، افــزود: برای مرمت هر 
واحد مســکونی ضمن پرداخت تســهیالت 20 
میلیون ریالی بالعوض تا سقف 120 میلیون ریال 

وام ارزان قیمت به این خانوارها داده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در سیل اوایل مهرماه 
درمازندران به دو هزار و 700 واحد مســکونی و 
تجاری اســتان خسارت وارد شد که 82 واحد به 
دلیل خسارت شدید در زمره واحدهای مسکونی 

تخریبی قرار دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران 

اظهار داشت: برای ســاخت واحدهای مسکونی 
تخریبی عالوه بر تسهیالت 400 میلیون ریال با نرخ 
پنج درصد برای هر واحد مسکونی، وام بالعوض نیز 

تا سقف 100 میلیون ریال داده می شود.
به گفته خانی نوذری تسهیالت بالعوض برای 
واحدهای مسکونی تخریبی سیلزدگان در قالب 
ودیعه اجاره مسکن با سقف 100 میلیون ریالی 

از حاال به این مشموالن پرداخت خواهد شد.
وی شرط دریافت تسهیالت برای سیلزدگان 
مازنــی را تشــکیل پرونــده در بنیاد مســکن 
شهرستان های محل ســکونت و تایید خسارت 

ناشی از سیل بیان کرده است.
خانی نوذری گفــت: با تصویب هیئت دولت 
حدود یــک هزار و 850 خانوار ســیلزده مازنی 
مشمول دریافت تسهیالت معیشتی بالعوض 20 

میلیون ریالی شدند.
وی اضافه کرد: تاکنــون به یک هزار و 200 
خانوار سیلزده مشمول تسهیالت بالعوض پرداخت 
شــد و مابقی نیز با معرفی بــه بانک عامل این 

تسهیالت را دریافت خواهند کرد.
خانی نوذری بار دیگر از خانوارهای ســیلزده 
خواست تا برای دریافت تسهیالت معیشتی برای 
تشکیل پرونده به بنیاد مسکن شهرستان های محل 

اقامت مراجعه کنند.
ســیل اوایل مهرماه که گفته می شود میزان 
حجم بارش در زمان محدود کمتر از 24 ساعت 
آن در 50 ســال اخیر بی سابقه بود به تاسیسات 
زیربنایی، واحدهای مسکونی و بخش کشاورزی 
مازندران حدود هفت هزار میلیارد ریال خسارت 

وارد کرد.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

فقط1درصدطلبگندمکاران
پرداختنشدهاست

تبریز- خبرنگار کیهان:
99 درصد از طلب گندم کاران آذربایجان شــرقی به آنان 

پرداخت شده است.
علی جهانگیری معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: 
خرید تضمینی گندم از کشــاورزان به قیمت متوســط هر کیلوگرم 
1320تومان بود. وی در جلســه تخصصی گندم افزود: تاکنون 578 

هزارتن گندم  خریداری شده است.
بــه گفته جهانگیری برای خرید این میزان گندم 7650 میلیارد 
ریال پرداخت گردیده و گندم تولیدی اســتان بهبود قابل توجهی در 
کیفیت پیدا کرده است. ضمن این که در سال گذشته 149 هزارتن 

گندم از گندم کاران محلی خریداری شده بود.

اهواز- خبرنگار کیهان: 
نرم افزار رایگان موکب یاب »معراج« برای 

زائران اربعین حسینی طراحی شد. 
کمیته مشــارکت های مردمی، اسکان و تعذیه 
ستاد اربعین حسینی با هدف راهنمایی و کمک به 
زائران برای یافتن موقعیت های موکب های ایرانی، 

نرم افزار کاربردی معراج را طراحی کرده است. 
نــرم افزار معراج موقعیــت  مکانی موکب ها در 
مناطق مرزی مهران، شــلمچه، چذابه، شــهرهای 
مقدس نجف اشرف، کربال، سامرا، کاظمین و مسیر 

پیاده روی اربعین را نشان می دهد.
این نرم افزار که قابلیت نصب روی گوشی ها با 
سیستم عامل اندروید را دارد، با استفاده از سیستم 
 GPSو اینترنــت همراه به زائــران برای جهت یابی 
موقعیت جغرافیایی موکب های ایرانی کمک می کند. 
تاکنون اطالعات و موقعیت مکانی بیش از 500 
موکب در این اپلیکیشن وارد شده است و افزون بر 
قابلیت مســیریابی موکب ها، گزینه های دیگری از 
جملــه ارائه اخبار، ادعیه و احادیث، گالری، ثبت نام 
نیروهای متبرع برای مشارکت در بازسازی عتبات 

و یادداشت روزانه را دارد.
عالقه منــدان بــرای دریافت این اپلیکیشــن 
می توانند به سایت ستاد بازسازی عتبات عالیات به 

نشانی www.atabat.org مراجعه کنند.

بزرگ ترین لنج چوبی در بندرکنگ 
به آب انداخته شد

نرم افزار موکب یاب 
»معراج« ویژه اربعین 

طراحی شد

۸۳ مدرسه 
حاشیه جاده گیالن 
ایمن سازی می شود

استاندار همدان:

همدان صاحب رتبه نخست 
واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی

رونمایی از انار
 سه هزار ساله مفرغی در بهشهر

با هدف نشان دادن همدلی بین دو ملت ایران و عراق؛

موکب های االتحاد با حضور جوانان ایرانی و عراقی 
کنار یکدیگر برپا شدند

پیشــینه ای عمیق است برخی دشمنان در تالش 
هســتند تا بین دو ملت ایران و عراق تفرقه افکنی 

کنند.
وی گفت: با همکاری سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، ستاد اربعین کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خوزستان برای نشان دادن همدلی بین 
دو ملت ایران و عراق موکب های االتحاد با حضور 

جوانان ایرانی و عراقی کنار یکدیگر برپا شدند.
به گفته وی همچنیــن در کنار این موکب ها 
برنامه هایی مانند هشــت برنامه سوگواره حسینی 
در هشت موکب در زمان پیاده روی اربعین توسط 

شاعران عراقی و ایرانی برگزار می شود.
حجت االسالم والمســلمین ارزانی با اشاره به 
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی افزود: ما در این 
راهپیمایی عظیم اربعین شاهد حضور آحاد مردم 

از سرتاسر دنیا هستیم.
وی ادامــه داد:  این موکب ها در نجف، کربال و 
کاظمین مستقر شدند. تالش بر این است تا بیشتر 
کارهای فرهنگی و هنری در قالب فرهنگ و هنر 
برای زائران خدمت رســانی صورت بگیرد. فعالیت 
این موکب ها در حوزه شعر، سرود، تئاتر، برگزاری 
محافل مذهبی، ســخنرانی به سه زبان انگلیسی- 

عربی و فارسی و پاسخ به شبهات خواهد بود.

سیلزدگان مازنی وام ارزان قیمت می گیرند

دولت به وعده هایش درباره راه آهن گرگان- مشهد عمل نکرد

آمادگی70کشوربرایحضور
دراجالسگردشگریهمدان

رئیس  مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان  شرقی خبر داد

مشاركت خیران در ساخت ۹۲ مدرسه  جدید 
در آذربایجان شرقی

1400 تیم پلیس ، امنیت جاده ها را 
در طرح ویژه اربعین عهده دار هستند
رئیــس  پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: در طرح ویژه اربعین 
حسینی )ع ( 1400 تیم پلیس با بیش از پنج هزار نیرو امنیت جاده ها 

را برعهده گرفته اند. 
سرتیپ »تقی مهری« ، اظهار داشت: سراسر جاده های استان هایی 
که دخیل در بحث اربعین هستند تحت کنترل و پوشش ماموران پلیس 

راهنمایی و رانندگی است.
وی با  اشاره به آمادگی ماموران پلیس راهور برای خدمات رسانی به 
زائران اربعین حســینی )ع ( افزود: با توجه به پرحجم بودن محورهای 
منتهی به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه همکاران ما به منظور تسهیل 

در عبور و مرور خودروها حضور پررنگ تری دارند.
وی همچنیــن به رانندگان توصیه کرد که مدارک الزم را به همراه 
داشته باشند تا در صورت نیاز آن را به همکاران ما ارائه دهند و خللی 

در رفت و آمد آنها ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: با توجه به بارش های اخیر در محورهای استان ایالم 
و حجم باالی تردد از مرز مهران، به زائران توصیه می شــود از مرزهای 

شلمچه و چذابه تردد کنند.
مهــری بیان کرد: در شــهر مهران به تعــداد کافی پارکینگ برای 
خودروها وجود دارد به همین خاطر از رانندگان درخواســت می شــود 
برای اطمینان و جلوگیری از بروز حوادثی مانند ســرقت، وسیله نقلیه 

خود را در پارکینگ ها بگذارند.
وی بیان کرد: در روزهای گذشــته چندین دســتگاه خودرو که در 

مکان های نامناسب پارک شده بود جمع آوری شدند.
مهــری گفت: شــماره های 120 و 88255555 در خدمت زائران 
است که به صورت 24 ساعته پاسخگوی آنها و سایر شهروندان هستند.

آثار سیل اخیر گیالن مرمت 
می شوند

استاندار گیالن با بیان اینکه پل ها در سیل اخیر آسیب 
زیادی دیدند، گفت: مرمت آثار در سیل اخیر مورد تاکید است.
مصطفی ساالری، بر مرمت آثار سیل اخیر در استان تاکید کرد و 
گفت: مردم فکر نکنند که ما فقط در همان روزهای سیل به فکرشان 

بودیم. همچنان نیازهای مردم بررسی می شود.
وی خاطرنشــان کرد: پل ها در سیل اخیر آسیب زیادی دیدند و 

بازسازی آنها را در دستور کار داریم.
 ساالری افزود: ساماندهی رودخانه های استان از جمله اولویت های 
ما اســت، کارگروه ها در شهرستان ها تشکیل شــده است تا از این 

اکوسیستم های ارزشمند حفاظت شود.
وی با بیان اینکه همچنان پسماند، تاالب و وضعیت رودخانه ها از 
مشکالت زیست محیطی استان هستند،گفت: نیاز است که در این 

موارد اقدامات جدی تری انجام شود. 

گفت:  استان خوزستان  انتظامی  فرمانده 
پلیس اســتان با تمام تــوان و به کارگیری 
همه نیروها و تجهیــزات در دوپایانه مرزی 
»شلمچه« و »چذابه« به زائران حسینی )ع ( 

خدمت رسانی می کند. 
ســرتیپ »حیدر عباس زاده «، اظهار داشــت: 
در راســتای تامین نظم و امنیــت زائران حضرت 
استان  انتظامی  فرماندهی  اباعبداهلل الحســین)ع(، 
خوزستان با همکاری نیروهای اعزام  شده از دیگر 
استان های کشــور، طرح های مختلف »انتظامی- 

ترافیکی« را اجرا می کند.
وی با  اشــاره به آماده باش و به کارگیری  100 
درصدی نیروهای پلیس خوزستان، گفت : ماموران 
انتظامی مستقر در مرزهای »چذابه« و »شلمچه« با 
تمام توان و به کارگیری تجهیزات به روز و پیشرفته 

در حال تامین نظم و امنیت زائران هستند.
عباس زاده با بیان اینکه زواری که فاقد گذرنامه 
و ویزای معتبر هستند به شهرهای خود بازگشت 
داده می شــوند، تاکید کرد: افــرادی که مدارک 
معتبــر ندارند از تردد بــه پایانه های مرزی اکیدا 

خودداری کنند.
فرمانده انتظامی خوزســتان در خاتمه گفت: 
حتی االمکان از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده 
کرده و در صورت اســتفاده از خودروی شــخصی، 
خودروی خــود را در پارکینگ های شــبانه روزی 

پارک کنند.

با حضور رئیس  دفتر رئیس جمهور عملیات مالچ 
پاشی توام با نهال کاری 11هزار هتکار از شنزارها و 

بیابان های خوزستان آغاز شد.
روز 4آبــان ماه همزمان با حضــور محمود واعظی، 
عملیات مالچ پاشــی توام با نهال کاری 11هزار هتکار از 

شنزارها و بیابان های خوزستان آغاز شد.
این عملیات در ســطح یک هزار هکتار از بیابان ها و 
شنزارها در جاده طریق الحسین در منطقه چذابه آغاز شد.

با توجه به اینکه جاده های دسترسی به چذابه در میان 
شن های روان واقع شده است، کار مالچ پاشی با اولویت در 

این منطقه آغاز شد.
در ســال 97 در حدود یک هزار هکتار از شنزارهای 
منطقه چذابه مالچ پاشــی انجام خواهد گرفت. در سال 
گذشــته نیز حدود 370 هکتار از شنزارها و بیابان های 
همین منطقه مالچ پاشــی شــد. در ســطح حدود 10 
هزار هکتار از ســایر بیابان ها و شــنزارهای اســتان در 
شهرستان های شوش، دشت آزادگان و اهواز نیز این کار 
اجرایی می شود. برای انجام کل عملیات مالچ پاشی 11هزار 
هکتار از بیابان ها و شنزارهای استان حدود 110 میلیون 

لیتر مالچ از پاالیشگاه آبادان تامین خواهد شد.

پلیس خوزستان
 با تمام توان به زائران 
خدمت رسانی می كند

غار دنگزلو یکی دیگر از جاذبه های دیدنی روستای 
دنگزلو بخش پادنا ســمیرم است که گردشگران را به 

سمت خود می کشاند.
رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی سمیرم گفت: 
روســتای دنگزلو یکی از روستاهای هدف گردشگری سمیرم 
است که به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری متعدد یکی 

از روستای پایلوت گردشگری در بخش پادنا است.
سجاد افشاری افزود: روستای دنگزلو دارای مناطق مختلف 
گردشــگری از جمله غار یخی، چشمه نول و غار دنگزلو است 
که گردشــگران و غارنوردان زیادی برای دیدن این غار به این 

منطقه سفر می کنند.
وی گفت: غار دنگزلو در حاشیه رودخانه دنگزلو در فاصله 
500متری این روســتا واقع شده است و دارای چشم اندازی 

بسیار زیبا و چشم نواز است.
این غــار دارای ورودی یک متر و طــول 300متر از نوع 

غارهای آبی آهکی زاگرس و کوه دنا است.
افشاری گفت: غار دنگزلو دارای هفت تاالب و چندین آبشار 

اســت که عمق آب در برخــی از تاالبها به هفت متر و ارتفاع 
سقف تاالب ها به ده متر می رسد که به علت سردی آب درون 
غار برای ورود به این غار حتما باید تجهیزات ایمنی از جمله 
کاله لباس گرم مخصوص و قایق بادی به همرا داشته باشی تا 

بتوانی وارد این غار شوی.
وجود رودخانه، تاالب و قندیل های سنگی، اشکال مختلف 
چکنده ها و چکیده ها درون غار چشــم انداز زیبایی به این غار 
داده که غارنوردان از نقاط مختلف کشــور برای دیدن این غار 

به این مکان می آیند.
برای رسیدن به این غار باید مسیر 150کیلومتری سمیرم 
به سمت پادنا را پیمود و به روستای دنگزلو بخش پادنا رسید 
و بعد از پیمودن مسیری زیبا و دیدنی از بین باغ های سیب و 

حاشیه رودخانه دنگزلو به دهانه غار رسید.
روستای دنگزلو دارای جمعیت بالغ بر یک هزار نفر است که 
شغل اکثر مردم این روستا باغداری و کمی هم دامداری است.

روستای دنگزلو بخش پادنا )دنا کوه( در فاصله 150کیلومتری 
جنوب سمیرم در دامنه کوه دنا واقع شده است.

غاردنگزلوجاذبهایدیدنیدرپادنایسمیرم

عملیاتمالچپاشی
توامبانهالکاری11هزار
هتکارازشنزارهایخوزستان

رئیس  دفتر رئیس جمهور گفت: تعداد شعب 
عرضــه دینار به زائران در شــهرها و مرزهای 

مختلف به 253 شعبه افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی دیروز، در حاشیه 
سفر خود به خوزستان درخصوص بحث توجه بیشتر 
دولت به توسعه زیرساخت های استان برای تردد زوار 
اربعین اظهار کرد: مسئوالن دولتی، نیروی انتظامی و 
نظامی و دیگر مســئوالن همه با عشق در کنار مردم 

هستند.
وی بیان کرد: حدود 53 شــعبه برای ارائه دینار 
به زائران در شهرها و مرزهای مختلف وجود داشت و 

مردم به این شعبه ها هجوم آوردند.
واعظی ادامه داد: از سه روز گذشته تعداد شعبه های 
عرضه دینار به زائران در شهرها و مرزهای مختلف به 

253 شعبه افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: در دو مرز شلمچه و چذابه 
افرادی که می خواستند دینار دریافت کنند ظرف مدت 
2 تا 3 دقیقه دینار مورد نیاز خود را دریافت می کردند 

و مشکلی در این زمینه وجود نداشت.

رئیس  دفتر رئیس جمهور:

شعب ارائه کننده دینار 
به زائرین اربعین افزایش یافت

صادراتهزارتنموادمعدنیازهرمزگان
 معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت هرمزگان گفت : از ابتدای امسال نزدیک به هزار تن مواد 

معدنی از هرمزگان صادر شده است.
ابراهیم ســعدینی افزود: ارزش ریالی مواد صادر شــده 15 میلیون 

دالر است.
وی اضافه کرد: مواد معدنی شــامل سنگ گچ، پودر گچ، قطعه های 
گچی ساختمانی، سیمان و پودرهای میکرونیزه است که به کشورهای 

امارات متحده عربی، قطر، بنگالدش و آفریقا صادر شد.
وی ادامــه داد: در این مدت همچنین 22 پروانه بهره برداری صنایع 
معدنی در هرمزگان صادر شــد و 100 نفر به صورت مستقیم مشغول 

به کار شدند.
سعیدنی با بیان اینکه هرمزگان 438 واحد صنایع معدنی دارد، اظهار 

کرد: بیش از 6 هزار نفر در معادن هرمزگان  اشتغال دارند. 


