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س�اخت راه آهن 
چابهار - زاهدان 
در توسعه محور شرق و همچنين تجارت كاال و 
جابه جايي مسافر با كشورهاي همسايه از جمله 
داليلي است كه موجب شده تا ايجاد مسير ريلي 
شرق كشور از اهميت دوچنداني برخوردار شود؛ 
با اين وجود روند طوالني احداث آن طي پنج سال 
گذشته سبب شد تا معاون وزير راه و شهرسازي 
اعالم كند: »تكميل پ�روژه راه آه�ن چابهار - 
زاهدان در اولويت نخست وزارت راه و شهرسازي 
قرار دارد و به طور جد در حال پيگيري است.« اين 
مهم درحالي اس�ت ك�ه به گفته كارشناس�ان 
نزديكي چابهار به اقيانوس هاي جهان مي تواند 
اقتص�اد اي�ران را ب�ه ش�كوفايي برس�اند.

    
اوايل سال 92 بود كه خط ريلي چابهار - زاهدان 
با هدف ايجاد كريدور ريلي شرق كشور و اتصال 
بندر ش��هيد بهش��تي چابه��ار به ش��بكه ريلي 
كلنگ زني ش��د و قرار ش��د تا در اولين فرصت 
تكميل و آماده بهره برداري قرار گيرد.  آن زمان 
اعالم شد اين مسير به طول 610 كيلومتر است 
و از ش��هرهاي چابهار و نيكش��هر عبور كرده و 
به ايرانش��هر ختم مي ش��ود.  همچنين به گفته 
دست اندركاران اين پروژه اين خط آهن به هشت 
قطعه اجرايي تقس��يم شده  اس��ت كه عمليات 
اجرايي آن شامل زيرس��ازي، روسازي و ساخت 
ايس��تگاه ها به مرور و طبق زمان بندي از پيش 

تعيين شده انجام خواهد گرفت. 
   اهميت ايجاد راه آهن چابهار - زاهدان

حمل ارزان قيمت و ايمن مس��افر و بار از جمله 
مزايايي به ش��مار مي رود كه اح��داث خط آهن 
مي تواند آن را رقم بزند.  اما در كنار اين دو توسعه 
استان ها و ايجاد رونق اقتصادي از جمله مزايايي 
است كه مي تواند در پي اين موضوع رقم بخورد. 
يكي از كارشناس��ان وزارت راه و شهر س��ازي در 
تأييد اين مهم مي گويد: »از آنجا كه ايجاد راه هاي 

مواصالتي يكي از اصلي ترين عوامل توس��عه بندر 
چابهار اس��ت لذا احداث راه آهن چابهار - زاهدان 
و در ادامه اتصال به محور بافق- مش��هد مي تواند 
به مهم ترين ش��ريان ارتباطي براي تب��ادل كاال و 
مسافر در اين منطقه تبديل شود.« عباس خطيبي 
مي افزايد: »از سوي ديگر ايجاد يك كريدور ريلي در 
شرق كشور كه به نسبت غرب كشور كمتر توسعه 
يافته است به توسعه منطقه از نظر اقتصادي و امنيتي 
كمك قابل توجهي خواهد كرد.« اين درحالي است 
كه به گفته معاون ساخت  و توسعه راه آهن منطقه 
يك اتصال كش��ورهاي آس��ياي ميانه و مركزي و 
همچنين افغانستان به آب هاي آزاد و ارتباط كشور 
هند به آس��ياي ميانه و مركزي را از ديگر مزاياي 
احداث اين خط ريلي است.  اين مهم درحالي است 
كه به گفته كارشناسان اقتصادي نزديكي چابهار به 
اقيانوس هاي جهان مي تواند مسير مطمئني براي 

شكوفايي اقتصاد ايران در جهان باشد. 
   تأخير در ايجاد پروژه 

اهميت باالي ايج��اد اين پروژه مه��م اقتصادي 
موجب ش��د تا در زمان كلنگ زني آن مسئوالن 

وقت اعالم كنن��د بودجه ويژه اي براي س��اخت 
راه آهن چابهار - زاهدان در نظر گرفته ش��ده تا 
در كمترين زمان ممكن اين مهم ساخته شود و 
به بهره برداري برسد.  با تمام اين قول هايي كه در 
آن زمان داده شد، اما پس از گذشت مدت كوتاهي 
برخي مشكالت ريز و درشت ازجمله دراختيار قرار 
نگرفتن بودجه سبب شد تا ادامه روند اجرايي اين 
طرح با اما و اگر مواجه شود و حتي شايعه هايي در 
زمينه تعطيلي آن برسر زبان ها بيفتد.  سرانجام 
30 تير ماه سال جاري بود كه مسئوالن عالي رتبه 
سيستان و بلوچس��تان از ادامه روند اجرايي اين 
راه آهن خبر دادند.  معاون امور عمراني استاندار 
سيستان و بلوچستان گفت: »امسال براي راه آهن 
چابهار به زاهدان 375 ميليارد تومان اختصاص 
يافته كه الزم است به ساالنه هزار ميليارد تومان 
افزايش يابد تا در سه سال آينده آماده بهره برداري 
شود.« باقر كرد افزود: »راه آهن چابهار - زاهدان 
با هدف ايجاد كريدور ريلي ش��رق كشور، اتصال 
بندر شهيد بهش��تي چابهار به عنوان تنها بندر 
اقيانوسي كشور به شبكه ريلي، كمك به توسعه 

سواحل مكران، اتصال كشورهاي آسياي ميانه و 
افغانستان به آب هاي آزاد در دست احداث است 
كه عامل ايجاد توسعه و رشد اقتصادي سيستان 
و بلوچس��تان و منطقه اس��ت.« وي با اش��اره به 
اينكه اين طرح يكي از برنامه هاي مهم به منظور 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد رهبر 
معظم انقالب است، ادامه داد: »طول مسير اصلي 
راه آهن چابهار - زاهدان 610 كيلومتر است كه از 
دروازه شرقي اسكله ش��هيد بهشتي چابهار واقع 
در درياي عمان آغاز ش��ده و با عبور از شهرهاي 
نيكشهر، ايرانش��هر و خاش در نهايت به زاهدان 

متصل مي شود.«
    قول تكميل پروژه در اسرع وقت 

از آنجا كه تكميل پروژه راه آهن چابهار - زاهدان در 
اولويت نخست وزارت راه و شهرسازي قرار دارد و به 
طور جدي در حال پيگيري است، لذا اين مهم سبب 
شد تا معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اهميت 
اين موضوع از تند شدن روند اجرايي آن خبر دهد.  
س��عيد محمدزاده در تأييد اين موضوع مي گويد: 
»از آنجا كه رهبر معظم انقالب به طور ويژه تأكيد 
بر اجراي سريع خط ريلي چابهار - زاهدان دارند و 
رئيس جمهوري نيز از جه��ات گوناگون در تالش 
است تا اين طرح هرچه س��ريع تر تكميل شود و 
عالوه بر اهمي��ت راه آهن چابه��ار - زاهدان براي 
كشورهاي همسايه تكميل اين خط ريلي دغدغه 
تمام مسئوالن كشور است لذا تكميل اين پروژه در 
دستور كار قرار دارد.« سعيد محمدزاده مي افزايد: 
»طي سه سال گذشته بيش از هزار ميليارد تومان 
از سوي دولت به اين خط ريلي اعتبار نقدي تزريق 
و تاكنون هزينه شده است و مجري طرح راه آهن 
چابهار - زاهدان با تمام ت��وان در حال اجراي اين 
طرح است تا در س��ريع ترين زمان ممكن تكميل 
شود اما نمي توان زمان دقيق اتمام آن را مشخص 
كرد.« اين درحالي است كه در حال حاضر 2723 
نفر نيروي انساني و 716 دستگاه ماشين آالت براي 
تصريح در روند ساخت پروژه راه آهن چابهار - زاهدان 

به طور شبانه روزي فعاليت مي كنند.

با توجه به نزديك شدن به سال تحصيلي 9۸- 97 و 
لزوم توجه بيشتر به اقشار آسيب پذير و با ايجاد نشاط 
بين تمام فرزندان و دانش آموزان ميهن اس��المي، 
طرح  »يك كاس��ب- يك دانش آم��وز« به منظور 
پشتيباني مالي اصناف، بازاريان و تجار از دانش آموزان 
بي بضاعت و در قال��ب رزمايش سراس��ري اقتدار 
عاشورايي بسيج سپاهيان محمدرسول اهلل)ص(2 
در اكثر استان هاي كشور آغاز ش��ده است. در اين 
رزمايش ك��ه تا 20 مهرم��اه ادامه خواهد داش��ت 
بسته هايي حاوي كيف، لباس، نوشت افزار و ديگر 
لوازمي كه يك دانش آموز در طي سال تحصيلي به 
آن نياز دارد به دانش آموزان بي بضاعت اهدا مي شود 
تا آنها هم مثل ديگر دوستان و همكالسي هاي خود با 

لبي خندان در كالس هاي درس حاضر شوند. 
   كاسبان حاميان دانش آموزان

»طرح يك كاس��ب- ي��ك دانش آم��وز در قالب 
رزمايش سراسري اقتدار عاشورايي بسيج سپاهيان 
محمدرسول اهلل)ص(2 در 12 شهرستان از سيستان 
و بلوچستان اجرا مي شود و در مرحله نخست تا 20 

مهرماه ادامه خواهد داشت.« مدير سازمان بسيج 
اصناف و بازاريان س��پاه س��لمان استان سيستان 
و بلوچس��تان با عنوان كردن مطلب فوق و با بيان 
اينكه در اين طرح با مشاركت بسيج اصناف و بسيج 
دانش آموزي در سراسر كشور انجام مي شود، گفت: 
»در اين طرح بازاريان و تجار هزينه تحصيلي يك 
دانش آموز از قبل لباس، كيف، كفش و لوازم التحرير 
را پرداخت يا اين اقالم را تهيه و به اين افراد تقديم 
مي كنند.« سرهنگ پاسدار عليرضا بخته اي با تأكيد 
بر اينكه اين طرح در مناطق حاشيه سراسر استان 
اجرا مي ش��ود تا دانش آموزي از تحصيل بازنماند، 
ادامه داد: »در مرحله اول هزار بس��ته حمايتي در 
ميان دانش آموزان نيازمند توزيع خواهد شد.« وي 
با بيان اينكه اين كاال ها در راستاي حمايت از كاالي 
ايراني تماماً از توليدات داخلي است، خاطر نشان 
كرد: »در قالب اين طرح، دانش آموزان بي بضاعت 
از طريق بسيج مساجد و محالت و همچنين بسيج 
دانش آموزان شناس��ايي و معرفي مي ش��وند.« بر 
همين اساس مسئول سازمان بسيج اصناف قزوين 

نيز از اجراي طرح »يك كاسب، يك دانش آموز« در 
اين استان خبر داد.  عباس رنجبر گفت: »همزمان 
با اجراي رزمايش خدمت در استان قزوين، سازمان 
بسيج اصناف استان با مشاركت بسيج سازندگي و 
دانش آموزي و همچنين اتحاديه هاي سطح استان 
به جمع آوري كمك براي دانش آموزان نيازمند اقدام 
كرده است.« وي افزود: »با مشاركت سازمان بسيج 
سازندگي توزيع 150 بسته سبدكاالي حمايتي به 
ارزش 150 ميليون ريال تهيه و در بين نيازمندان 
آغاز شده است.« اين مسئول با اشاره به اينكه اصناف 
هميشه در صف خدمت رساني به مردم قرار دارند، 
بيان كرد: »اصناف اس��تان قزوين با درك شرايط 
كشور، عالوه بر سنگر اقتصاد، تالش مي كنند تا در 

حوزه رفع نياز نيازمندان نيز گام بردارند.«
   لوازم التحرير براي بچه های خراسان جنوبي

»در جنگ تمام عيار اقتصادي، دش��من يكي از 
قش��رهايي را كه تضعيف مي كند اصناف است.« 
اين ها بخشي از حرف هاي مسئول بسيج اصناف 
و بازاريان خراسان جنوبي است از اجراي رزمايش 

»يك كاسب، يك دانش آموز« در استان خبر داده 
و گفته در راستاي اجراي اين طرح يك هزار بسته 
لوازم التحرير از طرف اصناف در بين دانش آموزان 
نيازمند خراسان جنوبي توزيع مي شود.  حسين 
خراساني  مطلق از فعاليت 35 هزار نفر به صورت 
مستقيم در 13 هزار واحد صنفي استان خبر داد 
و اف��زود: »در دوران قبل از انقالب ني��ز بازاريان 
اولين اقش��اري بودند كه با امام بيع��ت كردند.« 
وي تصريح كرد: »در راستاي اجراي اين رزمايش 
هدف اين است براي همه به اثبات برسانيم كه با 
همه سياه نمايي دشمن اصناف يكي از گزينه هاي 
عمق بخشي به انقالب هستند.« خراساني با اشاره 
به اينكه در ح��ال حاضر در بيرجند 100 بس��ته 
لوازم التحرير تهيه شده اس��ت اظهار داشت: »در 
كل استان 970 بسته آماده كرديم كه 400 بسته 
تحويل ش��د و مابقي تا 15 مهرم��اه تحويل داده 
مي ش��ود.« وي با بيان اينكه در راس��تاي اجراي 
اين رزمايش يك هزار بسته در بين دانش آموزان 
نيازمند خراس��ان جنوبي توزيع مي شود،  افزود: 
»در حال حاضر 30 هزار دانش آموز بدسرپرست، 
بي سرپرست در استان وجود دارد كه 9 هزار و 170 
دانش آموز تحت پوش��ش كميته امداد هستند.« 
مسئول بس��يج اصناف و بازاريان خراسان جنوبي 
گفت: »در مجموع در اين طرح قرارگاه ثامن االئمه 
11 هزار بس��ته لوازم التحرير و كميته امداد نيز 6 

هزار بسته لوازم التحرير آماده كرده است.«
   خدمات پزشكي و دندانپزشكي در ايالم

مدير مؤسسه تأمين درمان بسيجيان استان ايالم 
با اشاره به اعزام 60 تيم پزشكي به مناطق محروم 
و حاشيه شهرهاي اين اس��تان در قالب برگزاري 
رزمايش اقتدار عاشورايي بسيجيان گفت: »اين 
رزمايش با هدف اعزام بيش از 60تيم پزش��كي، 
دندانپزش��كي، عمومي و متخصص ب��ا خدمات 
پاراكلينيكي به مناطق محروم و مناطق حاش��يه 
شهرها انجام مي ش��ود، و در اس��تان هم حضور 
و اس��تقرار مراكز درماني س��يار در شش منطقه 
شهري انجام مي ش��ود.« غالمرضا علي محمدي 
ادامه داد: »مح��الت بانبرز، بانبور، س��بزي آباد و 
كارخانه نمك در ش��هر ايالم و همچنين مناطق 
در ش��هر دهلران و شهر س��رابله از جمله مناطق 
محروم و حاشيه اي هستند كه در قالب رزمايش 
اقتدار عاشورايي بسيج، گروه ها و تيم هاي پزشكي 
بسيجي حضور خواهند يافت و به مردم خدمات 
پزش��كي ارائه مي كنند.« وي تأكي��د كرد: »اين 
خدمات در حوزه تخصصي و عمومي ارائه مي شود 
كه در ح��وزه عمومي خدمات پزش��ك عمومي، 
پرس��تاري، دندانپزش��كي، راديوگراف��ي دندان، 
داروخانه و مامايي ارائه مي شود. در حوزه تخصصي 
نيز خدمات سونوگرافي، آزمايشگاه تخصصي، اكو 
و متخصص قلب به صورت رايگان در طول روز به 
مردم مناطق محروم به صورت رايگان ارائه مي شود 
و فردا نيز همين خدمات در منطقه سبزي آباد شهر 
ايالم با استقرار اكيپ هاي پزشكي ارائه مي شود.«

  آذربايجان غرب�ي: معاون فرهنگ��ي اداره كل اوق��اف و امورخيريه 
آذربايجان غربي از برگزاري س��وگواره بصيرت عاش��ورايي در 17 بقعه و 
امامزاده شاخص استان خبر داد و گفت: در راستاي اجراي اين برنامه، 3۸ 
مبلغ اعزامي از قم، دوره هاي آموزش��ي و توجيهي درخصوص خيمه هاي 
معرفت و سبك زندگي را گذرانده و در 17 امامزاده استان حضور خواهند 
داش��ت.  حجت االس��الم داوود ميرزايي افزود: در شهرستان خوي شش 
امامزاده سيدبهلول، سيد تاج الدين، شيخ نوايي، هفت برادران، سيدمحمد و 
اِواوغلي ميزبان سوگواره بصيرت عاشورايي هستند.  به گفته وي، در اروميه 
نيز چهار امامزاده عرب باغي، سراج الدين، غريب حسن و محمدابراهيم، در 
نقده امامزاده اولياي نظام آباد، در چايپاره تكيه حضرت ابوالفضل)ع(، در 
مياندوآب دو امامزاده و در شهرستان سلماس سه امامزاده برگشاد، اسحاق و 

سيدمحمد ميزبان سوگواره بصيرت عاشورايي خواهند بود. 
  هرمزگان: مديركل آموزش و پرورش هرم��زگان گفت: فعاليت 60 
مدرس��ه جديد با 222 كالس درس در هرمزگان آغاز مي ش��ود.  دانش 
هاش��مي پور با بيان اينكه آمادگ��ي الزم در تمامي ابعاد براي آغاز س��ال 
تحصيلي جديد در اس��تان هرمزگان وج��ود دارد، عنوان ك��رد: مدراس 
جديد در هرمزگان با 222 كالس درس كه با اعتباري بالغ بر 45 ميليارد 
تومان احداث شده اند، فعاليت خود را آغاز خواهند كرد كه بيش از 5 هزار 

دانش آموز در سطح استان از اين مدارس جديد بهره مند خواهند شد. 
  كاش�ان: فرمانده گروه نهم پدافند هوايي كاش��ان از فرس��وده ش��دن 
جنگ افزارها و سامانه هاي امريكا در منطقه خبر داد و گفت: امسال امريكا در 
خليج فارس كمترين تجهيزات و امكانات را طي 40 سال گذشته داشته است.  
سردار سيدمهدي قريشي در رزمايش سپاهيان حضرت محمدرسول اهلل )ص( 
2 در كاشان گفت: امروز به بركت روحيه جهادي كه در بين نيروهاي مسلح 
وجود دارد به بازدارندگي سطح بااليي رسيده ايم و آمادگي كه در حال حاضر 

در نيروهاي مسلح وجود دارد را در هيچ زماني طي اين 40 سال نداشتيم.

با سنددار شدن 1500 هكتار از جنگل ها
كاداستر به داد منابع طبيعي گيالن مي رسد 

اجراي ط�رح كاداس�تر گام�ي مه�م ب�راي پيش�گيري از وقوع 
زمين خواري است. مالكيت كاداس�تري با توجه به اهداف توسعه 
پايدار و لزوم تأمين امنيت اجتماعي اقدامي مهم و مؤثر در تأمين 
امنيت فردي و اجتماعي جامعه است و  قرار است براي زمين ها سند 
مالكيت كاداستري به جاي س�ند منگوله دار و دفترچه اي قديمي 
صادر شود. حاال از استان گيالن خبر مي رسد كه عمليات كاداستر 
كردن 120 هزار هكت�ار از اراضي مل�ي اجرايي ش�ده و براي يك 
هزار و 500 هكتار از اراضي ملي ديگر نيز برنامه ريزي ش�ده است. 

    
مجلس شوراي اسالمي در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي 
قانون جامع حدنگار را در 20 ماده در زمستان سال 1393 به تصويب رساند.  
پس از تأييد شدن اين قانون توسط شوراي نگهبان، قوه قضائيه در ابتداي 
سال 1395 آئين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و ابالغ كرد داراي 19 ماده 
بود.  در اين قانون آمده است: حدنگار )كاداستر( فهرست مرتب شده اطالعات 
مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه هاي زمين مانند اندازه، كاربري، 
مشخصات رقومي، ثبتي يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.  
بعد از آن صدور سند مالكيت كاداستري در قالب طرح كاداستر و به دليل 
باالبودن ضريب امنيت اين سيستم و سرعت در پاسخگويي به مراجعان ثبتي 
اجرا شد. كاداستر، سيستم مديريت الكترونيكي امالك است كه با مكانيزه 

كردن خدمات ثبتي، ثبت سنتي را به سمت ثبت نوين هدايت مي كند. 
   جنگل ها را زنده نگه مي داريم

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گيالن، با بيان اينكه عمليات كاداستر 
كردن را به مس��احت 120 هزار هكتار در گيالن اج��را كرديم، مي گويد: 
»امس��ال براي ادامه اين عمليات در يك هزار و 500 هكتار از اراضي ملي 
برنامه ريزي شده است.« حسن يوسف پور قطع بي رويه درختان و از بين 
رفتن جنگل ها را يك دغدغه بزرگ دانسته و مي گويد: »بايستي نيازمان 
به چوب را از زراعت چوب و جنگل كاري تأمين كنيم؛ نه درختان طبيعي. 
درختان طبيعي شناسنامه و اقليم يك منطقه را تشكيل مي دهند و مهم تر 
اينكه درختان جنگل هاي شمال منحصربفرد هستند.« وي ممنوع كردن 
قطع درختان راش يكي از اقدامات در راستاي حفظ جنگل ها عنوان كرده 
و ادامه مي دهد: »درختان راش يكي از گونه هاي كمياب و ارزشمند در دنيا 
هستند كه در گذش��ته جزو چوب هاي صنعتي دسته بندي مي شدند اما 
اكنون صنوبر را جايگزين آن كرده ايم و از قطع آنها جلوگيري مي كنيم.« 
يوسف پور، با بيان اينكه نقشه هاي مورد استفاده در اداره منابع طبيعي براي 
تشخيص اراضي ملي از غير ملي عمر 30 تا 40 ساله دارند، مي گويد: »از 
سال گذشته بحث كاداستر كردن را به عنوان سومين برنامه اساسي خود در 
پيش گرفتيم. كاداستر كردن به معناي اصالح هندسي نقشه هاي گذشته 
و مشخص كردن عرصه هاي ملي است. در نهايت نقشه هاي جديد را داخل 
سامانه قرار مي دهيم تا مردم متوجه حدود عرصه هاي ملي و مستثنيات 
ش��وند.« وي ادامه مي دهد: »عمليات كاداستر كردن را به مساحت 120 
هزار هكتار در گيالن اجرا كرديم و امسال براي ادامه اين عمليات در يك 
هزار و 500 هكتار از اراضي ملي برنامه ريزي شده است. بي ترديد اگر توقف 
بهره برداري از درختان طبيعي، زراعت چوب و كاداستر كردن در استان 
اتفاق بيفتد، مديريت منابع طبيعي دچار يك تحول اساسي خواهد شد.« 
اين مقام مسئول، با تأكيد بر ضرورت تصويب قانون جامع طبيعي، تأكيد 
مي كند: »در استان گيالن 564 هزار هكتار جنگل و 224 هزار هكتار مرتع 
داريم. عالوه بر اين، از اراضي ساحلي و مستحدثه نيز برخوردار هستيم.« با 
توجه به تعاريف اوليه از كاداستر مي توان فهميد كه اجراي قانون كاداستر 
يعني تهيه دقيق مشخصات زمين، ملك و ثبت كامل مشخصات مالكان در 
سند هاي مشخص موسوم به سند تك برگ كه مي تواند در كاهش جرائم 
مربوط به امور ملكي مانند سند سازي، تصرفات غير مجاز، فروش مال غير 
كه اميد مي رود با اجراي صحيح آن، دس��ت زمين خواران كوتاه و منابع 

طبيعي حداقل براي آيندگان باقي بماند.

بر اساس منويات رهبري و اجراي طرح 
محروميت زدايي بنياد مستضعفان

5500 سند به مردم شمال كشور اهدا مي شود  
در ادامه اجراي طرح بزرگ و مل�ي محروميت زدايي در قالب اهداي 
اسناد واگذاري امالك به مردم مناطق كم برخوردار كشور به عنوان 
پشتوانه اقتصادي، امروز شنبه ۲۴شهريورماه بيش از ۵۵۰۰ سند رايگان 
توسط بنياد مستضعفان به واجدان شرايط شهرستان هاي بندرتركمن، 
بندرگز و جام خانه در استان هاي گلستان و مازندران تحويل مي شود. 
براساس اين گزارش در راس��تاي منويات مقام معظم رهبري و اجراي 
طرح بزرگ و ملي محروميت زدايي واگذاري ام��الك به مردم مناطق 
كم برخوردار كشور، امروز طي سه مراسم جداگانه در روستاي »جام خانه 
شهرس��تان مياندرود« بيش از هزار سند، در روس��تاي »نيازآباد بندر 
تركمن« 3 هزارسند و در »درگز« نيز بيش از هزار و پانصد سند مسكوني 
و كشاورزي تقديم مي شود.   در هر يك از اين س��ه آيين اهداي اسناد 
واگذاري امالك كه با حضور محمد سعيدي كيا؛ رئيس بنياد مستضعفان 
و جمعی از معاونان، نمايندگان ولي فقيه در مناطق مذكور، استانداران 
و مديران استاني برگزار مي شود، به نيت چهارده معصوم )ع(، تعداد 14 
س��ند به صورت نمادين به مردم اهدا خواهد شد.  الزم به توضيح است 
قيمت زمين هاي زراعي و مس��كوني كه اس��ناد واگذاري آنها براساس 
منويات مقام معظم رهبري به واجدان شرايط اهدا مي شود، بيش از 153 
ميليارد تومان و با متراژ كلي بيش از 6 هزار و 200 هكتار كش��اورزي و 
مسكوني است كه تقريباً به صورت رايگان به مردم كم برخوردار مناطق 

ياد شده در استان هاي گلستان و مازندران، واگذار خواهد شد. 

 اختصاص ۴00 ميليارد تومان اعتبار 
براي اشتغال پايدار عشاير     

مع�اون وزي�ر جه�اد كش�اورزي از     خراسان شمالي
تخصيص اعتبار ۴۰۰ ميليارد توماني 

براي اشتغال پايدار عشاير كشور خبر داد. 
كرمعلي قندالي در جلسه شوراي عشاير خراسان شمالي گفت: تسهيالت 
طرح اشتغال عشاير براي هر يك از استان ها به صورت جداگانه در نظر گرفته 
شده است.  وي در ادامه با بيان اينكه برخي از بانك ها نسبت به اعطاي وام 
عشاير سخت گيري دارند كه اين اقدام به ضرر عشاير است، افزود: در حال 
حاضر جامعه عشايري ريالي معوق در بازپرداخت تسهيالت خود به بانك ها 
ندارند و اين نش��ان دهنده س��رمايه اجتماعي اين مجموعه است.  معاون 
وزير جهاد كش��اورزي همچنين به خس��ارت هاي وارده به عشاير كشور 
اشاره و تصريح كرد: به منظور رفع خسارت هاي وارد شده به جامعه عشاير 
تسهيالتي تا سقف 50 ميليون تومان مصوب شده اس��ت.  قندالي افزود: 
تسهيالت خس��ارات وارد شده به عش��اير به صورت قرض الحسنه با دوره 
بازگشت پنج ساله به متقاضيان پرداخت خواهد شد.  وي در ادامه مهارت 
آموزي و ارتقا سطح سواد جامعه عش��ايري را مهم دانست و گفت: مهارت 
آموزي و ترويج سواد دو اصل مهم در زندگي به شمار مي رود، بنابر اين آموزش 

آن به عشاير در كنار ديگر اقشار جامعه ضرورت دارد.

شب وداع با شهدا در شيراز برگزار مي شود     
مراسم ش�ب وداع با ش�هداي گمنام     فارس
دوشنبه ۲6 شهريورماه  جاري در حرم 

شاهچراغ)ع( شيراز برگزار خواهد شد. 
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان فارس با اعالم اين 
مطلب گفت: بر اساس تالش كميته جست وجوي ستاد كل نيروهاي مسلح 
135 شهيد تفحص شدند كه بر اساس درخواس��ت استان ها جهت دفن 
تقسيم بندي مي شوند.  سرهنگ پاسدار حميدرضا گرامي با بيان اينكه شهدا 
آرامش��ي در جامعه ايجاد مي كنند كه در موقعيت هاي حساس التهاب را 
برطرف مي سازد، افزود: بنابر اين از شامگاه پنج شنبه پيكر 9 شهيد وارد شيراز 
شده و از جمعه همزمان با مراسم شيرخوارگان حسيني تشييع و در تكايا و 
حسينيه حضور و از معنويت آنان استفاده خواهد شد.  وي با اعالم اينكه 25 
شهريور جاري در صحن شاهچراغ)ع( با حضور هيئات آيين گراميداشت 
شهدا برگزار خواهد شد، ادامه داد: روز دوشنبه 26 شهريور جاري ساعت 
9/30 از ميدان شهدا تشييع انجام مي پذيرد.  گرامي گفت: پس از تشييع، 
۸ شهيد به سمت شهرهاي داراب، خرامه، اقليد، جهرم و الرستان رهسپار 
خواهند شد كه 2 شهيد در منطقه فدامي داراب خاكسپاري، 2 شهيد در 
معزآباد شهرستان خرامه، 2 شهيد در اقليد، يك شهيد در پادگان نجفي 

الرستان و يك شهيد در تيپ 13 المهدي جهرم دفن مي شوند.
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 »يك كاسب يك دانش آموز«
 رزمايش نقاشي لبخند بر لبان دانش آموزان بي بضاعت

در ادامه رزمايش اقتدار عاشورايی، بسيج اصناف سراسر كشور طرح حمايت از دانش آموزان نيازمند را به اجرا در آورد

راه آهن چابهار– زاهدان اتصال ايران به اقيانوس هاي جهان

اردبيل ميزبان وزراي گردشگري و بهداشت 
كشورهاي عضو اكو   

    اردبيل رئي�س كميس�يون گردش�گري اتاق 
وزراي  گف�ت:  اردبي�ل  بازرگان�ي 
گردشگري و بهداش�ت كش�ورهاي عضو اكو به منظور حضور در 
دومين همايش بين المللي گردشگري سالمت به اردبيل مي آيند. 
جعفر بذري افزود: اين همايش 16 تا 1۸ مهرم��اه به ميزباني اردبيل 
و س��رعين برگزار خواهد ش��د.  وي ادامه داد: قرار اس��ت در همايش 
بين المللي گردشگري سالمت كشورهاي عضو اكو وزراي گردشگري و 
بهداشت و درمان، سفرا و روساي اتاق هاي بازرگاني به همراه فعاالن و 
دست اندركاران حوزه گردشگري سالمت كشورهاي عضو اكو حضور 
يابند.  به گفته رئيس كميس��يون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد 
هنر اتاق بازرگاني اردبيل عالوه بر وزرا، س��فرا و... 10 كشور عضو اكو، 
نمايندگان حوزه گردشگري و سالمت هشت كشور عربي و اروپايي نيز 
به صورت مهمان در اين همايش حضور خواهند يافت.  وي با اش��اره 
به كشورهاي مهمان دعوت ش��ده به اين همايش يادآور شد: براساس 
برنامه ريزي ها و موافقت هاي صورت گرفته كشورهاي مهمان متشكل 
از سه كشور عربي حوزه خليج فارس و پنج كشور اروپايي خواهند بود.  
بذري تأكيد كرد: كه براي اين همايش وزراي گردش��گري كشورهاي 
اوكراين، گرجستان، قطر، عمان، كرواسي، بالروس و عراق نيز دعوت 
ش��ده اند تا در اردبيل حض��ور يابن��د.  وي برگزاري اي��ن رويداد مهم 
گردش��گري را فرصتي براي معرفي ظرفيت هاي گردش��گري استان 

اردبيل به خصوص ظرفيت هاي گردشگري سالمت عنوان كرد. 

 ۹۴۶ ويژه برنامه هفته دفاع مقدس 
در استان بوشهر برگزار مي شود   

    بوشهر فرمانده س�پاه امام صادق )ع( استان 
بوش�هر از برگزاري ۹۴6 وي�ژه برنامه 

هفته دفاع مقدس در استان بوشهر خبر داد. 
علي رزمجو گفت: دفاع مقدس برگ زريني در تاريخ ايران اسالمي است 
و پاسداشت اين ايام امري الزم و ضروري است.  وي افزود: در هفته دفاع 
مقدس 946 ويژه برنامه در شهرستان هاي 10 گانه استان بوشهر برگزار 
مي شود كه اميدواريم بتوانيم حق مطلب را بخوبي ادا كنيم.  فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( استان بوشهر خاطر نشان كرد: كيفيت بخشي به برنامه هاي 
هفته دفاع مقدس امري الزم و ضروري است و در اين مسير از هيچ تالشي 
فروگذار نمي كنيم.  رزمجو بيان كرد: برگزاري يادواره شهيد گوركي از 
برنامه هاي شاخص هفته دفاع مقدس است.  وي از تشكيل پنج كميته 
براي برنامه هاي رزمايش خبر داد و افزود: كميته پش��تيباني به رياست 
ستوده معاون عمراني استاندار، كميته مالي به رياست عوض پور رئيس 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، كميته فرهنگي تبليغي به رياست 
ناظر رئيس صداوسيماي بوشهر، كميته درمان به رياست كشميري رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و كميته امنيتي به رياست سردار واعظي 

فرمانده نيروي انتظامي استان بوشهر كميته هاي پنجگانه هستند.

از امروز اكثر دانش آموزان ش�ال و كاله مي كنند تا طعم مدرسه را قبل از 
شروع مهر تجربه كنند و با كالس بندي هاي شان، در اولين روز آغاز سال 
تحصيلي كيف و كتاب ها را با برنامه به كالس درس ببرند. با اين حال هنوز 
هم هستند خانواده هايي كه به علت نداشتن بضاعت نتوانسته اند ملزومات 
تحصيلي دانش آموزانشان را تهيه كنند. به همين دليل و با توجه به لزوم 
توجه بيشتر به اقشار آسيب پذير و با ايجاد نشاط بين تمام دانش آموزان 
دختر و پسر اين آب و خاك، طرح »يك كاسب- يك دانش آموز« به منظور 
پش�تيباني مالي اصناف، بازاريان و تجار از دانش آموزان بي بضاعت و در 

قالب رزمايش سراسري اقتدار عاشورايي بسيج سپاهيان محمدرسول 
اهلل)ص(2 در اكثر اس�تان هاي كشور به اجرا درآمده اس�ت. در اين طرح 
كه فاز اول آن از پنج شنبه 22 شهريور ماه آغاز و تا 20 مهرماه جاري ادامه 
دارد، به دانش آموزان بي بضاعت بسته آموزشي كاملي اعم از البسه، كيف 
و نوشت افزار اهدا مي ش�ود. الزم به ذكر است رزمايش اقتدار عاشورايي 
بسيجيان در ابعاد ديگر خود همچنان در حال اجراست و در همين راستا 
فقط در استان ايالم بيش از ۶0 تيم پزش�كي به مناطق محروم و حاشيه 
ش�هرها اعزام و در ح�ال ويزيت و م�داواي رايگان نيازمندان هس�تند. 
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