
82 روز اس�ت كه 

ميترا شهبازي
   گزارش2

لعظي�م  ا ر هو
مي سوزد و دود آن 
نفس خوزستاني ها را تنگ كرده است. به رغم 
اينكه عمليات اطفاي حري�ق بالفاصله بعد از 
انجام مذاكرات ايران و عراق در كشور همسايه 
باره�ا انجام ش�د، اما گوي�ي قرار نيس�ت اين 
زبانه هاي آتش آرام بگيرند؛ تا جايي كه آتش به 
بخش ايراني تاالب كشيده شد و نزديك به هزار 
و 200 هكتار از آن را خاكس�تر ك�رد. از اين رو 
مسئوالن عمليات تجسس و علت يابي را آغاز 
كردند و توانس�تند دو نفر را به عنوان عامالن 
آتش سوزي شناسايي و دستگير كنند. بنابر اين 
انتظار مي رود به زودي كم�ي از داغ اين تاالب 
ش�ود.  كاس�ته  بين الملل�ي 

    
تاالب هور كه در ايران نام تاالب هويزه را گرفته و 
در داخل عراق به نام هورالعظيم شناخته مي شود، 
به عنوان يكي از تاالب هاي گسترده با وسعتي 118 
هزار هكتاري ش��ناخته مي شود. تاالبي كه بخش 
عمده آن در عراق و قس��مت اندكي از آن متعلق 
به ايران است و از 12 تيرماه سال جاري در بخش 
خارجي دچار حريق گسترده شده است. حريقي 
كه دود آن به چشم خوزستاني ها مي رود و نفس 
آنها را تنگ مي كند. مردم استاني كه پيش از اين 
هم با معضل ريزگرده��ا مواجه بودند و حاال عمق 
ديدشان به كمتر از 4 متر رسيده است. از همين 
رو مس��ئوالن از همان روزه��اي اول حادثه وارد 
ميدان ش��دند و ضمن مذاكره با مسئوالن داخلي 
عراق، مجوز پرواز هواپيماهاي اطفاي حريق ايران 

در خاك عراق را گرفتند. آت��ش در همان تيرماه 
خاموش شد، اما باري ديگر زبانه هاي آن از گوشه اي 
ديگر بر فراز آسمان رفت و امكان اجراي عمليات 
اطفاي حريق زميني به دليل وجود مس��يرهاي 

صعب العبور و باتالقي نبود. 
  عمليات دشوار 82 روزه 

 با اين حال نيروهاي امدادگر در هر شرايطي خود را 
به مراكز آتش سوزي مي رساندند و باز هم خبري از 
اطفاي حريق كامل منتشر نمي شد. باالخره معاون 
محيط انس��اني س��ازمان حفاظت محيط زيست 
احتمال آتش سوزي عمدي تاالب را مطرح كرد. 
در اين راستا مسعود تجريشي از احتمال به آتش 
كشيده شدن تاالب به دس��ت آشوب گران بصره 

خبر داد. همين موضوع باعث شد عمليات تجسس 
در جاي جاي اين تاالب بين المللي شروع شود. در 
همين حين بود كه بخش داخلي هم طعمه حريق 
شد. اتفاقي كه از سوي كارشناسان به دليل وجود 
منابع آبي و خشك نبودن تاالب در اين بخش غير 
طبيعي بود. در اين خصوص كيومرث حاجي زاده، 
مدير كل مديريت بحران استانداري خوزستان طي 
گزارش��ي به »جوان« گفته بود كه به دليل وجود 
منابع آبي در بخش ايراني تاالب احتمال شعله ور 
شدن نيزارها در اين بخش خيلي كم است. با اين 
حال بعد از چند ماه حريق دنباله دار هورالعظيم، 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات بر اس��اس 
تصاوير ماهواره  اي گرفته شده از حريق نزديك به 

هزار 200 هكتار از بخش داخلي تاالب خبر داد. 
  تاالب هويزه آب مي خواهد

مسئله اي كه با توجه به خشك نبودن تاالب در 
بخش داخل��ي و گفته هاي متولي��ان امكانپذير 
نب��ود. از همين رو احتمال عم��دي بودن آتش 
س��وزي در بخش داخلي قوت بيشتري يافت و 
نيروهاي بس��ياري براي يافتن عامل يا عامالن 
آتش سوزي شبانه روز تالش كردند. نتيجه اين 
اقدامات هم بعد از 82 روز و خاكستر شدن بخش 
زيادي از تاالب، به گفته مديركل مديريت بحران 
خوزس��تان دس��تگيري دو نفر از عوامل آتش 
س��وزي بخش ايراني تاالب ش��د. حاجي زاده با 
اشاره به اينكه كليه امكانات مردمي و تجهيزاتي 
براي مهار اين آتش س��وزي بسيج ش��ده اند و 
عمليات اطف��اي حريق ادام��ه دارد، مي افزايد: 
»عامالن آتش سوزي داخلي تاالب هويزه اكنون 
به دستگاه قضايي تحويل داده شده اند.« به رغم 
اينكه پيش بيني مي ش��ود به زودي آتش تاالب 
خنك ش��ود، اما باز هم با توجه به مستعد بودن 
آن، احتمال حريقي ديگ��ر وجود دارد. از اين رو 
ب��راي جلوگي��ري از ادامه اين آتش س��وزي ها 
چه طبيعي و چه بر اثر عوامل انس��اني، آيت ا... 
محسن حيدري، امام جمعه موقت اهواز خواستار 
رهاسازي آب كرخه به تاالب از سوي وزارت نيرو 
شده است. چرا كه در غير اين صورت با توجه به 
كاهش شديد پوش��ش گياهي منطقه احتمال 
ايجاد كانون ديگ��ري براي طغي��ان ريزگردها 
وج��ود دارد. عالوه بر اين ضروري اس��ت همان  
طور كه عامالن داخلي آتش س��وزي شناسايي 

شده اند، عامالن خارجي هم دستگير شوند. 

هر ساله با نزديك شدن به اربعين حسيني و آغاز 
حركت بزرگ تري��ن كاروان پي��اده روي جهان، 
شهرهاي مرزي استان هاي خوزستان، كرمانشاه 
و اي��الم براي رفت وآم��د عزاداران حس��يني كه 
از ايران و كش��ورهاي ديگر به اين منطقه س��فر 
مي كنند، آماده مي ش��وند.  به همين منظور هر 
س��اله مرز مهران، چذابه و ش��لمچه ب��راي اين 
راهپيمايي بزرگ تجهيز مي شوند.  سال گذشته 
چهار مرز مهران، چذابه، خس��روي و ش��لمچه 
براي تردد زائران حس��يني پيش بيني شد كه به 
دليل برخي ناهماهنگي ها مرز خسروي مسدود 
ش��د و امكان تردد از اين مرز وجود نداش��ت، بر 
همين اساس زائران تنها از سه مرز زميني ديگر 
به عراق س��فر كردند.  وجود برخي مشكالت در 
سال گذشته موجب شد تا امسال بر اساس توافق 

بين كشورهاي ايران و عراق، مرز خسروي قبل از 
اربعين حسيني بازگشايي شود و با توجه به حجم 
باالي زائران حسيني پيشنهادي مبني بر باز شدن 
مرز سومار مطرح  شده است تا در صورت افزايش 
حجم جمعيت به منظور س��هولت ت��ردد زائران 

حسيني، مرز سومار نيز بازگشايي شود. 
  ظرفيت باالي اقتصادي مرز خسروي

افزايش عالقه مندان به حضور در مراسم اربعين 
حسيني سبب ش��ده تا هر س��اله براي تردد آنها 
ش��رايط ويژه اي برقرار ش��ود كه به عنوان مثال 
مي توان از گش��ايش مرزهاي مختل��ف از جمله 
شلمچه و چذابه در اس��تان خوزستان، مهران در 

ايالم و خسروي در استان كرمانشاه نام برد. 
در اين ميان شرايط مناسب مرز خسروي سبب 
شده تا بارها مسئوالن تردد از اين منطقه را يكي 

از مسيرهايي ياد كنند كه كمك بزرگي به رفت 
وآمد زائران مي كن��د.  نماينده ح��وزه انتخابيه 
قصرش��يرين، گيالنغرب، س��رپل ذهاب، گواور، 
سومار، نفت شهر و خس��روي با اشاره به ظرفيت 
باالي نهفته در اين مرز مي گويد:» ظرفيت هاي 
باالي مرز خسروي در زمينه هاي اقتصادي نه تنها 
براي توسعه اس��تان مؤثر است بلكه پايگاهي نيز 

براي توسعه كشور محسوب مي شود.«
فرهاد تج��ري با بيان اينكه اس��تان كرمانش��اه 
امروز داراي باالترين نرخ بيكاري و عقب ماندگي 
توسعه اي اس��ت، مي افزايد:» مرز خسروي يكي 
از ظرفيت هاي تعطيل  ش��ده اس��تان كرمانشاه 
است كه انتظار مي رود شاهد تردد زائران اربعين 

حسيني از اين مرز باشيم.«
هفته گذش��ته بود كه در خبر ها اعالم شد ركورد 

صادرات در مرز خسروي در طول 12 سال گذشته 
شكسته شد. 

اين در حالي اس��ت كه بي توجهي به اين مرز آن 
را به منطقه اي غيرفعال تبدي��ل كرده كه اقتضا 
مي  كند براي تس��هيل در زمينه تردد مس��افران 

نيز فعال باشد. 
نماينده حوزه انتخابيه قصرشيرين، گيالنغرب، 
س��رپل ذهاب با بيان اينك��ه آم��دن راه آهن از 
كرمانش��اه به خس��روي، به طور قطع در رونق و 
توسعه استان مؤثر است، مي گويد:» در سال هاي 
گذش��ته اين طرح به صورت فاينانس در اختيار 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا قرار گرفت و دوباره 
پاي كار آمدند اما همت و حمايت بيش��تري نياز 

دارد.«
 مناسب ترين مسير براي تردد زائران 

مرز خسروي در قصرش��يرين، به دليل مسافت 
كوتاهي كه نسبت به ساير مرزهاي كشورمان با 
شهرهاي زيارتي و مهم عراق دارد، به كانون مهمي 
براي تردد مسافران و زائران ايراني و عراقي تبديل 
شده است؛ موضوعي كه موجب شد در اين راستا 
مقامات بلندپايه دو كشور جمهوري اسالمي ايران 

و عراق با يكديگر مذاكره كنند. 
در كنار اين مهم وجود امكانات بس��يار خوب از 
جمله هتل ها و اماكن اقامتي مناسب و مطلوب، 
داشتن بزرگ ترين پايانه بين المللي خاورميانه، 
مسير آس��فالته و راه مناسب و تفكيك سراسري 
ورودي و خروجي پايانه براي مسافران باعث شد 
تا اين روزها اين مرز به گذرگاه اصلي مورد انتخاب 
مسافران به خصوص عراقي ها براي ورود به كشور 

تبديل شود. 
گنجاي��ش بس��يار خ��وب بزرگ تري��ن پايان��ه 
بين المللي زميني خاورميانه در خسروي در سال 
81 با 75 ميليارد ريال اعتبار و وجود مكان هاي 
اقامتي ش��امل 14 واحد اقامتي ش��امل هتل و 
مهمانپذير درجه يك تا س��ه ب��ا 322 اتاق و يك 
هزار و 200تخ��ت در قصرش��يرين، دليل ديگر 
انتخاب مرز خسروي از سوي مسافران براي سفر 

به عراق است. 
مدير پايانه بين المللي مرز خسروي در تأييد اين 
موضوع مي گوي��د: » از مجموع ترددهاي صورت 
گرفته، 17 هزار و 638 مس��افر و زائر عراقي وارد 
كشورمان ش��دند و 13هزار و 578 مسافر و زائر 
ايراني نيز از مرز خسروي به عراق عزيمت كردند.« 
امين حيدريان مي افزايد: » از مجموع مسافراني 
كه مرز خس��روي را براي تردد ب��ه عراق انتخاب 
كرده اند، 749 تن ايراني و 30 هزار و 467 تن نيز 
عراقي بوده اند و اين نش��ان مي دهد كه مسافران 
عراقي از مزاياي اين مرز و مس��ير مطلوب آن به 

خوبي آگاهي دارند. «
وي با اش��اره به مجموع اقدام هاي صورت گرفته 
در پايانه مسافري و بين المللي مرز خسروي براي 
تردد زائران اربعين حسيني ادامه مي دهد:»هم 
اكنون مرز خس��روي داراي 29 گيت گذرنامه با 
58 كاربر است كه زمينه تردد 58 مسافر و زائر را 

ظرف مدت يك دقيقه دارد.«

   ايالم: 9 هزار دانش آموز كالس اولي در اس��تان اي��الم همزمان با 
31شهريورماه آغاز سال تحصيلي جديد را جشن گرفتند. 

 مديركل آموزش و پرورش استان ايالم در اين آيين گفت: بيش 
از 93 هزار نفر در سال تحصيلي 97 - 98 در اس��تان ايالم در مقاطع 
مختلف تحصيلي به مدرس��ه خواهند رفت كه از اين تعداد 9 هزار نفر 

كالس اولي هستند. 
 به گفته اس��فنديار رس��تم زادوظيفه آموزش اين تعداد دانش آموز را 

10هزار و 815 معلم و فرهنگي برعهده خواهند داشت. 
   بوش�هر: مديركل فرودگاه هاي استان بوش��هر گفت: طرح جامع 
20س��اله فرودگاه تصويب و ابالغ ش��ده اس��ت كه در قالب اين طرح 

برنامه هاي مختلفي را در فرودگاه اجرا خواهيم كرد. 
   كمال دهقان منش��ادي از س��اخت ترمينال جديد فرودگاه بوشهر با 
مس��احت 10 هزار مترمربع به عنوان يك��ي از برنامه هاي كوتاه مدت 
طرح توس��عه ياد كرد و افزود: عمليات اجرايي اين طرح به زودي و با 

فراهم شدن مقدمات آغاز مي شود. 
   چهارمح�ال و بختي�اري: رئي��س س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت چهارمح��ال و بختياري گف��ت: ذخيره مع��ادن چهارمحال و 
بختياري980ميليون تن است. نعيم امامي اظهار داشت: در حال حاضر 
182 معدن در چهارمحال و بختياري وجود دارد. به گفته وي 40 شغل 

جديد در بخش معادن چهارمحال و بختياري ايجاد شده است. 
   خراس�ان جنوبي: مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
خراس��ان جنوبي از آغاز فعاليت 145 كالس درس جديد در اس��تان 
 خبر داد. محمدرضا بيك��ي زيربناي اين پروژه ها را بال��غ بر 15 هزار و 
807متر مربع عنوان ك��رد و گفت: براي بهره ب��رداري از اين پروژه ها 

تاكنون 20ميليارد و 400 ميليون تومان هزينه شده است. 
به گفته وي از اين مي��زان 11 ميليارد و 480 ميليون تومان توس��ط 
خيران پرداخت ش��ده اس��ت، و 3 ميليارد و 586 ميليون تومان نيز از 
محل اعتبارات اس��تاني و 5 ميليارد و 377 ميليون تومان نيز از محل 

اعتبارات ملي تأمين شده است. 
   سمنان: مديركل زندان هاي استان سمنان با بيان اينكه 95 درصد 
پرونده هاي ش��وراي حل اختالف زندان منتهي به سازش شده است، 

گفت: 72 زنداني استان با تالش همين شورا از بند آزاد شدند. 
محمود باهنر ابراز داشت: اين شورا نقش بسيار مهمي در اخذ رضايت 
از شاكي، ايجاد صلح و سازش و حل وفصل پرونده هاي مددجويان ايفا 
مي كند كه در اين راستا توانستيم مشكالت اين تعداد زنداني را برطرف 
كنيم. به گفته وي طي پنج ماهه نخست سال جاري تعداد 181 پرونده 
به شعب ويژه اين شورا وارد و از اين تعداد 173 پرونده منتهي به صلح 

و سازش شده است. 

 حمايت بنياد بركت 
از  سرمايه گذاران براي اشتغالزايي 

چند س�الي اس�ت كه بحث بيكاري و ايجاد ش�غل ب�راي جامعه 
جوياي كار از جمله مهم ترين مباحث كش�ور به ش�مار مي آيد. با 
اينكه دولت ها قبل از روي كار آمدن ش�عار ايجاد اشتغال را يكي 
از بهترين راه ه�اي جمع آوري رأي ب�راي خود ق�رار داده اند و در 
نهايت كار چندان�ي هم انجام نداده اند اما هس�تند س�ازمان ها و 
نهادهايي كه ب�ه آرامي حركت مي كنن�د و با تمام ت�وان به ايجاد 
ش�غل آن هم در مناطق محروم و نيازمن�د مي پردازند. مثل بنياد 
بركت وابس�ته به س�تاد اجرايي فرمان امام)ره( كه در راس�تاي 
اقتصاد مقاومتي و حمايت از تولي�د و كاالي ايراني، تمام امكانات 
و توان خود را براي ايجاد اش�تغال در كش�ور به كار گرفته اس�ت. 

  
حدود 10 سال از تأس��يس بنياد بركت توسط س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( مي گ��ذرد و اين بنياد تالش ك��رده در كنار و همراه 
مردم و با مش��اركت هاي مردمي، در جهت ارائه  خدم��ات به آنها گام 
بردارد و در همي��ن رابطه، هدف بنياد بركت از مش��اركت اقتصادي با 
كارآفرينان، محروميت زدايي و اش��تغالزايي در مناطق محروم و كمتر 

توسعه  يافته است. 
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر اين كه هدف اين بنياد از مشاركت هاي 
اقتصادي، توانمندس��ازي اقتصادي و اش��تغالزايي در مناطق محروم 
و كمتر توسعه  يافته اس��ت و نه تصدي گري و س��ودآوري، مي گويد: 
»بررسي هايي روي آثار نوسانات نرخ ارز بر قراردادهايي كه با شركت ها 
منعقد كرده ايم انجام شده است كه نتيجه و خروجي آن ظرف چند روز 
آينده عملياتي خواهد شد.« مهندس سعيد جعفري كه برخي گراني ها 
را به عنوان مانعي براي پيش��رفت كارها در كند شدن حركت شركاي 
اقتصادي خود در زمينه توليد و اشتغالزايي مي داند، خواستار هم افزايي 
و ايجاد يك ش��بكه  تعامل عملياتي و اجرايي ميان شركت هاي طرف 
قرارداد با بنياد بركت شده و ادامه مي دهد: »تأكيد داريم كه شركت ها 
برنامه محور ب��وده و روي مباحث ش��ركت داري، بازاريابي، صادرات و 

بودجه بندي مناسب اقدامات مؤثري داشته باشند.«
 وام هاي اشتغالزا براي كارآفرينان

ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با توجه به دغدغه هاي مقام معظم رهبري 
در حوزه  اشتغال و اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه اي به اشتغالزايي دارد 
و تمركز خود را روي اين حوزه قرار داده اس��ت تا نتيجه  فعاليت ها به 

اشتغال پايدار در مناطق محروم و روستاها منجر شود. 
تيرماه سال جاري بود كه براس��اس تفاهمنامه  منعقد شده بين بنياد 
بركت و بانك قرض الحسنه  مهر ايران، بالغ بر 150 ميليارد تومان وام 
قرض الحس��نه به طرح هاي اش��تغالزايي اجتماع محور بنياد بركت در 

روستاها و مناطق محروم اختصاص يافت. 
حال با در نظر گرفتن رويكرد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
حوزه  اشتغال و توانمندسازي اقتصادي كه نگاهي سيستماتيك به ويژه 
در مناطق محروم، كمتر توسعه  يافته و روستايي است تا منابع، اين اقدام 

منجر به توليد، ايجاد اشتغال و درآمد پايدار مي شود. 
مديرعامل بنياد بركت راهبري، ارزيابي و رتبه بندي ش��ركت هايي كه 
با اين بنياد همكاري دارند را مورد توجه جدي ق��رار داده و مي گويد: 
»با وجود همه  محدوديت ها و مش��كالت، هس��تند ش��ركت هايي كه 
با پيش بيني ش��رايط امروز و اتخ��اذ رويكردهاي كارشناسي ش��ده و 
هوشمندانه توانسته اند خود را از بحران مصون دارند و در يك حاشيه  
امنيت ق��رار بگيرند.« وي با تأكي��د بر اين كه بايد فضاي كس��ب وكار 
در يك رقابت پرتالطم پاي��دار بماند، ادامه مي دهد: »الزم اس��ت كه 
جايگاه و موقعيت خود را با رويكرده��ا و ابزارهاي جديد حفظ كنيم. 
صادرات محوري و پركردن ظرفيت هاي اش��تغال در راس��تاي همين 

هدف بزرگ است.«
جعفري از مديران ش��ركت هاي طرف قرارداد با بنياد بركت در حوزه  
توانمندسازي اقتصادي مناطق محروم مي خواهد كه از سرمايه  معنوي 
بنياد نهايت بهره را ببرند و تصريح مي كند: »در ش��رايط امروز بايد به 
اقتصاد مقاومتي توجه ويژه داشت. كشور در شرايط يك جنگ اقتصادي 
است و در معرض تهاجم اردوگاه دشمن قرار دارد كه البته در نهايت همه  

اين توطئه ها با اتحاد و تالش ما خنثي خواهد شد.«
وي هم  چني��ن از مديران ش��ركت هاي مش��اركتي در اس��تان ها 
مي خواه��د، در زمين��ه مس��ئوليت هاي اجتماع��ي و فعاليت هاي 
عام المنفعه و خيريه در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بيش از 

گذشته ايفاي نقش كنند. 

با حضور رئيس مجلس شوراي اسالمي
سامانه راداري فرودگاه بين المللي بندرعباس 

افتتاح شد
با حضور علي الريجاني رئيس مجلس     هرمزگان
ش�وراي اس�المي س�امانه راداري 
ش�د.  افتت�اح  بندرعب�اس  بين الملل�ي  ف�رودگاه 
با افتتاح اين س��امان امكان نشست و برخواس��ت هواپيماها با ضريب 
باالي امنيتي در شرايط بد جوي در فرودگاه بندرعباس امكانپذير شد. 
با راه اندازي اين س��امانه همچنين تعداد پذيرش هواپيما در فرودگاه 
بندرعباس افزاي��ش يافت.  برد اين س��امانه راداري براي شناس��ايي 
هواپيماهاي مسافري و نظامي تا ۴۵۰ كيلومتر است كه مي تواند تمامي 
پروازها بر فراز تنگه هرمز را كاماًل تحت پوشش قرار دهد. با بهره برداري 
از اين س��امانه راداري ايمني پرواز در كريدور دري��اي خليج فارس تا 
درياي آتالنتيك افزايش يافت.  حبيب الهي مديركل ارتباطات و ناوبري 
شركت فرودگاه هاي هوايي ايران در اين رابطه گفت: پنج نمونه از اين 
رادار ۱2 سال گذشته از كشور فرانس��ه خريداري شد كه ۴ رادار وارد 
كشور و در فرودگاه هاي مش��هد، تهران، تبريز و اصفهان نصب شد. اما 
يك رادار به دليل آغاز تحريم ماند. با انجام توافقات برجام امكان ورود 

آخرين سامانه از كشور فرانسه امكانپذير شد. 
وي اف��زود: اين س��امانه راداري توس��ط متخصصان داخلي ش��ركت 
فرودگاه هاي كشور با اس��تفاده از توانمندي شركت هاي دانش بنيان 

داخلي با هزينه 8۰۰ هزار يورو نصب و فعالسازي شد. 

4 هزار اصفهاني نذر خون كردند
در طرح »نذر خون« كه با هدف ترويج      اصفهان
و تش�ويق فرهنگ اهداي خون سالم، 
كافي و مستمر در ايام محرم در اصفهان اجرا شد بيش از 4 هزار نفر 
ب�ه مراك�ز انتق�ال خ�ون اس�تان مراجع�ه و خ�ون دادن�د. 
مديركل انتقال خون اس��تان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: با هدف 
ترويج و تشويق فرهنگ اهداي خون سالم، كافي و مستمر در ايام محرم 
به خصوص در روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني اين اداره با تمام توان 
و ظرفيت در مراكز اهداي خون و پايگاه هاي سيار براي برگزاري عمليات 

بزرگ خون گيري در قالب »طرح نذر خون« مستقر شده بود. 
مجيد زينل��ي ادامه داد: همه س��اله با فرا رس��يدن م��اه محرم مردم 
نوع دوست استان اصفهان با توجه به اعتقادات مذهبي شان براي اهداي 
خون به مراكز انتقال خون مراجعه مي كنند، و درخواست ما اين است 
كه در راستاي تكريم ارباب رجوع و حفظ كيفيت در كار اهداي خون، 

مردم همه روزه براي اهداي خون به مراكز ما مراجعه كنند. 
وي با بيان اينكه نياز به خون هميش��گي بوده و مختص زمان خاصي 
نيست، خاطر نشان كرد: خوشبختانه در اصفهان اهداي خون هيجاني، 
جاي خود را به اهداي خون مسئوالنه و آگاهانه داده است و در عين حال 

به كفايت خون هم رسيده ايم. 
زينلي گفت: سن اهداي خون بين ۱8 تا 6۰ سال است و جوانان همان 
طور كه در ايام ماه محرم حضور پر رن��گ دارند، براي اهداي خون نيز 

پيش قدم بودند. 

 اجراي ۸۰۰ برنامه طي هفته دفاع مقدس 
در استان مركزي

    مركزي جانشين فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي از اجراي بيش از 800 برنامه در 
قالب ۷0 موضوع توسط سپاه روح اهلل، نواحي مقاومت و پايگاه هاي 
بس�يج ط�ي هفت�ه دف�اع مق�دس در اس�تان خب�ر داد. 
محسن گلش��ن زاده گفت: طي هفته دفاع مقدس بيش از 8۰۰ برنامه 
در قالب ۷۰موضوع با ش��عار »ما توانس��ته ايم« توسط س��پاه روح اهلل 
استان مركزي و پايگاه هاي بس��يج و نواحي مقاومت در استان مركزي 
اجرا مي شود.  وي با اشاره به روز شمار هفته دفاع مقدس افزود: عالوه 
بر برنامه هايي كه در روز ش��مار تعريف ش��ده، برنامه هاي متنوعي نيز 
در استان ش��امل برگزاري نمايش��گاه بزرگ دفاع مقدس تحت عنوان 
مقاومت عاشورايي با بيش از ۵۰ غرفه با موضوع هاي مختلف مرتبط به 
دفاع مقدس، و همچنين محروميت  زدايي، مردم ياري، عفاف و حجاب، 
روشنگري، آسيب هاي اجتماعي، پيشرفت هاي صنعتي و دفاعي، اقتصاد 

مقاومتي و حمايت از توليد ملي و كارآفريني و... در دستور كار است. 

سجاد مرسلي

ذخيره معادن چهارمحال و بختياري۹۸۰ ميليون تن است 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت:      چهارمحال و بختياري

ذخيره معادن چهارمحال و بختياري۹80 ميليون تن است. 
نعيم امامي با اشاره به اينكه ذخيره معادن چهارمحال و بختياري۹8۰ ميليون تن است، اظهار داشت: 

در حال حاضر ۱82 معدن در چهارمحال و بختياري وجود دارد. 
وي با اشاره به افزايش شغل در بخش معادن چهارمحال و بختياري، اظهار داشت: ۴۰ شغل جديد 
در بخش معادن چهارمحال و بختياري ايجاد شده است.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال و بختياري بيان ك��رد: در حال حاضر تعداد ي��ك هزار و 8۵۰ ش��غل در بخش معادن 
چهارمحال و بختياري ايجاد شده اس��ت.  وي بيان كرد: بيشترين معادن چهارمحال و بختياري در 
بخش توليد سنگ ساختماني فعاليت مي كنند.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختياري تأكيد كرد: توسعه بخش معادن از مهم ترين برنامه هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت 

چهارمحال و بختياري است. 

تبديل روستاي »قلعه نو« به دهكده گردشگري 
    سيستان و بلوچستان معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري سيستان و بلوچستان از تبديل روستاي »قلعه نو« 
شهرس�تان »زهك« ب�ه اولين دهكده گردش�گري روس�تايي سيس�تان و بلوچس�تان خبر داد. 
مجتبي ميرحسيني گفت: در دهكده هاي گردشگري روستايي كليه امكاناتي كه بيانگر يك زندگي روستايي 
باشد از جمله لباس محلي، غذاي محلي و س��بك زندگي روستايي به نمايش گذاشته مي شود، همچنين 
برگزاري مسابقات محلي از جمله شتر س��واري و كبدي نيز از جمله برنامه هاي اجرايي در اين دهكده ها 
هستند.   وي افزود: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا در اين دهكده ها محصوالت روستايي به فروش برسد 
و تا جايي پيش برود كه هر منطقه را با محصول توليدي مردمش بشناسند.  اين مسئول ادامه داد: همچنين 
ايجاد دهكده هاي گردش��گري در »تمين«، »دامن«، »ناهوك«، »گرگان«، »الدي��ز« و »منزل آب« نيز 
مطرح شده است.  ميرحسيني بيان كرد: تاكنون ۱8۰۰ اثر تاريخي استان سيستان و بلوچستان در ليست 

آثار ملي به ثبت رسيده است. 
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آمادگي 5 مرز براي عبور زائران 
اربعين حسيني 

به گفته مسئوالن كشوري، امسال عالوه بر شلمچه و مهران، مرزهاي خسروي، چذابه و سومار 
نيز براي تردد زائران آماده مي شوند

حريق تاالب بين المللي هورالعظيم 82 روزه شد
عامالن آتش سوزي 1200 هكتار از بخش  داخلي تاالب هور دستگير شدند

بازسازي عمليات ثامن االئمه)ع( در بوشهر    
    بوشهر  مدي�ركل بني�اد حف�ظ آثار و نش�ر 
ارزش هاي دفاع  مقدس استان بوشهر 
از بازسازي عمليات ثامن االئمه كه منجر به شكست حصر آبادان 

شد، در بوشهر خبر داد. 
سردار غالمعلي كفاش با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با عاشوراي 
حسيني، اظهار كرد: تقارن اين دو ايام بيانگر پيام هاي زيادي است كه 
يكي از آن پيام ها الگوگيري رزمندگان از اباعبداهلل الحسين )ع( است. 

وي شعار محوري هفته دفاع مقدس را »ما توانستيم« عنوان كرد و گفت: 
در تاريخ معاصر انقالب اسالمي هيچ نقطه اي بلندتر از دفاع مقدس نيست.  
مديركل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع  مقدس اس��تان بوش��هر 
برگزاري مراسم روز س��رباز با محوريت سپاه اس��تان و تجليل از سربازان 
نمونه نيروهاي مسلح، اجراي مسابقات فرهنگي ورزشي با محوريت دفاع 
مقدس توسط ادارات و سازمان ها را از ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس 
در استان عنوان كرد.  كفاش گفت: شكس��ت حصر آبادان يادآور عمليات 
غرورآفرين ثامن  االئمه در پنجم مهرماه س��ال ۱36۰ است كه در راستاي 
تبيين نقش رزمندگان استان بوشهر در عمليات ثامن االئمه)ع( اين عمليات 
با همكاري بسيجيان و هنرمندان همزمان با هفته دفاع مقدس بازسازي و 
به نمايش گذاشته مي شود.  وي خاطرنشان كرد: برگزاري آئين غبارروبي 
و عطرافشاني مزارشهدا، رژه نيروهاي مسلح، برگزاري برنامه هاي متنوع با 
هدف تبيين ارزش هاي ديني و سبك زندگي اسالمي و تجليل از رزمندگان 
8 سال دفاع مقدس از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده در هفته دفاع 

مقدس است. 

 ايجاد 5هزار شغل جديد
 در طرح هاي روستايي خراسان رضوي    

    خراسان رضوي معاون هماهنگ�ي ام�ور اقتصادي و 
توس�عه منابع اس�تانداري خراسان 
رضوي گفت: ۵ هزار و ۳۱۱ شغل جديد در حوزه اشتغال روستايي 

ايجاد شده است. 
قربان ميرزايي به اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغالزايي در خراسان 
رضوي اشاره و اظهار كرد: امسال برنامه ريزي شده در اين استان 110 هزار 
شغل ايجاد شود كه از ابتداي سال تا كنون بر اساس آمار سامانه رصد 57 
هزار و 672 اشتغال ايجاد شده است.  وي افزود: اين شغل ها در بخش هاي 
مختلف كشاورزي، صنعتي، خدماتي و گردشگري، فناوري و غيره در قالب 
طرح هاي مختلف از اشتغال فراگير، توسعه اشتغال روستايي، اشتغال هاي 
خرد و خانگي و نيز اشتغال هاي حمايتي ايجاد شده است.  معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي بيان كرد: سقف 
اختيار استان در تصويب طرح هاي توسعه اشتغال روستايي از 6 ميليارد 
تومان به 10 ميليارد تومان افزايش يافته و اين امر خود به استفاده بيشتر 

استان از ظرفيت هاي موجود و تسهيل امور كمك مي كند. 

هر ساله در آس�تانه آغاز حركت بزرگ ترين كاروان پياده روي در اربعين 
حسيني براي سهولت در تردد زائران از مرزهاي خروجي منتهي به عراق 
تسهيالت ويژه اي ارائه مي شود كه يكي از آنها بازگشايي مرزهاي استان هاي 
جنوبي و غربي كش�ور در استان هاي خوزس�تان، ايالم و كرمانشاه است. 
از آنجا كه هر ساله بر تعداد اين زائران افزوده مي شود لذا براي تسهيل در 

آمد و رفت آنها برخي مرزهاي جديد نيز گشوده مي شود كه به عنوان مثال 
مي توان از مرزهاي شلمچه، مهران و اخيراً خسروي،چذابه و سومار نام برد. 
اين مهم موجب ش�د تا نماينده حوزه انتخابيه قصرش�يرين، گيالنغرب، 
س�رپل ذهاب در مجل�س با اش�اره ب�ه ويژگي مناس�ب مرز خس�روي از 
آمادگ�ي كامل اين م�رز ب�راي عبور زائ�ران اربعين امس�ال خب�ر دهد. 
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