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سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

 تهیه اطلس سرمایه گذاری زنجان
 استاندار زنجان از تهیه اطلس سرمایه گذاری برای استان خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محسن افشارچی در جلسه شورای اداری شهرستان 
خرم دره با بیان اینکه چند ســالی اســت اوضاع مملکت با توجه به 
کمبودهای اعتباری و تحریم ها خوب نیست، اظهار کرد: داشته ها 
و ظرفیت های خرم دره نیز باید برای اطالع رســانی در این اطلس 
معرفی شود. وی با بیان اینکه در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان، وضعیت توسعه یافتگی شهرســتان ها بررسی شده است، 
عنوان کرد: در این زمینه شهرســتان خرم دره در ردیف های اول و 
خدابنده و ماه نشان در ردیف های آخر قرار دارد. نماینده عالی دولت 
در استان زنجان با توضیح اینکه یک بودجه در کل کشور به نام بودجه 
هزینه ای داریم که از این محل حقوق ها تامین می شود، تصریح کرد: 
یک بودجه نیز مربوط به تملک دارایی است که متعلق به پروژه های 
عمرانی و ساخت زیرساخت هاست. استاندار زنجان با یادآوری اینکه 
بودجه استان زنجان از محل تملک دارایی ۹۵۰ میلیارد تومان است 
که در برخی از اســتان ها این بودجه دو برابر اســت، افزود: تاکنون 
۶۰ میلیارد تومان از این محل به استان تخصیص داده شده که ۳۰ 
میلیارد تومان آن اوراق است. وی با بیان اینکه از محل مالیات تاکنون 
به شهرداری ها، دهیاری ها و دانشگاه علوم پزشکی در مجموع هزار 
میلیارد تومان پرداخت شده اســت، ادامه داد: امسال باید مجموعه 

مدیریت استان به دنبال افزایش بودجه استان باشند.

 بهره برداری از
 11طرح اقتصادی  در مغان 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: ۱۱ طرح 
اقتصادی و سرمایه گذاری در شرکت کشت و صنعت مغان با اعتبار ۷۲۰ 
میلیارد ریال به بهره برداری رسید. به گزارش ایرنا، اسداهلل محسن زاده 
اظهار کرد: احداث جایگاه گاو خشک در مجتمع دامپروری به تعداد ۱۰ 
جایگاه و به مساحت ۳۰ هزار مترمربع، احداث باکس گوساله دانی در 
مجتمع دامپروری به تعداد ۳۶۵ مورد در ۵ایستگاه، سیلوی خندقی 
۷هزار تنی واقع در ۳هزار راســی، پروژه اجرای زهکش زیرزمینی به 
مساحت ۲۰ هکتار و ترمیم و بازسازی منهول های زهکشی زیرزمینی 
به مساحت ۸۰ هکتار از این طرح هاست. وی افزود: عملیات تسطیح 
اراضی به مقــدار ۱۶ هکتار، برق رســانی خطــوط ۲۰ کیلوولت به 
ســنترپیوت های بخش ۶ زراعی به طول ۳کیلومتر، احداث و تجهیز 
کارگاه آسیاب کود و تزریق کود مایع برای ۷ ایستگاه در بخش ۶ زراعی 
به مساحت ۲۰۰ هکتار، خط انتقال باغ زیتون ناحیه صنعتی به طول 
یک کیلومتر و اجرای سامانه آبیاری قطره ای ۲ هکتار از دیگر طرح هایی 
است که به بهره برداری رســیده اســت.  به گفته مدیرعامل شرکت 
 کشت و صنعت و دامپروری مغان، عصایی کردن سنترپیوت در بخش

 ۷ زراعی به مساحت ۸۰ هکتار و تکمیل و راه اندازی گلخانه یک هکتاری 
جهت نگهداری گلدان های درختچه میوه به صورت قرنطینه از دیگر 

طرح هایی است که در هفته دولت به بهره برداری رسید.

عدد خبرمیز خبر 

قرارداد ساخت بیمارستان ۹۶تختخوابی 
بافــق ســال ۹۴ بــا پیش بینــی اعتبــار 
۱۱میلیارد تومان منعقد شــد اما پس از 
گذشت نزدیک به 7سال، هنوز به پایان 
راه نرســیده و این تأخیــر موجب نگرانی 

مردم شهرستان شده است. 
به گزارش فارس، این بیمارستان با ۸۵ 
درصد پیشــرفت فیزیکی بــرای تکمیل 
و راه انــدازی به ۲۰ میلیــارد تومان اعتبار 

نیاز دارد.

7
سال 

یزد

مدیرعامل شرکت آبفای کرمان گفت: 
یک میلیــون و ۱۳۰هزار نفــر از جمعیت 
اســتان با تنش آبی روبه رو هســتند که 
با اجــرای پروژه های تأمیــن آب، بیش از 
۹۰۰هزار نفر از جمعیت استان از تنش 

آبی خارج می شوند.
بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا عبدیــان 
اظهار کرد: ۱۹شهر استان کرمان، تنش 
آبی دارند که از این تعداد ۲شهر بحرانی 

هستند.

19
شهر

کرمان

ناآرامی در شــهرهای عراق طی روزهای گذشته 
تردد زائران اربعیــن را در هالــه ای از ابهام قرار 
داده بود؛  به طوری که مجید میراحمدی، معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کشــور و رئیس ستاد 
مرکزی اربعین دوشنبه  شب در اطالعیه ای اعالم 
کرد همه مرزهای زمینی ایــران و عراق تا اطالع 
ثانوی بسته اســت و هیچ فردی اجازه خروج از 

مرزها به قصد عراق را نخواهد داشت.
با توجه به این اطالعیه مرزهای چهارگانه خسروی 
در کرمانشاه، مهران در ایالم و چذابه و شلمچه در 
استان خوزستان به روی زائران بسته شد و فقط 
امکان ورود زائران حاضر در کشــور عراق وجود 
داشت. مسئوالن این اســتان های مرزی تأکید 
می کردند این روزها شــاهد موج بازگشت زائران 
حاضر در عراق هســتند و هیچ دورنمای روشنی 
برای روزهای آینده و بازگشایی مرز وجود ندارد 
و به همین دلیل نمی توان در این باره برنامه ریزی 
کرد. تا اینکه عصر روز گذشته در اعالمی غیرقابل 
پیش بینی مرزهای عراق از ساعت۱۶ بازگشایی 

شد تا زائران بار دیگر راهی عتبات عالیات شوند.

مهمان نوازی  ایالمی ها
مــرز بین المللــی مهــران یکــی از مهم ترین 
گذرگاه های تردد زائران اربعین حســینی است 
و پیش بینی شده اربعین امسال بیش از ۷۰درصد 

زائران از این مرز تردد کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری ایالم 
با بیان اینکه به محض اعالم بســته بودن مرز از 
دوشنبه شــب تدابیر الزم برای اســکان زائران 
حاضر در مهران اندیشــیده شــد، به همشهری 
می گوید:  تا بامداد سه شــنبه زائــران حاضر در 
مهران، چــرداول و ایالم که موفق بــه خروج از 
مرز نشــده بودند در مواکب و مســاجد اسکان 
 داده شده و حتی ظهر سه شنبه نیز با وعده ناهار 

پذیرایی شدند.
سعید هژبری با بیان اینکه مرز مهران با توجه به 
ناآرامی های عراق روز دوشنبه و سه شنبه خلوت 
بود، مي گوید:  تمام شــهرهای در مسیر مرزهای 
اربعین از زائران پذیرایــی الزم را کردند و حتی 
به صورت خصوصی نیز در خانه هــای خود را به 

روی زائران گشودند.
وی آمار خــروج زائران از مرز مهــران طی ۲روز 
گذشــته را حدود ۲4هزار نفر بــرآورد و تأکید 
می کند پیش از بازگشــایی مرز انتظار داشتیم 
از غروب دیروز )سه شــنبه( شاهد موج بازگشت 
زائران حاضر در عراق تا حدود ۱۵هزار نفر باشیم، 
اما حاال پیش بینی ما این است که اغلب زائران با 
دریافت اخبار مبنی بر برقــراری امنیت در عراق 
بمانند. آن طور که علی عباس شفیعی، فرماندار 
مهران اعالم می کند روز گذشته حدود یک هزار 
زائر در مساجد و مواکب این شهر اسکان یافته اند، 
اما آمار تعداد بیشتری از زائران در ایالم و چرداول 
اسکان یافتند که این آمار به صورت لحظه ای در 
حال تغییر است و حاال بخش زیادی از آنها راهی 

عراق می شوند.

تردد زائران از مرزخسروی برقرار است
مســئوالن اســتان های هم مرز با عــراق اعالم 
می کنند که با همه دســتگاه های خدمات رسان 
در شهرستان های مرزی در حال خدمات رسانی 

به زائران هستند.
به گفته فرماندار قصرشیرین، در استان کرمانشاه 
هم تا پیش از بســته شــدن مرز روزانه ۶۰۰ تا 
۷۰۰نفر و برخی روزها تا هزار نفر از مرز خسروی 

به سمت عتبات عالیات مشرف می شدند.
محمد حیدری تأکید می کند بعد از بسته شدن 
مرز زائرانی که از روزهای قبل آمده و پشــت مرز 
مانده بودند روز گذشته )سه شنبه( به شهرهای 

خود بازگشتند.
مدیر روابط عمومی اســتانداری کرمانشــاه در 
این باره به همشــهری می گوید: مرز خسروی با 
وجود اینکه شرایط اسکان تا ۱۰هزار نفر به صورت 
همزمــان را دارد، کمتر مورد توجــه زائران قرار 
گرفته است. عبداهلل الماســی تردد زائران از مرز 
خسروی را به صورت مستمر و بدون موج غیرقابل 

کنترل می داند.
استاندار کرمانشــاه هم با بیان اینکه این استان 
آمادگی الزم برای پذیرایی از زائــران اربعین را 
دارد به همشهری می گوید: دستگاه های اجرایی 
و نهادهای مردمی همه تالش خود را می کنند تا 
این مسیری که باز شده اســت به خوبی پذیرای 

زائران باشد.
بهمن امیری مقدم توضیح می دهد: اوضاع عراق 
به ثبات نزدیک شده اســت و به همین دلیل این 
کشــور اعالم کرد مرزها باز شده و زائران در حال 

تردد هستند.
به گفته او، اوضاع در مرزهای عراق عادی است و 

تردد بدون هیچ مشکلی در جریان است.

خوزستان، آماده پذیرایی از زائران 
در اســتان خوزســتان هم اوضاع مانند ایالم و 
کرمانشــاه اســت و درحالی که ظرفیت اسکان 
۵میلیــون نفر در خوزســتان فراهم شــده، اما 
مســئوالن طی دوشنبه شب تا ســاعت۱۶ روز 
گذشــته زائران را از مرزهای چذابه و شلمچه به 
شهرهای خود هدایت می کردند. معاون امنیتی 
و انتظامی استانداری خوزستان می گوید: زائرانی 
که دیروز در مرزهای شــلمچه و چذابه بودند در 
نهایت عزت و احترام و پذیرایی به شهرستان های 
محل سکونت خود عودت داده شــدند. ولی اهلل 
حیاتی تأکیــد می کند برنامه ریــزی الزم برای 
بازگشت تدریجی زائران به کشور در مرز شلمچه 
و چذابه  صــورت گرفته بود. با وجــود این بعد از 
اعالم بازگشایی مرز، حمید ســیالوی، فرماندار 
دشت آزادگان از بازگشایی مرز چذابه و همچنین 
شلمچه خبر می دهد و می گوید:  شرایط آرام  است 
و زائران برای زیارت می توانند از مرز خارج شوند.

   
مجید میراحمدی، معاون امنیتی و نظامی وزارت 
کشور در آخرین اظهارنظر خود بعد از بازگشایی 
مرز تأکید کرده بود که امنیت و آرامش در عراق 

حاکم شده  است.

مرز عراق برای زائران اربعین باز شد
مرزهای چهارگانه مهران، خسروی، چذابه و شلمچه بعد از یک روز تعطیلی از ساعت ۱۶روز سه شنبه، ۸شهریور به روی زائران باز شد

خراسان رضویعکس خبر

 نفس های آخر شعربافی 
در مشهد

شعرباقی در گذشته ۴هزار کارگاه فعال در مشهد داشت، 
اما امروزه فقط یک کارگاه فعال از آن باقی مانده است. شعر 
نوعی پارچه است که با مو و یا ابریشم و با دستگاه بافندگی 

چهاروردی بافته می شود و نقشه خاصی ندارد.
منبع: مهر
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