
استان فارس 
المرد

نیازسنجی مسائل ترافیکی و عالئم ایمنی 
در تونل شهید باقری المرد

 
و  راه  کل  اداره  عمومی  رابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  فرد  باقری  الرستان،  شهرسازی 
حجت االسالم  فارس،  جنوب  پلیس راه  فرمانده  هوشمندی  سرهنگ 
علوی امام جمعه موقت المرد، شبانی نژاد فرماندار المرد از تونل شهید 
باقری بازدید کردند. باقری فرد اظهار داشت: رویکرد افزایش ضریب 
ایمنی جاده های مواصالتی شهرستان ها عماًل با نصب تابلوها و عالئم 
جاده ای، زمینه ساز ایمنی و روان سازی ترافیک خواهد شد که در این 
با بررسی های میدانی،  خصوص راهداران ما طی یک برنامه عملیاتی 
اجرایی  اقدامات  استانداردسازی،  و  الزم  نیازسنجی های  مکان یابی ها، 

خود در ایمن سازی جاده ها را دستور کار قرار داده اند.
ایمنی زبان گویای جاده ها محسوب می شوند  اینکه عالئم  بابیان  وی 
بهبود وضعیت حفاظ ها  افقی و عمودی،  تصریح کرد: تقویت عالئم 
و نگه داری روشنایی محورها، ایمن سازی و ساماندهی نقاط پرحادثه، 
ایمن سازی  فعالیت هایی  ازجمله  عالئم  ترمیم  لکه گیری،  و  خط کشی 
است که به طور گسترده و مداوم توسط راهداران پرتالش ما درمجموعه 

در تمامی محورهای حوزه استحفاظی درحال انجام است.
شهید  تونل  متری   ۲۶۵۰ به طول  توجه  با  افزود:  پایان  در  باقری فرد 
باقری که به عنوان بزرگ ترین تونل جنوب کشور محسوب می شود 
و  دارد  قرار  راهنمایی  و  ایمنی  عالئم  نصب  مرحله ی  در  هم اکنون 

آسفالت اولیه و خط کشی محور تونل انجام  شده است.
اداره کل  راهداری  مدیریت  راستیار  بازدید  این  در  است  شایان ذکر 
و  المرد  فرمانداری  معاونت  پیشاهنگ  الرستان،  شهرسازی  و  راه 

پیمانکاران و مشاورین تونل حضور داشتند.

خرامه
فرماندار خرامه:

مسئولین تمام تالش و سعی خود 
را در راستای احقاق مطالبات مردم 

به کارگیرند

 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
خرامه، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به ریاست جهانخواه 
اشتغال در سالن  اعضای کارگروه  و  بخشداران  با حضور  و  فرماندار 

شهید موسوی فرمانداری برگزار شد.
اظهار  کارگروه  اعضای  از  تقدیر  ضمن  خرامه  شهرستان  فرماندار 
داشت: با تالش و فعالیت های همه اعضای کارگروه اشتغال تاکنون 
۳۳۰ طرح و پروژه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان موردبررسی و 

تأیید قرارگرفته و به کمیته فنی کارگروه اشتغال استان ارسال است.
وی عنوان کرد: اولویت اصلی دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار 
و مولد است که همه مسئولین باید نسبت به تحقق این امر مهم اقدام 

نمایند.

خنج
عملیات گرده افشانی بیش از 2 هزار 
هکتار از نخلستان های خنج آغاز شد

افزایش  دلیل  به  امسال  خنج گفت:  شهرستان  جهاد کشاورزی  مدیر 
از حد میانگین فصل است، عملیات  باالتر  دمای هوا در زمستان که 
گرده افشانی )تلقیح مصنوعی( در این شهرستان 20 روز زودتر از موعد 

مقرر در 2 هزار و 500 هکتار از نخلستان های این منطقه آغاز شد.
از  نخل  گل دهی  داشت:  بیان  ایرنا،  با  گفت وگو  در  اسالمی،  بستان 
گیاهان 2 پایه به صورت گل نر و گل ماده است و روی 2 درخت 
لقاح  نخل، عمل  از گرده افشانی درخت  دارند و هدف  قرار  جداگانه 
برای تولید میوه است. وی افزود: عملیات گرده افشانی نخلستان ها در 
خنج همچنان به صورت سنتی و دستی توسط افرادی که به آن ها ماهر 
گفته می شود، صورت می گیرد و به طور میانگین هر نفر روزانه 30 تا 

50 اصله درخت خرما را گرده افشانی می کند.
اسالمی بیان کرد: هم اینک بین 180 تا 200 نفر ماهر در شهرستان خنج 

عملیات گرده افشانی درختان خرما را بر عهده  دارند. 

او گفت: بهترین زمان برای گرده افشانی درختان نخل ساعت 12 تا 
14 است و این کار باید در شرایطی که باد نمی وزد و باران نمی بارد 
انجام شود. اسالمی، بابیان اینکه شهرستان خنج یکی از قطب های تولید 
شهرستان  این  داشت:  اظهار  می آید،  شمار  به  فارس  استان  در  خرما 
محصول  ساالنه  تولید  و  است  نخلستان  هکتار   700 و  هزار   2 دارای 
خرمای آن 20 هزار تن است.  وی گفت: در خنج افزون بر 30 گونه 
)واریته( خرما وجود دارد که گونه های شاهانی، هلیله ای، خاصویی، 
مجول، قصب، پیارم، گشخوار، پنجه عروسی و گیهانی از انواع تجاری 
و ُپر محصول به شمار می آیند، گونه های شاهانی، هلیله ای و خاصویی 
به عنوان میوه تر و از مابقی گونه ها به عنوان میوه خشک استفاده می شود.
او اظهار کرد: محصول خرمای این شهرستان افزون بر ارسال به سایر 

استان ها به خارج از کشور نیز صادر می شود.

استان هرمزگان 
استاندار هرمزگان:

شاخص قبولی دانش آموزان هرمزگان 
در کنکور سراسری ارتقا یابد

ورود  در  دانش آموزان  قبولی  میزان  اینکه  بابیان  هرمزگان  استاندار 
است،  مهمی در حوزه آموزش وپرورش  بسیار  دانشگاه ها شاخص  به 
باید  سراسری  کنکور  در  استان  دانش آموزان  قبولی  شاخص  گفت: 

ارتقا یابد.
به گزارش ایرنا، فریدون همتی در گردهمایی رئیسان آموزش وپرورش 
نواحی و مناطق سراسر استان هرمزگان اظهار داشت: هم اکنون رتبه 
نوزدهم  رتبه  دانشگاه ها،  در  دانش آموزان  قبولی  میزان  در  هرمزگان 

است که باید این جایگاه بهبود یابد.
برای  ویژه ای  برنامه های  آینده  سال  کنکور  برای  داد:  ادامه  وی 
قبولی  تا وضعیت  داشت  خواهیم  استان  پیش دانشگاهی  دانش آموزان 

دانش آموزان هرمزگانی بهتر شود.
همتی تأکید کرد: نیاز است اردوهای علمی با حضور بهترین معلمان 
را  تفاوت  تا  شود  برگزار  هرمزگان  کنکوری  دانش آموزان  برای 

درنتیجه کار دانش آموزان و قبولی آن ها در کنکور شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر ترویج روحیه پژوهش و 
تحقیق در میان دانش آموزان تأکید کرد و گفت: اگر آموزش وپرورش 
نسل عالقه مند به کسب علم و دانش و خالق و نوآور تربیت کند این 
نسل در دانشگاه ها شکوفاتر خواهند شد و با حضور آن ها جامعه تحول 
خواهد یافت. همتی با اشاره به اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهوری 
به استان که در روزهای نهم و دهم امسال انجام شد، گفت: درمجموع 
مدارس،  ساخت  حوزه  در  ریال  میلیارد   910 بر  افزون  سفر  این  در 
و  پژوهشگاه ها  و  آموزشگاه ها  تجهیز  و  درس  کالس های  نوسازی 
شبانه روزی  مدارس  و  هنرستان ها  تجهیز  برای  نیز  ریال  میلیارد   150

هرمزگان به تصویب رسید.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: در بخش آموزش و پروش استثنایی 

نیز کمک های ویژه ای در استان خواهیم داشت.
در  مدرسه   557 و  هزار   3 در  دانش آموز  هزار   340 حاضر  درحال 
هرمزگان مشغول به تحصیل هستند و 14 هزار معلم آموزش و تربیت 

این دانش آموزان را بر عهده دارند.

استان بوشهر
خانه احزاب بوشهر تأسیس می شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: با توجه به 
ابالغ منشور گفت وگوی سیاسی از سوی وزیر کشور در راستای تحقق 

این مهم خانه احزاب این استان تأسیس می شود.
به گزارش روزنامه طلوع، روابط عمومی استانداری بوشهر به نقل از 
مجید خورشیدی در کارگاه آموزشی احزاب سیاسی استان بوشهر با 
حضور رئیس اداره احزاب وزارت کشور، افزود: فعالیت خانه احزاب 
چند سال درحال تعلیق بود که با اهتمام دولت تدبیر و امید احیا شد و 

این مهم در سه ماه نخست سال آینده در این استان تأسیس می شود.
وی یادآور شد: تقاضاهای مجوز تأسیس احزاب در کمیسیون ماده 10 
احزاب با فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت و دولت همواره مشوق 
فعالیت سیاسی در قالب احزاب قانونی بوده است. معاون سیاسی، امنیتی 
و  احزاب  خانه  تأسیس  داشت:  اظهار  بوشهر  استانداری  اجتماعی  و 
فراهم شدن محل مناسب با امکانات درخور باعث می شود تا احزاب 

بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت های حزب اقدام کنند.
خورشیدی گفت: اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران فعالیت 

حزبی را به رسمیت شناخته و آن را برخالف برخی کشورها حتی مقید 
به قوانین عادی هم نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه احزاب به عنوان کانال های دوسویه میان مردم 
نظام های  در  گفت:  هستند،  اسالمی  جمهوری  نظام  در  حاکمیت  و 
انتقال دهنده  به عنوان  حزب  از  انقالب  از  قبل  ایران  و  تک حزبی 
یک طرفه پیام حاکمیت به جامعه استفاده می شد؛ درحالی که در نظام 
جمهوری اسالمی احزاب منتقل کننده دوسویه پیام جامعه به حاکمیت 
و پیام حاکمیت به جامعه محسوب می شوند. این مقام مسئول افزود: 
احزاب از تمام ظرفیت های خود برای تحقق بخشیدن به کار ویژه های 
مختلف ازجمله توسعه حضور خود در سیاست گذاری ها استفاده کنند.

از  باید  احزاب  از ظرفیت  استفاده  داد:  ادامه  بوشهر  استانداری  معاون 
مرحله انتخابات و انتخاب نامزدهای حزبی و همسو تا پایان مسئولیت 
دولت ها ادامه داشته باشد و آن ها می توانند بهترین دیده بان برای تحقق 
شعارها و مسئولیت های کارگزاران و نمایندگان منتخبین مردم باشند.

خورشیدی با اشاره به اصالح الیحه درحال تدوین انتخابات در هیئت 
دولت گفت: امیدواریم با نگاه مترقی نمایندگان و مرکز پژوهش های 

مجلس در قانون جدید، حضور احزاب در انتخابات پررنگ تر شود.
سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری 
بوشهر نیز گفت: تأکید استاندار این استان بر تقویت تعامل با احزاب 

به عنوان یک سیاست راهبردی است.
همچنین  و  اساسی  قانون   27 و   26 اصول  افزود:  دهدشتی  عادل 
بیانگر  رئیس جمهوری  منویات  و  امید  و  تدبیر  دولت  سیاست های 

ضرورت توجه به فعالیت احزاب است.
وی اظهار داشت: در دهه چهارم انقالب اسالمی نیاز به گفت وگوی 
میان  گفت وگو  و  یک سو  از  مختلف  جریان های  میان  سیاسی 
کارگزاران نظام و مردم از سوی دیگر بیشتر از قبل احساس می شود.

به عنوان یک پیش فرض ضروری  را  اگر گفت وگو  دهدشتی گفت: 
و  مردم  میان  واسط  حلقه های  به عنوان  احزاب  اهمیت  آنگاه  بپذیریم 

حاکمیت بیشتر از پیش معلوم می شود.
وی ادامه داد: با تأکید استاندار در سال جدید تقویت تعامل با احزاب 
به عنوان یک سیاست راهبردی و با یک زمان بندی مشخص در دستور 
کار قرار خواهد گرفت؛ کما اینکه این برنامه در ماه پایانی سال جاری 
نیز در دستور کار بوده و با چند تشکل سیاسی نشست هایی برگزار 
شده است. دهدشتی یادآور شد: به نشست ها به چشم یک ضرورت 
اعضای  و  دبیران  نظرات  نقطه  و  می شود  نگریسته  اجتناب ناپذیر 

تشکل های سیاسی در این نشست ها به وزارت کشور منتقل می شود.
وی گفت: احزاب و گروه های سیاسی برای انتقال آرا و مطالبات مردم 
قابلیت های برجسته ای دارند که باید بیشتر از قبل از آن ها بهره ببریم.
و  قوانین  بخش  در  گفت:  نیز  کشور  وزارت  احزاب  اداره  رئیس 
تغییراتی  کشور  وزارت  احزاب  و  شعب  تأسیس  به  مربوط  مقررات 
ایجاد شده است، پیش ازاین ما مواردی داشتیم که یک فرد در یک 
استان مسئولیت دو حزب را به عهده داشته است که این مورد با قوانین 
به سازوکار جدید دیگر ممکن  با توجه  نیز در تضاد است و  حزبی 
نیست. حمزه امرایی ادامه داد: همچنین تأسیس دفاتر و شعب احزاب 
یارانه  پرداخت  در  آن  رعایت  که  بوده  مشخصی  شرایط  دارای  نیز 
احزاب مؤثر است و احزاب را در شرایط فعلی می تواند در وضعیت 
بهتری قرار دهد و این مسئله فقط مربوط به احزاب مرکز نبوده و دفاتر 

شهرستان ها و شعب نیز از این یارانه بهره مند خواهند شد.
برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور باال بردن آگاهی و همچنین 
معاونت  برنامه های  ازجمله  احزاب  فعالیت  جدید  قوانین  با  آشنایی 
اداره کل سیاسی،  استانداری و سرپرست  اجتماعی  امنیتی و  سیاسی، 
انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر است که در این راستا 

نخستین کارگاه آموزشی در راستای این اهداف برگزار شد.
همچنین قرار است با پیشنهاد سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و 
تقسیمات کشوری و با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر 
نشست های هم اندیشی به صورت منظم و مستمر با احزاب و گروه های 

سیاسی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی برگزار شود.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
710 میلیارد ریال اعتبار به 

کهگیلویه و بویراحمد ابالغ شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شورای 
برنامه ریزی استان در سال جاری گفت: 710 میلیارد ریال از اعتبارات 
دستگاه های  و  شد  ابالغ  امروز  استان  سرمایه ای  و  دارایی  و  تملک 
مختلف برای دریافت اعتبار تخصیص  یافته باید به خزانه استان مراجعه 

کنند. 
به گزارش ایرنا، علی محمد احمدی در شورای برنامه ریزی کهگیلویه 
اعتبارات جاری )هزینه ای( و  بویراحمد اظهار داشت: 100 درصد  و 

سایر ردیف های مصوب در بودجه سال 96 به استان ابالغ  شده است.
وی افزود: این میزان بودجه هزینه ای در استان معادل یک هزار و 970 

میلیارد ریال است.
احمدی تصریح کرد: یک هزار و 130 میلیارد ریال از این میزان در 

قالب بودجه جاری و 840 میلیارد ریال نیز از سایر موارد بوده است.
رئیس خزانه معین کهگیلویه و بویراحمد پیش تر گفته بود که میزان 
اعتبارات مصوب برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی و 
پیمانی 24 دستگاه اجرایی در استان افزون بر یک هزار و 140 میلیارد 

ریال است.
این  به حساب  و  شده  نقدینگی  آن  ریال  میلیارد   930 حدود  تاکنون 

تعداد دستگاه اجرایی پرداخت شده است. نوروزی یادآور شد: همچنین 
پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان در دستگاه های مختلف اجرایی 

استان )24 دستگاه اجرایی( تا پایان سال 95 پرداخت شده است.
احمدی گفت: هیچ بهانه ای برای کم کاری دستگاه های اجرایی به ویژه 

در حوزه طرح های عمرانی وجود ندارد.
وصول 2 هزار و 610 میلیارد ریال درآمدهای عمومی

درآمدهای  میزان  گفت:  همچنین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
عمومی در این استان در سال جاری تاکنون افزون بر 2 هزار و 610 

میلیارد ریال معادل بیش از 105 درصد است.
وی میزان سهم استان درزمینه ی درآمدهای عمومی در سال 97 را نیز 
افزون بر 2 هزار و 730 میلیارد ریال ذکر کرد. احمدی گفت: استان 
کهگیلویه و بویراحمد درزمینه ی وصول درآمدهای عمومی در سال 
جاری افزون بر 180 میلیارد ریال از سهم ابالغ شده خود جلوتر است 

که در این راستا جزء پنج استان برتر کشور است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: امسال 140 میلیارد ریال 
از بدهی های دولت به بخش خصوصی با روش تهاتر پرداخت شد که 
این استان در این زمینه یکی از استان های موفق در کشور بوده است.

احمدی یکی از راه های مهم برای پرداخت بدهی دستگاه ها به بخش 
خصوصی استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه است.

بخش  به  دولت  قطعی  بدهی های  و  مطالبات  پرداخت  گفت:  وی 
خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است 
و دولت برای پرداخت بدهی ها به این روش برنامه ریزی کرده است.

قانون تهاتر بیشتر در طرح های عمرانی بدون اعتبار لحاظ می شود که 
دستگاه ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی های 

خود را به پیمانکاران از طریق تهاتر تسویه کنند.
پیمانکاران  به  دولت  چنانچه  اعتبار  فاقد  عمرانی  برخی طرح های  در 
بدهکار باشد و در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند 
بر اساس معامالت پایاپای بخشی از طلب ها حذف و بخش دیگر از 

طریق نقدینگی پرداخت می شود.
بر اساس اعالم اداره کل امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت 
به بخش خصوصی در این استان افزون بر 15 هزار میلیارد ریال است.

در سال 91 کل بودجه عمرانی این استان اعم از استانی و ملی سه هزار 
و 420 میلیارد ریال بود که در سال 95 با حدود سه برابر رشد به رقمی 

افزون بر هفت هزار و 320 میلیارد ریال رسید.
با  بویراحمد  و  در کهگیلویه  بودجه سال 96  در  بودجه عمرانی  کل 
بیش از سه برابر رشد نسبت به سال 92 رقمی افزون بر 12 هزار میلیارد 
ریال است. سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از کل اعتبارات عمرانی 
دولت در سال 92 حدود 62 صدم درصد بوده که در سال 96 به 1.7 

دهم درصد رسیده است.
بودجه عمرانی در کشور  میلیارد ریال  از 710 هزار  بیش  از مجموع 
تنها 140 هزار میلیارد ریال آن در قالب اعتبارات استانی به استان ها 
قالب  در  آن  ریال  میلیارد  هزار   570 حدود  و  می یابد  تخصیص 
مرکز  در  وزارتخانه ها  و  دولت  اختیار  در  متفرقه  و  ملی  بودجه های 
هستند. در این نشست همچنین 14 مصوبه کارگروه زیربنایی استان 
موردبررسی قرار گرفت که 13 مورد آن مورد تصویب قرار گرفت.

تصویب کلیات طرح جامع شهر قلعه رئیسی در شهرستان کهگیلویه از 
مهم ترین مصوبات امروز در شورای برنامه ریزی استان بود.

 فوریت های پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمد 30 هزار 
مأموریت اورژانسی انجام داد

بویراحمد  فوریت های پزشکی کهگیلویه و  رئیس مرکز مدیریت و 
گفت: 11 ماه سال جاری افزون بر 30 هزار و 78 مأموریت اورژانسی 

و انتقال بیمار و مصدوم توسط این مرکز انجام شده است.
 جالل پورانفرد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 6 هزار و 

714 مورد از این مأموریت ها تصادفی و مابقی غیر تصادفی بود.
وی تصریح کرد: در این مدت همچنین 9 هزار و 175 بیمار توسط 
اورژانس و تیم های پزشکی درصحنه تصادف درمان و یا به بیمارستان 
انتقال داده شدند. وی تعداد سورتی هیا پرواز با بالگرد مرکز در 11 

ماه گذشته سال جاری را نیز 208 مورد ذکر کرد.
درمانی  مراکز  به  بیمار   112 راستا  همین  در  کرد:  تصریح  پورانفرد 
منتقل که بیشترین موارد مربوط به تصادفات با 36 مورد و پس ازآن 
اینکه  بابیان  پورانفرد  است.  بوده  مورد   12 با  باردار  مادران  انتقال 
امدادی استان  بالگردهای  بیمار توسط  بالین  میانگین زمان رسیدن بر 
باردار  مادران  انتقال  موارد  از  مورد  است، تصریح کرد: 6  دقیقه   20

مربوط به یک منطقه محروم »آجم« بوده است. 
کهگیلویه  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
را  سفر  خدمات  ستاد  برای  مرکز  این  برنامه های  آغاز  بویراحمد  و 
یادآور شد و گفت: در همین راستا 260 نیروی عملیاتی در قالب 39 
پایگاه زمینی، 2 پایگاه امداد هوایی، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
و یک دستگاه موتوروالنس فعالیت خواهند کرد. وی افزود: همچنین 
به صورت  و  شده  راه اندازی  شهرستان  هشت  در  سالمت  چادر   10

شبانه روزی با حضور تکنسین ها مشغول خدمات دهی هستند.
پورانفرد افزود: ظرف یک سال گذشته تاکنون یکهزارو 108 مورد 
مسمومیت در حوزه های مختلف در مرکز فوریت های پزشکی استان به 
ثبت رسیده که 228 مورد آن مسمومیت با گاز منواکسید کربن بوده 
است. وی یکی از چالش های مهم در این مراکز را همچنان موضوع 
تماس های  درصد   60 حدود  گفت:  و  دانست  تلفنی  مزاحمت های 

روزانه این مرکز مزاحمت تلفنی است.
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روزنامه

شماره

صفحه  آستان مقدس امام زاده حسین)ع( جهرم میزبان مراسم تحویل سال نو
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم از برگزاری مراسم تحویل سال نو در جوار امام زاده حسین)ع( خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، بیژن قریب زاده بابیان این مطلب عنوان 
کرد: هم زمان با اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در دو بقعه شاخص این شهرستان ویژه برنامه تحویل سال نو همراه با مراسم شب 

شهادت حضرت امام هادی)ع( برگزار می شود.
این مقام مسئول بابیان اینکه این مراسم معنوی همراه با اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می شود، افزود: در این مراسم حجت االسالم 

طیبی ایراد سخن خواهد کرد.
همچنین با حضور مداح اهل بیت حاج ابوالفضل قناعت پیشه دعای پرفیض توسل با حضور زائرین و مجاورین حرم قرائت خواهد شد.


