
   كاشان: پروژه مدول دوم تصفيه خانه فاضالب كاشان با حضور معاون اول 
رئيس جمهور و وزير نيرو امروز به بهره برداري مي رسد.  اين پروژه كه بخشي 
از شبكه جمع آوري فاضالب شهرستان كاشان به شمار مي رود، با اعتباري 
بالغ بر يك هزار و ۳۳۰ ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد و دستاوردهاي 
مهمي را براي آبفاي كاش��ان به ارمغان مي آورد.  افزايش ظرفيت تصفيه 
خانه به ميزان ۲۰ هزار متر مكعب در روز، افزايش جمعيت تحت پوشش به 
۱۰۰ هزار نفر و توسعه شبكه فاضالب كاشان به ۱۱۷ كيلومتر از مهم ترين 

دستاوردهاي اين پروژه در شهرستان كاشان به شمار مي رود. 
   خراسان شمالي:  مديركل كميته امداد خراسان شمالي گفت: ۶۳ 
درصد از مددجويان تحت حمايت اين نهاد در روستاها زندگي مي كنند.  
مجيد الهي راد با بيان اينكه ۱۷ درصد جمعيت خراس��ان شمالي تحت 
پوشش كميته امداد قرار دارند، افزود: ابتداي امسال ۳۰ هزار و ۷۰۰ نفر 
تحت حمايت كميته امداد قرار داش��تند اما اكنون اين رقم به ۴۳ هزار و 
۳۰۰ نفر رسيده است.  وي ادامه داد: نيمي از مددجويان كميته امداد در 
مناطق محروم با ضريب هاي محروميت شش و هفت ساكن هستند كه 
مي طلبد توجه بيشتري به اين قشر شود.  وي با بيان اينكه كميته امداد 
خراسان شمالي ۴۳ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است، 
تصريح كرد: از اين ميزان جمعيت ۳۷ درصد مددجو در شهر و مابقي در 

روستاهاي استان زندگي مي كنند. 
   زنجان: فرمانده سپاه استان زنجان گفت: تنها راه تقويت فرهنگ ايثار و 
شهادت برگزاري طرح اردوي راهيان نور است، در همين راستا از ابتداي سال 
تاكنون ۴ هزار زنجاني در قالب راهيان نور اعزام  شده اند.   سردار جهانبخش 
كرمي افزود: تيپ ۲۱۶ زنج��ان در دوران دفاع مق��دس در عمليات هاي 
مختلف ش��ركت و حماس��ه آفريني كردند، به طوري كه در عمليات هاي 
بزرگ، رزمندگان زنجان خط شكن بودند و اين استان ۳ هزار شهيد تقديم 

اسالم و انقالب كرده است.  
   كرمان: معاون بازآفريني و مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان 
كرمان از تحويل ۲۶ هزار واحد مسكن مهر در حوزه كاري اين اداره كل 
خبر داد.  علي حاجي زاده تعداد مسكن مهر اس��تان كرمان را ۵۰ هزار 
واحد عنوان و افزود: مسكن مهر به سه بخش شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر 
كه متولي آنها بنياد مسكن، شهرهاي جنوب استان كرمان كه متولي 
آنها راه و شهرسازي جنوب استان كرمان و مابقي شهرها كه متولي آنها 
اداره كل راه و شهرسازي شمال استان كرمان است، تقسيم شده است.  
وي ادامه داد: از تعداد بيش از ۳۲ هزار واحد مسكن مهر تحت نظر راه 
و شهرسازي شمال استان كرمان حدود ۲۶ هزار واحد مسكن افتتاح و 

تحويل شده و مابقي واحدها در حال انجام است. 
   كرمانشاه: مدير عامل سازمان اتوبوسراني كرمانشاه و حومه از تخصيص 
۴۰ ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كرمانشاه خبر داد.  
افشين لرزنگنه افزود: عمر مفيد اتوبوس هاي درون شهري كرمانشاه زير 
۱۰سال هستند و در واقع اتوبوس فرسوده بازسازي نشده نداريم.  وي ادامه 
داد: با وجود اين شرايط، براي بازسازي و نوسازي اتوبوس هايي كه سال هاي 

آينده فرسوده خواهند شد برنامه ريزي هاي الزم انجام شده است.

لرستان از جمله اس��تان هايي به ش��مار مي رود 
كه برخي از قس��مت هاي آن به دليل قرار گرفتن 
در مناطق كوهس��تاني و صعب العب��ور همواره با 
محروميت هاي بسياري مواجه است.   بارها نهاد ها 
و سازمان هاي مردم نهاد با مراجعه به اين مناطق 
كه بعضاً روستايي هس��تند و با توجه به امكاناتي 
كه داشتند به خدمت رساني پرداختند كه مي توان 
از بس��يج و زيرمجموعه هاي آن نام برد كه موفق 
شده اند در زمينه ساخت مراكز درماني، خانه هاي 
بهداشت و حمام، مساجد و كتابخانه خدمات خوبي 
ارائه دهند.   با اين حال يكي از مشكالتي كه مردم 
اين مناطق از آن رنج مي برن��د، امكانات دارويي و 
درماني است كه سبب شده در تمامي طول سال به 

اين خدمات نياز باشد. 
  اعزام تيم درماني به مناطق محروم اليگودرز

هر ساله با ش��روع فصل زمس��تان راه دسترسي 
۱۹روستاي بخش بشارت اليگودرز بسته مي شود و 
نبود راه سبب شده مردم در استفاده از ساير امكانات 
زيرس��اختي باز بمانند و همچنان در محروميت 
باشند.  در اين ميان كمبود يا نبود خدمات درماني 
از جمله مشكالتي است كه نياز است در اين فصل 
به مردم منطقه ارائه شود. بارش شديد برف و نبود 
امكانات مناسب جاده اي در اين موقع از فصل سال 
خدمات رس��اني را با مش��كل مواجه كرده است.  
وضعيت جاده خاكي روستاها نيز موجب شده تا 
مردم با مش��كالت زيادي دست و پنجه نرم كنند 

به طوري كه  هر ساله بايد قبل از شروع فصل پاييز 
آذوقه چندين ماه خود را ذخيره كنند تا در ماه هايي 
كه راه آنها به دليل برف و باران بس��ته مي شود با 

مشكلي جدي رو به رو نشوند. 
از آنجا كه تنها راه موجود براي رس��يدن به اين 
مناطق خاكي اس��ت ل��ذا با هر بارندگي بس��ته 
مي شود و مردم را درگير مشكالت زيادي مي كند.  
اين درحالي است كه در روزهاي عادي نيز فقط 
تردد نيسان در آنجا امكانپذير است و با توجه به 
رانشي و صعب العبور بودن آن، ساير وسايل نقليه 
نمي توانند تردد در آن داشته باشند لذا اين مهم 
موجب ش��ده تا در صورت بروز هر گونه مشكل، 
مثاًل اگر در اين روستاها بيماري باشد به موقع به 

مراكز درماني نرسيده و دچار خسارت غير قابل 
جبران ش��ود.  روز گذشته بود كه مسئول بسيج 
جامعه پزش��كي اليگودرز اعالم كرد: »تيمي از 
بسيج جامعه پزشكي استان براي ارائه خدمات 
درماني به اهالي مناطق سخت گذر دهستان پز 
و ليروک در بخش ذلقي اليگ��ودرز با يك فروند 

بالگرد عازم اين مناطق شدند.« 
فاطمه نعمت اللهي افزود: » اين تيم پزشكي كه 
متش��كل از پزش��ك، ماما، دندانپزشك، عوامل 
آزمايشگاه، كارشناس بهداشت، خانواده، مشاوره 
و آموزش است به مدت سه روز به مردم محروم 
روس��تاهاي پزعليا، پز وسطي، پزس��فلي، الون، 
ليروک، گوشه و آبزک خدمات رايگان بهداشتي- 

درماني ارائه مي كند.«
  خدمت رساني30 تيم بهداشتي و درماني

وجود محروميت هاي پزشكي در مناطق مختلف 
لرستان از جمله داليلي است كه بارها پاي بسيج 
را به اين مناطق باز كرده اس��ت كه مهم ترين آنها 
اقدامات بسيج جامعه پزشكي در رزمايش جامعه 
پزشكي بود.  مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي 
لرستان در اين خصوص گفت:» شهريورماه امسال 
و همزمان با برگزاري رزمايش اقتدار عاش��ورايي 
۳۰تيم بهداشتي و درماني بسيج جامعه پزشكي 
استان لرستان براي خدمت رساني رايگان به مردم 
استان لرستان اعزام شدند.« عبدالوحيد ملك آرا 
افزود: »در اين اعزام ها كه پزش��ك، پرستار، ماما، 
دارويار و كارشناس��ان بهداش��ت و تغذيه حضور 
داش��تند عالوه بر ويزيت راي��گان خدماتي مانند 
كنترل قند خون و فش��ار خون، مش��اوره رايگان 
همراه با توزيع پمفلت هاي بهداشتي توسط اعضاي 

بسيج جامعه پزشكي به نيازمندان ارائه شد. «
 به گفته وي، ويزيت پزش��كان عمومي براي هزار 
و ۵۰۰نفر، خدمات آموزش بهداش��ت و مامايي 
توس��ط كارشناسان بهداش��ت خانواده و مامايي 
براي 8۰۰نفر، خدمات روانشناسي براي ۲۰۰نفر، 
خدمات پرستاري براي ۵۰۰ نفر و خدمات دارويي 
رايگان براي هزار و ۵۰۰ نفر ازجمله اقداماتي بود 
كه در اين زمينه انجام شد.  اين در حالي است كه 
در طول سال جاري سازمان بسيج جامعه پزشكي 
لرستان با اعزام بيش از ۴۰۰ متخصص بسيجي 
در بخش هاي تخصصي، مامايي و مش��اوره اي به 
منطقه محروم خرم آباد توانس��ت خدمات خوبي 
را در زمينه پزشكي ، درماني و بهداشتي به مردم 

مناطق محروم استان ارائه كند. 

نبود مس�ير مناس�ب در كنار دور بودن برخي مناطق در اس�تان لرس�تان 
باعث ش�ده تا مردم اي�ن مناط�ق از حداقل امكان�ات درمان�ي برخوردار 
نباشند.  اين مهم سبب ش�ده تا بارها بسيج جامعه پزشكي استان با كمك 
پزش�كان متخصص كه عالقه خدمت رس�اني به مردم محروم را دارند، در 
اوقات مختلف س�ال به اي�ن مناطق بروند و بيم�اري نيازمن�دان را درمان 

كنند.  ح�اال خبرها حكايت از آن دارد كه تيمي از بس�يج جامعه پزش�كي 
لرس�تان براي ارائه خدمات درماني به اهالي مناطق س�خت گذر دهستان 
پز و ليروک در بخش ذلقي اليگودرز با يك فرون�د بالگرد عازم اين مناطق 
ش�دند.  اين در حالي اس�ت كه عالوه بر اين در طول س�ال ج�اري بيش از 
400پزشك و متخصص به خدمت رساني در مناطق محروم استان پرداختند. 

خط راه آهن بندر 
سيد احمد هاشمي اشكا

   گزارش 2
امام خميني )ره( 
- هنديج�ان ب�ه 
بوش�هر را بايد يكي از مهم ترين خطوط ريلي 
كش�ور در نظر داش�ت كه هم اكنون در حال 
پيگيري است. پروژه اي كه با اجرايي شدن آن 
و با اتصال كليدور ش�مال به جنوب، مي تواند 
باعث تسهيل در رفت و آمد و جابه جايي سريع 
كاالها شود. اما در حال حاضر تعلل در احداث 
خط راه  آهن بندر امام خميني )ره( – هنديجان 
- ديلم – گناوه و بوش�هر آس�يب هايي براي 
اقتصاد منطقه به همراه داش�ته و كارشناسان 
معتقدند تسريع در اجرايي شدن اين پروژه به 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازي ختم مي شود 
كه بايد از اين طرح حمايت جدي داشته باشند. 

    
تقريباً تمام كس��اني كه راه هاي كش��ور را براي 
رفت و آمد تجربه كرده اند معتقدند اكثر جاده ها 
داراي مشكل و كمبود امكانات و خدمات رفاهي 
هستند. كافي است از اتوبان ها تا جاده هاي بين 
ش��هري را مورد ارزيابي قرار دهيم تا مش��خص 
ش��ود بيش��تر آنها يك  طرفه، خطرناک و داراي 
آمار تصادف بااليي هستند و راه هاي جديدي هم 
كه مورد بهره  برداري قرار گرفته اند زيرس��ازي و 
آسفالت مناسبي ندارند. از طرف ديگر مردم خوب 
مي دانند كه براي احداث يك جاده بايد سال هاي 
سال منتظر بمانند و در اين انتظار ناخواسته عده 
زيادي جان خود را از دست مي دهند.  در اين ميان 
يكي از راه هاي تسريع در تردد مردم و جابه جايي 

كاال از شمال به جنوب كشور راه اندازي جاده هاي 
با كيفيت يا احداث راه  آهن است. راه  آهن به دليل 
جابه جايي كاال يا مسافر در حجم هاي زياد بهترين 

گزينه در اين موضوع است. 
  همه آماده اند و منتظر عزم وزارت راه

ط��ي روزهاي اخير ب��ود كه مس��ئوالن محلي از 
جمله نماينده مردم هنديج��ان و نماينده مردم 
بوش��هر در مجلس شوراي اس��المي، فرمانداران 
هنديجان، ديلم، گناوه و مديركل راه  آهن جنوب 
در خوزستان، طي يك نشست و توافقي كه با هم 
داشتند خواس��تار توجه وزارت راه و شهرسازي 
به اين مناطق جنوبي ش��دند تا خط راه  آهن بندر 

امام خميني )ره( با عب��ور از هنديجان به  عنوان 
آخرين شهرستان استان خوزستان به ديلم، گناوه 
و شهرستان بوشهر برسد.  مس��ئوالن دو استان 
جنوبي كشور يعني خوزستان و بوشهر بر احداث 
اين خط راه  آهن بشدت مصمم هستند تا هر چه 
سريع تر كليدور ريلي شمال به جنوب كشور نيز با 
همت مسئوالن متصل ش��ود. اين در حالي است 
كه جاده هاي ماهش��هر به هنديجان و هنديجان 
به ديلم با مش��كالت زيادي روبه رو هستند.  يكي 
از فوايد راه  اندازي خط راه  آهن بندر امام خميني 
)ره( – هنديجان به بوش��هر رونق گرفتن صنعت 
گردشگري، جابه جايي س��ريع كاالها، جابه جاي 

مس��افران در س��ريع ترين زمان ممك��ن، خروج 
هنديجان از بن  بس��تي كه در آن وجود دارد و به 
 عنوان دورترين شهرستان خوزستان مجدد شكوه 
گذشته خود را احيا مي كند.  نكته مهمي كه بايد به 
آن اشاره كرد اين است كه وزارت راه و شهرسازي 
به  عن��وان متولي اصل��ي راه  آهن كش��ور، بايد به  
گونه اي عمل كند كه خط ريلي س��ريع  السير از 
منطقه بندر امام خمين��ي – هنديجان- ديلم – 
گناوه به بوشهر گذر كند و از استقرار ريل هاي فعلي 

كه در كشور هستند جداً خودداري كند. 
در همين رابطه فرمان��دار هنديجان با بيان اينكه 
احداث خط آهن شمال به جنوب يكي از مهم ترين 
درخواست هاي ما از وزارت راه و شهرسازي است 
كه اگر اين مهم انجام شود انقالبي در منطقه اتفاق 
خواهد افتاد، مي گويد: »دوري مسافت شهرهاي 
جنوب��ي از همديگر مش��كالتي از جمله افزايش 
هزينه هاي مردم در جابه جايي كاالها، خدمات و 
مسافران است. براي كاهش هزينه و تردد مطمئن 
و راحت مردم از شهري به شهر ديگر وجود راه  آهن 
بس��يار مهم اس��ت.« كوروش مودت با اشاره به 
جلس��اتي كه با نمايندگان و مس��ئوالن استاني 
داشته اند ادامه مي دهد: »در اين جلسه محورهاي 
چگونگي احداث خ��ط راه  آهن بندر امام خميني 
)ره( به هنديجان و از آنجا به اس��تان بوشهر مورد 
بررسي قرار گرفت. نتيجه اين جلسه بر اين مورد 
مقرر شد كه نمايندگان مجلس هنديجان و بوشهر 
به همراه فرمانداران مناطق با وزير راه و شهرسازي 
ديدار كرده و موضوع را حضوري با وي مطرح نموده 

تا موافقت مقام عالي وزارت اخذ شود.«

اتصال راه  آهن بندر امام خمیني به بوشهر روی میز وزير راه
انقالبي در جابه جايي مسافر و كاالهاي جنوب كشور در راه است
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 فرود بالگرد پزشكان بسيجي 
در مناطق سخت گذر اليگودرز

طي سال جاری 400 پزشك متخصص جهت ارائه خدمت به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

 برگزاري مسابقات قرآني
 روستاييان و عشاير سمنان  

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان     سمنان
جهاد كشاورزي استان سمنان از برگزاري 
مس�ابقات قرآني ويژه روستاييان و عش�اير اين اس�تان خبر داد. 
 حجت االسالم عبداهلل قربانيان با اعالم اين خبر و با اشاره به تقارن مسابقات 
قرآني امسال با جشن چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي گفت: 
ويژگي بسيار مهم مسابقات قرآني امسال تقارن با جشن پيروزي انقالب 
اس��المي اس��ت كه اين مهم را بايد به فال نيك گرفت و قطعاً اين واقعه 
مي تواند از يك طرف به باال بردن كيفيت اين مس��ابقات و از طرف ديگر 
فضاي برگزاري مراسم چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب را با عطر قرآن 
مزين كند.  وي افزود: اين مسابقات با همكاري اداره كل حج و اوقاف استان، 
سازمان تعاون روستا، اداره كل عشاير استان، اداره كل منابع طبيعي استان، 
اداره كل آموزش و پرورش استان، سازمان تبليغات اسالمي و بسيج عشاير 
برگزار خواهد شد.  مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي 
استان سمنان به رشته هاي مسابقات اشاره كرد و گفت: اين مسابقات در 
رشته هاي حفظ يك جزء، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، )ويژه برادران 
و خواهران(، قرائت )وي��ژه برادران(، ترتيل )ويژه خواه��ران(، اذان )ويژه 
برادران(، دعاخوان��ي و مناجات خواني )ويژه برادران( تفس��ير موضوعي 
)برادران و خواهران( كه انتخابي آيات قرآن در زمينه كشاورزي است به 
رقابت خواهند پرداخت.  وي يادآور شد: اين مسابقات در تاريخ ۱۵ بهمن ماه 
سال جاري در استان برگزار خواهد شد و اطالع رساني كامل آن از طريق 

پوستر، صفحات مجازي، سايت و... متعاقباً صورت خواهد گرفت. 

 ساخت 3 هزار مسكن 
براي مددجويان كرماني   

با توجه به شرايط استان كرمان و توجه     كرمان
رئي�س كميت�ه ام�داد، تفاهمنامه اي 
آذرماه امسال منعقد شد كه عمده ترين مسئله آن تأمين مسكن 
براي 3 هزار خانواده مددجوي استان و همچنين تأمين 5 هزار واحد 

حمام و سرويس بهداشتي طي مدت 3 سال بود. 
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان كرمان با اعالم اين خبر گفت: 
يكي از عمده ترين و پرهزينه ترين نيازهاي افراد جامعه مس��كن است كه 
اين مسئله درباره مددجويان كميته امداد متفاوت است.  يحيي صادقي با 
اشاره به اينكه اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده و هر ساله نياز بخشي 
از مددجويان به مسكن رفع مي شود، افزود: با توجه به شرايط استان كرمان 
و توجه رئيس كميته امداد، تفاهمنامه اي در آذرماه امس��ال بين استاندار 
كرمان و رئيس كميته امداد منعقد ش��د كه عمده ترين مسئله آن تأمين 
مسكن براي ۳ هزار خانواده مددجوي استان و همچنين تأمين ۵ هزار واحد 
حمام و سرويس بهداشتي طي مدت ۳ سال بود.  وي تصريح كرد: در بين 
خانواده هاي مددجوي فاقد مسكن در اس��تان، ۴ هزار خانواده فاقد زمين 
هستند و اگر اين مسئله به صورت عمده حل شود، برنامه اين است تا ۳ سال 
آينده مددجويان فعلي فاقد مسكن نباشند.  مديركل كميته امداد استان 
كرمان با اش��اره به اينكه بحراني ترين وضعيت را در شهر كرمان در زمينه 
مددجويان فاقد مسكن داريم، بيان كرد: براي ساخت مسكن مددجويان 
كميته امداد در راستاي اين تفاهمنامه ساخت ۲ هزار واحد شهري و يك هزار 
روستايي در نظر گرفته شده است.  وي افزود: اخيراً مصوب شده تا پايان سال 
۹8 خانواده ايتام بدون مسكن در كشور نداشته باشيم و تعاملي بين دولت و 
كميته امداد در اين زمينه انجام و ظاهراً اعتباري در نظر گرفته شده است. 

 افتتاح تصفيه خانه فاضالب دندي 
همزمان با سالگرد پيروزي انقالب 

تصفيه خان�ه فاضالب ش�هر دندي در     زنجان
شهرستان ماهنشان به عنوان يكي از 
40 تصفيه خانه كش�ور همزمان با چهل س�الگي انقالب در استان 

زنجان افتتاح و به بهره برداري مي رسد. 
مدير عامل شركت آب و فاضالب اس��تان زنجان با اعالم اين خبر گفت: 
براي اجراي اين تصفي��ه خانه بيش از ۱۷۰ ميلي��ارد ريال اعتبار هزينه 
شده اس��ت كه جمعيتي بالغ بر ۶ هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد. 
عليرضا جزء قاسمي هدف از اجراي اين طرح را جلوگيري از آلودگي منابع 
آب زيرزميني ناشي از دفع فاضالب به صورت چاه جذبي و پيشگيري از 
مشكالت و معضالت زيست محيطي و بهداشتي ناشي از هدايت فاضالب در 
مسير هاي اصلي و فرعي عمومي شهر دندي اعالم كرد.  وي ادامه داد: اين 
تصفيه خانه ساالنه ۴۰۰ هزار متر مكعب پساب تصفيه شده توليد مي كند 
كه مي توان از اين پساب در بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي و صنعت 
استفاده كرد.  جزء قاسمي ظرفيت تصفيه خانه فاضالب شهر دندي را هزار 
و ۱۰۰ متر مكعب در شبانه روز اعالم كرده و گفت: اين تصفيه خانه با فرآيند 
الگون هوا دهي كار مي كند.  وي طول خط انتقال اين طرح را بيش از يك 
كيلومتر اعالم كرده و افزود: بيش از ۱۹ كيلومتر شبكه جمع آوري فاضالب 
نيز در اين طرح اجرا شده است.  گفتني است شهر دندي با جمعيتي بالغ 
بر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان ماهنشان يكي از ۲۱ شهر استان زنجان 

است كه تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضالب قرار دارد. 

مسئول بسيچ مداحان و هيئت هاي مذهبي 
مازندران خبر داد

 برگزاري همايش انقالب فاطمي 
در شرق و غرب مازندران 

مسئول بس�يچ مداحان و هيئت هاي     مازندران
مذهبي مازن�دران از برگزاري همايش 

انقالب فاطمي در شرق و غرب استان خبر داد. 
بالل زاهدي با اعالم اين خبر گفت: با توجه به در پيش رو بودن چهلمين 
سالگرد شكوهمند انقالب اسالمي و تقارن آن با ايام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س (در نظر داريم بسته به ضرورت پاسخگويي به شبهات و هجمه 
معاندان و معارضان جمهوري اس��المي در زير سؤال بردن دستاوردهاي 
انقالب اس��المي و ناكارآم��د جل��وه دادن نظام دين��ي، همايش انقالب 
فاطمي را با تبيين دستاوردهاي استقرار نظام ديني پيرامون ستايشگري 
اهل بيت)ع( برگزار كنيم.  وي با بيان اينكه مداح و سخنرانان مذهبي بايد 
مدافع آرمان هاي الهي، واليي و انقالبي باش��ند، افزود: تعميق معنويت، 
بصيرت، معرفت و توانمندس��ازي ديني و انقالبي جامعه هدف ارزشي و 
انقالبي و همچنين رشد و ارتقا سطح دانش و مهارت هاي تخصصي و ارتقا 
كيفيت و تأثيرگذاري بيشتر نظام تربيتي صالحان در بين مداحان و هيئات 
مذهبي عضو سازمان بسيج مداحان و هيئات مذهبي از اهداف برگزاري 
همايش انقالب فاطمي است.  مسئول سازمان بسيج مداحان و هيئت هاي 
مذهبي مازندران در مورد جامعه هدف اين همايش تصريح كرد: مداحان 
و وعاظ، سخنرانان، مديران هيئت هاي مذهبي، شعراي آييني و اهل  بيتي، 
پژوهشگران و هنرمندان فعال در حوزه اهل بيت اعم از برادران و خواهران 
جامعه هدف و مهمانان اين همايش خواهند بود.  زاهدي با بيان اينكه غالب 
شدن گفتمان امامين انقالب، ترويج انقالبي گري، دشمن شناسي و تعميق 
باور وحدت ملي و مذهبي در دستور كار همايش انقالب فاطمي خواهد 
بود، اظهار كرد: اميدواريم با برگزاري اين همايش در غرب و شرق مازندران 
بتوانيم در اين معنويت جامعه هدف تأثيرگذاري خوبي داش��ته باشيم.  
مسئول بسيج مداحان و هيئت هاي مذهبي مازندران در مورد زمان و مكان 
برگزاري همايش انقالب فاطمي گفت: به منظور بهره گيري تمامي جامعه 
هدف بسيج مداحان و هيئات مذهبي سراسر استان، برگزاري اين همايش 

را در دو بخش شرق و غرب مازندران ۲۳ و ۲۴ دي ماه در نظر گرفته ايم.

88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 موزه زنده زيارت
سند تمدن فرهنگي مشهد

در حال حاضر يكي از دستآوردهاي آستان قدس رضوي مدل مديريت 
و موضوع بهره وري از اماكن اس�ت كه طي س�ه سال گذش�ته بيش از 
يك ميليون مترمرب�ع به فضاهاي فيزيكي آس�تان ق�دس رضوي در 
حوزه فرهنگي اضافه  شده. اماكني كه درگذشته هم وجود داشتند اما 
استفاده خاصي از آنها نمي شد و هم اكنون با كاركرد فرهنگي در حال 
خدمات رساني به مردم هستند و در همين راستا بود كه »موزه زنده زيارت؛ 
بخش ويژه انقالب اسالمي« با حضور توليت آستان قدس رضوي، خانواده 
شهداي مدافع حرم و جمعي از مسئوالن استاني در مشهد گشايش يافت. 

    
بر اساس آمارهاي رسمي بيش از ۳۰ ميليون زائر در طول سال به پابوسي 
امام رضا)ع( مشرف مي شوند. بنابر اين ضروري است كه عالوه بر حرم 
علي بن موسي الرضا)ع( در بيرون از حرم هم نيازهاي زائر و مجاوران در 
بخش هاي فرهنگي و معرفتي تنظيم، توليد و جهت بهره برداري، ارائه 
ش��ود.  در همين رابطه رئيس سازمان فرهنگي آس��تان قدس رضوي 
با اشاره به اينكه طي سه س��ال اخير چهار مجموعه بزرگ در راستاي 
مأموريت هاي فرهنگي براي زائران و مجاوران مورد س��ازماندهي قرار 
گرفته اس��ت، مي گويد: »اولين مجموعه فرهنگ��ي در محل باغ بيلدر 
به نام »اردوگاه امام رضا)ع(« راه اندازي شد كه مورد استفاده اردوهاي 
جوانان قرار مي گيرد و تاكنون بيش از ۵۰ هزار نفر از اين اردوگاه استفاده 
كرده اند.« حجت االس��الم حجت گنابادي نژاد ادامه مي دهد: »دومين 
مجموعه اي كه در راستاي مأموريت هاي فرهنگي در مشهد به كار گرفته 
شد، باغ امام رضا)ع( به مساحت ۱۱۰ هكتار ويژه فعاليت هاي فرهنگي 
و نوآورانه بانوان به نام »باغ اردوگاه خاتون« اس��ت. س��ومين مجموعه 
فرهنگي ك��ه در يك ماهه اخير به بهره برداري رس��يده اردوگاه و مركز 
فرهنگي معرفتي امام رضا)ع( است كه به عنوان مركز اردويي تشكل هاي 

دانشجويي مورد استفاده قرارگرفته است.«
وي با بيان اينكه موزه زنده زيارت در مكان س��ابق كارخانه نخ ريس��ي 
آس��تان قدس رضوي كه به عنوان محل انبار كاال اس��تفاده مي شد در 
راستاي مأموريت فرهنگي آستان قدس راه اندازي شد، تأكيد مي كند: 
»موزه زنده زيارت يكي از رويدادهايي است كه مي تواند بخشي از اوقات 

زائران در بيرون از حرم مطهر را در راستاي معرفت افزايي، پر كند.«
  حذف زيارت، آغاز جنگ تمدني 

مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي كه در مراسم افتتاح 
»موزه زنده زيارت« حضور يافته بود با بيان اينكه موزه زنده زيارت يك 
كار ايجابي است كه در كنار نفي عمل معاندين ماهيت هزارساله مشهد 
راه اندازي شده است، مي گويد: »حتي يك غير ايراني يا غير مسلمان عاقل 
هم مي داند بايد مزيت نسبي مشهد مقدس حفظ شود. بر اساس علم روز 
جهان هم به همين نتيجه مي رسيم كه پتانسيل تمدني و تاريخي مشهد 
مقدس الگوي توسعه ش��هر را تقويت مي كند.« جليلي تأكيد مي كند: 
»مشهد اين ظرفيت را دارد كه به بزرگ ترين موزه  تاريخ تمدن جهان 
تبديل شود اما براي رسيدن به اين مقصود نياز داريم تا از سيم خاردارهاي 
مدرنيته عبور كنيم تا فرهنگ ملي خود را در جهان فرياد بزنيم.« وي از 
تغيير نام تابلوهاي راهنماي زائر در اطراف حرم مطهر رضوي انتقاد كرده 
و مي گويد: »اخيراً در اطراف حرم تابلوه��اي راهنماي زائر به راهنماي 
مسافر تغيير يافته، افرادي قصد ترويج نام شهر توريستي را به جاي شهر 
زيارتي براي مشهد دارند، موضوع حذف عنوان زائر از عاشقان زيارت امام 
رضا)ع( را نمي توان بحثي سياسي دانست بلكه اقدامي براي اعالم جنگ 
تمدني و فرهنگي در مشهد مقدس است.« الزم به ذكر است موزه زنده 
زيارت در مساحتي به متراژ شش هكتار ساخته شده و بخش ويژه انقالب 

اسالمي آن به مساحت يك هكتار به بهره برداري رسيده است.

محمدرضا هادیلو

اجراي طرح ملي »پنج شنبه هاي صنايع دستي« در استان مركزي 
طرح ملي »پنج شنبه هاي صنايع دستي« با مشاركت و همراهي توليدكنندگان      مركزي
و فروش�گاه هاي اي�ن محص�والت در اس�تان مرك�زي اج�را مي ش�ود. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي با اعالم اين خبر گفت: طرح ملي 
پنج شنبه هاي صنايع دستي به منظور حمايت و بازاريابي براي هنرمندان و همين طور فروشگاه هاي 
صنايع دستي برگزار مي شود تا از اين محل بتوان فرهنگ استفاده روزمره از اين توليدات را مجدداً 
در خانواده ها نهادينه كرد، چراكه در حال حاضر يكي از مش��كالت اين حوزه، دكوري شدن صنايع 
دستي است كه بازار را با محدوديت ها و كميت پايين، ضعيف نگاه مي دارد.  عليرضا ايزدي افزود: طي 
نشستي كه با فروشگاه هاي مجوزدار صنايع دستي استان صورت گرفت، موافقت اين افراد جلب شد 

تا طي اين طرح، تخفيفات ويژه اي را براي متقاضيان در نظر بگيرند.

ساخت 3كمپ گردشگري با هدف توسعه چاراويماق      
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان     آذربايجان شرقي
شرقي، احداث سه كمپ گردشگري در »چاراويماق« را گامي رو به 

رشد در مسير توسعه گردشگري اين شهرستان عنوان كرد. 
مرتضي آبدار گفت: آذربايجان شرقي با داش��تن قابليت ها و توانايي هاي باال در جذب گردشگر، شرايط 
مناسبي جهت بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي اقامتي چون كمپ هاي گردشگري در مناطق مختلف 
خود دارد كه اداره كل ميراث فرهنگي توسعه اين بخش را در سطح استان، در دستور كار قرار داده است.  
مديركل ميراث فرهنگي استان با اشاره به كمپ هاي در حال احداث شهرستان چاراويماق گفت: در راستاي 
توسعه و تقويت ظرفيت هاي گردشگري اين شهرستان و همچنين ايجاد اشتغال براي جوانان منطقه، پروژه 

احداث سه كمپ گردشگري پيرسقا، آبگرم منيشگه و روستاي آبگرم اين شهرستان در حال اجراست.


