
  هرمزگان: معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري هرمزگان گفت: از ابتداي سال تاكنون صادارت محصوالت 
صنايع دستي استان يك ميليون و ۸۲۰ هزار دالر ارزآوري داشته است. 
س��هراب بناوند افزود: اين محصوالت از گمركات اس��تان به كشور هاي 
حاشيه خليج فارس، تركيه و برخي كشور هاي اروپايي صادر شده و شامل 
محصوالت س��فالي، حصيري، شيش��ه اي و خوس  دوزي بوده است. در 
حال حاضر بيش از ۶۸ هزارنفر در زمينه توليد صنايع دستي در هرمزگان 

شناسايي شدند كه مشغول به فعاليت هستند. 
  گيالن: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان گيالن گفت: 54 رودخانه 
جاري داخل حوزه گيالن داريم كه مي توانيم با احداث س��دهاي متفاوت 
تهديدات را خنثي كنيم. كاظم لطفي با اشاره به احداث 14 سد در استان 
افزود: سد فومن ساخته شد و به بهره برداري رسيد و سد مالهادي آستارا با 
۲۰ درصد پيشرفت، سد الستيكي كرگانرود تالش، سد شفارود با 44 درصد 
پيشرفت، سد ماسال، سد صومعه سرا با 3۰ درصد پيشرفت، سد السك، 
سدفخرآباد رشت با 5۰ درصد پيشرفت، سدبيجار با ۸۸ درصد پيشرفت، 
سدباغبانان لنگرود با ۸۰ درصد پيشرفت، سد پل رود براي رودسر و املش با 

۶۸ درصد پيشرفت پس از تكميل يكي پس از ديگري آبگيري مي شود. 
   كرمانشاه: معاون گردشگري استان كرمانش��اه از برنامه ريزي براي 
ساماندهي مسافر كاشانه هاي استان خبر داد. كيكاوس جليليان با اشاره به 
افزايش روزافزون تعداد مسافر كاشانه ها در سطح استان، گفت: هيچ كدام 
از مسافر كاشانه هاي كرمانشاه تاكنون مجوز فعاليت دريافت نكرده اند و 
تمامي آنها به صورت غيرمجاز مشغول به فعاليت هستند. بنابر اين در حال 
حاضر آمار دقيقي از تعداد مسافر كاشانه هاي فعال در سطح استان وجود 
ندارد. وي افزود: در طرح ساماندهي مسافر كاشانه هاي استان درجه بندي، 

قيمت گذاري، نظارت و بازديد مستمر را از اين واحدها اجرا خواهيم كرد. 
  يزد: پايگاه امداد و نجات كمربند غربي ميبد در زميني به مس��احت 
۲۰ هزار مترمربع و زيربناي 5۰۰ مترمربع با مشاركت بخش خيري ايجاد 
شده اس��ت. در اين پايگاه كه مجهز به درمانگاه، امكانات امداد سرپايي و 
استراحتگاه براي خدمات رساني به مسافران و رانندگان است، پنج امدادگر 

به صورت داوطلبانه مشغول به فعاليت هستند.

  كمبود ۷۴ كالس درس 
در مهر شهر خراسان جنوبي    

مدي�ركل نوس�ازي، توس�عه و تجهيز     خراسان جنوبي
م�دارس خراس�ان جنوبي با اش�اره به 
تحصيل 3 هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مهرشهر خبر از كمبود ۷۴ كالس 

درس در اين منطقه خبرداد. 
 محمدرضا بيكي در مراس��م كلنگ زني مجتمع آموزشي امام رضا)ع( 
در مهرش��هر بيان كرد: در اين قس��مت از ش��هر بيش از 3 هزار و 5۰۰ 
دانش آموز تحصيل مي كنند.  وي از وجود 7 هزار و 1۹4 واحد مس��كن 
مهر در مهرشهر خبر داد و افزود: بخش اعظمي از ساكنان اين منطقه را 
مهاجريني تشكيل مي دهند كه از روستاها مهاجرت كرده اند.  بيكي با 
بيان اينكه ۲۰1 كالس درس در مسكن مهر كمبود داشتيم، ادامه داد: 71 
كالس درس به همت مردم و دولت ساخته شده است.  مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي افزود: همچنين 5۶ كالس درس 
در دست اجراست.  وي از كمبود 74 كالس درس در مهر شهر خبر داد و 
اظهار كرد: اميد است بتوانيم كمك آستان قدس رضوي را در ديگر نقاط 
مهرشهر و استان داشته باشيم.  بيكي با اشاره به تحصيل بيش از 1۶۰ هزار 
دانش آموز در استان بيان كرد: از اين تعداد 15 هزار نفر پيش دبستاني 
هستند.  مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي از 
فعاليت 1۰ مدرسه غير انتفاعي در اس��تان خبر داد و افزود: با توجه به 

شرايط اقتصادي استان، مدارس غير انتفاعي پايداري زيادي ندارند. 

افتتاح سيستم هاي حفاظتي و الكترونيكي 
موزه هاي گلستان 

همزمان با هفته پدافند غير عامل مركز     گلستان
سيس�تم هاي حفاظتي و الكترونيكي 
موزه هاي اس�تان گلس�تان با حضور رئيس اداره بازرس�ي و امور 
حقوق�ي س�ازماني پدافن�د غي�ر عام�ل كش�ور افتت�اح ش�د. 
مديركل ميراث فرهنگي استان در اين خصوص گفت: يكي از بخش هاي 
حائز اهميت در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
گلستان در حوزه پدافند غير عامل موزه هاي استان در راستاي حفاظت 
الكترونيك و فيزيكي اشياء فرهنگي است.  ابراهيم كريمي افزود: اين اداره 
كل سعي كرده است تجهيزات موزه هاي استان را در راستاي استاندارد سازي 
حوزه پدافندي پيش ببرد و با توجه به آن كه مخزن اشياء فرهنگي استان 
در موزه باستان شناسي مستقر است و اين مكان از شرايط ويژه تر برخوردار 
بوده به همين منظور بر آن شديم كه سيستم هاي حفاظتي و الكترونيكي 
اين مجموعه به روز رساني شود.  وي تصريح كرد: با توجه به ارزش بسيار 
باالي اشياء فرهنگي در موزه هاي سطح استان سعي كرده ايم سيستم هاي 
حفاظتي و الكترونيكي به روز و پيش��رفته اي را در اين مجموعه ها ايجاد 
كنيم.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان 
به اعتبار هزينه شده در اين سيستم ها اشاره كرد و گفت: براي تجهيز و نصب 
سيستم هاي حفاظتي و الكترونيكي اعتباري بالغ بر ۶ ميليارد و 4۰۰ ميليون 

ريال از محل اعتبارات ملي هزينه شده است. 

 ستاد جشنواره زمستاني سرعين 
تشكيل مي شود 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و     اردبيل
گردشگري استان از تشكيل ستاد جشنواره 
زمستاني سرعين در معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي خبرداد. 
نادر فالحي گفت: لزوم ايجاد نمايش��گاه دايمي صنايع دس��تي در شهر 
سرعين باعث شد تا تصميمات الزم در اين زمينه اتخاذ شود و اين نمايشگاه 
از ابتداي سال آينده در اين شهر برپا مي شود.  وي تصريح كرد: مخاطبان 
جشنواره سرعين بايد خارج از استان باشد تا بتوانيم ميزان تأثيرگذاري 
آن را در جذب گردشگر به حداكثر برسانيم.  فالحي در خصوص آخرين 
وضعيت روس��تاي تاريخي كنزق نيز بيان كرد: از محل زيرساخت هاي 
اعتباري براي جاده روستاي كنزق و همچنين از محل اعتبارات ميراث 
فرهنگي براي اس��تحكام غارهاي تاريخي اعتباري در نظر گرفته ش��ده 
است.  در اين جلسه همچنين فرماندار سرعين تأكيد كرد: اقدامات اداره 
كل ميراث فرهنگي در توسعه گردشگري در استان اردبيل به ويژه احياي 
روستاي تاريخي كنزق سرعين ستودني است.  حسن حسن پور گفت: طرح 
هادي روستاي كنزق در حال نهايي شدن است اما اين طرح قابل تغيير 
است و اميدواريم بتوانيم نظرات كارشناسان و انتظارات مردم در اين زمينه 
تأمين شود.  فرماندار سرعين ادامه داد: تأكيد استاندار اردبيل بر برگزاري 
جشنواره زمستاني سرعين و قابليت هاي اين شهرستان باعث شده تا اين 

جشنوراه را امسال با توان بيشتر و برنامه ريزي بهتر انجام دهيم. 

سنبل آبي به عنوان 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

يك�ي از گياه�ان 
شناور بومي مناطق 
گرمسيري امريكاي جنوبي شناخته مي شود كه 
به دليل سرعت در رشد، تكثير و مخاطراتي كه به 
دليل جذب فلزات سنگين و كاهش اكسيژن در 
آب دارد، سالمت انسان و محيط زيست را به خطر 
مي اندازد. از همين رو هر س�اله ميليون ها دالر 
صرف مقابله با اين گياه در كش�ورهاي مختلف 
مي شود. گياهي كه اين روزها به استان گيالن راه 
يافته و در كنار تهديداتي همچون خشكسالي، 
محيط زيست اس�تان را با مشكل جدي مواجه 
كرده اس�ت. در حال حاضر كارشناسان ضمن 
نگراني از س�رطان زا بودن اين گي�اه از به صدا 
درآم�دن زنگ خطري براي حي�ات تاالب هاي 
اس�تان و آبزي�ان آن هش�دار مي دهن�د. 

    
گياه سنبل آبي كه نام ديگر آن اركيده آبي است؛ 
گياهي آبزي و ش��ناور از خان��واده غالفيان بومي 
مناطق گرمس��يري امريكاي جنوبي به حس��اب 
مي آيد كه در آب هاي ش��يرين زندگي كرده و در 
خارج از زيس��تگاه خود به عنوان گياهي مهاجم 
شناخته مي ش��ود. از همين رو با توجه به سرعت 
تكثير اين گياه در آب هاي ش��يرين كش��ورهاي 
مختلف كارشناس��ان محيط زيست سازمان ملل 
متحد، اين گياه را به عنوان مهم ترين گياه مهاجم 
آبزي دنيا معرفي مي كنند كه تنوع زيستي بسياري 

از كشورهاي دنيا را با خطر مواجه كرده است. 
سنبل آبي با برگ هاي گس��ترده، ضخيم، براق و 
تخم مرغي شكل 1۰ تا ۲۰ سانتي متري كه به اندازه 
يك متر در ارتفاع باال تر از سطح آب رشد مي كند، 
داراي ريشه هاي ارغواني سياه و ساقه راست است 

و ۸ تا 15 گل جذاب را بر روي خود دارد. از همين رو 
توجه مردم بسياري را به خود جلب كرده است و 
اين ناآگاهي آنها در خصوص خطرات گسترش گياه 

منجر به انتشار آن در مناطق مختلف شده است. 
در همين راستا نيز اين گياه در سال هاي گذشته 
وارد تاالب هاي اس��تان گي��الن، به  وي��ژه تاالب 
بين الملل��ي انزلي، ت��االب عينك رش��ت و چند 
آب بندان استان شده است و به عنوان خطري براي 

حيات تاالب هاي استان شناخته مي شود. 
   جمع آوري 3۰ تن سنبل آبي 

گفته مي ش��ود كه در برخي از ش��هرهاي استان 
گيالن همچون شهر رشت س��نبل آبي به عنوان 
گياهي زينتي فروخته  و در بين م��ردم رد وبدل 
مي شود. اين نيز در حالي است كه جابه جايي اين 
گياه باعث رشد و تكثير آن در تمام محيط هاي آبي 

استان مي شود و خطري هم  رديف استنشاق گاز 
خردل براي محيط زيس��ت و به تبع براي ساكنان 
اس��تان دارد. در اين رابطه رئي��س اداره حفاظت 
محيط زيست آستارا با تأييد مطالب فوق مي گويد: 
»اين علف هرز با قدرت باالي پااليش محيط، فلزات 
سنگين نظير جيوه و سرب را از فاضالب واحدهاي 
صنعتي جذب مي كند، از همين رو نگهداري آن 
براي تزئين منزل و مغازه، مضر و سرطان زاست.« 
محمدرضا روش��ني با اش��اره به اينكه مهم ترين 
دليل تكثير و انتقال سنبل آبي در برخي استان ها 
فروش آن است، ادامه مي دهد: »اين گياه از طريق 
بذر، ساقه و افتادن در طبيعت رشد مي كند و بايد 
براي ريشه كني آن محيط زيست را به طور مرتب 
پايش كرد.« در همين راستا الزم به ذكر است كه 
چندي پيش اداره حفاظت از محيط زيست آستارا 

نزديك به 3۰ تن سنبل آبي را از آبگير سفير اميد 
اين استان جمع آوري كرده است. 

   برهم خوردن اكوسيستم با سنبل آبي
آن طور كه كارشناسان مي گويند، هر گياه سنبل 
آبي هزاران دانه در سال توليد مي كند و دوام برخي 
دانه ها تا ۲۸ سال هم مي رسد و همين موضوع باعث 
مي شود در برخي مناطق، جمعيت اين گياه طي دو 
هفته، حدود دو برابر  شود. مسئول گروه مردم نهاد 
همياران طبيعت آستارا با تأييد اين موضوع بيان 
مي كند: »سنبل آبي به دماي هواي پايين حساس 
است و در زمستان دوام نمي آورد، اما در تابستان  
گل هاي زيبايي مي دهد. س��نبل آبي كه از طريق 
حمل و نقل دريايي وارد حوضه آبي كشور ما شده، 
در صورت كنترل نش��دن، درياچه ه��ا، تاالب ها و 

بركه ها را به طور كامل پوشش مي دهد.« 
مريم توش��ه ادامه مي ده��د: »اين گي��اه به طور 
چشمگيري جريان آب را كاهش مي دهد، باعث 
افزايش تعرق آب تا ۸۰ درصد مي شود و همچنين 
جلوي رس��يدن اش��عه نور خورش��يد به گياهان 
و موجودات آب��زي را مي گي��رد.« از همين رو به 
عنوان عاملي مضر براي محيط زيس��ت شناخته 
مي ش��ود. يونس رنجكش، فرماندار آستارا نيز در 
اين رابطه تأكيد مي كند: »گياه سنبل آبي باعث 
بر هم خوردن اكوسيستم منطقه مي شود و هيچ 
كوتاهي در اين زمينه قابل قبول نيست و مسئوالن 
دس��تگاه هاي متولي بايد اقدامات جدي در اين 
زمينه انجام دهن��د.« در حال حاض��ر 11 عامل 
محيط زيست اس��تان گيالن را مورد تهديد قرار 
مي دهد كه سنبل آبي يكي از آنهاست و پاكسازي 
كامل آن 15 سال زمان نياز دارد. از همين رو هر 
روزي كه مسئوالن در راس��تاي حذف آن تأخير 

كنند، مي تواند بر حجم مشكالت بي افزايد.

»سنبل آبي« روزگار تاالب هاي گيالن را سياه كرده است
 سنبل آبي به دليل زيبايي وصف ناپذير به عنوان يكي از گياهان زينتي خريد و فروش مي شود 

كه با جذب فلزات سنگين و كاهش اكسيژن آب، سالمت انسان و محيط زيست را به خطر مي اندازد

جدا از تردد ساكنان شهر ش��يراز كه موجب شده 
است اين شهر در بيشتر مواقع با ترافيك سنگين 
خودروه��ا خصوصاً نوع تك سرنش��ين آن مواجه 
شود حضور دائمي گردش��گران داخلي و خارجي 
نيز ازجمله داليلي اس��ت كه س��بب گره خوردن 
ترافيك در اين شهر شده اس��ت.   به همين دليل 
برخي كارشناسان تنها راه عالج ترافيك را اجراي 
طرح ترافي��ك و زوج و ف��رد در محدوده هايي كه 
تردد زياد اس��ت عنوان كردند، ام��ا به داليل نبود 
شرايط و زير ساخت ها  اين طرح در شيراز اجرايي 
نشد،چراكه به گفته برخي از كارشناسان پليس، 
اجراي چنين طرحي به انبوهي از زيرس��اخت ها 
همچون مس��يرهاي اتوب��وس تن��درو، دوربين، 
پاركينگ هاي پرشمار در نقاط مختلف شهر به ويژه 

ورودي منطقه طرح ترافيك و... نياز دارد.  از آنجا 
كه طبق تازه ترين برآوردها، نزديك به 7۰۰ هزار 
دستگاه خودرو و بيش از 1۲۰ هزار موتورسيكلت 
در شيراز تردد مي كنند، لذا براي مديريت تردد اين 
تعداد وسايل نقليه الزم به اجراي دو موضوع يكي 
اعمال شديد قانون براي هنجارشكنان ترافيكي در 
خيابان ها و ديگر استفاده از همه ابزار در دسترس 

براي اصالح رفتار ترافيكي شهروندان بود. 
   گس�ترش حمل ونقل عموم�ي تنها راه 

عالج ترافيك 
چند سال قبل بود كه مديران شهري شيراز اعالم 
كردند براي مديريت ترافيك ش��هري نياز است 
سيستم حمل ونقل عمومي با جديدترين روش ها 
در اين ش��هر ايجاد ش��ود، لذا در جلسات بعدي 

مش��خص ش��د ايجاد خطوط تراموا و استفاده از 
اتوبوس هاي تندرو تنها راه عالج حل گره ترافيكي 
شيراز اس��ت.  اين مهم باعث شد قرارداد ساخت 
سيستم حمل ونقل عمومي تراموا )واگن برقي( با 
مشاور داخلي اين طرح منعقد شود و پيمانكار آن 
طراحي مسير را آغاز كند و از آنجا كه اين مهم تا 
بهمن پايان مي يابد،بنابراين پس از آن بي درنگ 

عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد. 
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري شيراز با 
تأييد اين موضوع مي گويد:»براي ساخت تراموا 
دو مسير از سوي مش��اور طراحي مي شود كه در 
مجم��وع 3۰ درصد آن به مناطق گردش��گري و 
صنعت توريسم ش��يراز اختصاص دارد و مابقي 
سهم قس��مت هاي كم برخوردار اين شهر شامل 

مجموعه زنديه، ح��رم مطهر ش��اهچراغ )ع( به 
سمت خيابان شاهزاده قاسم تا استاديوم ميانرود 
خواهد بود.« مجتبي زوربخش با اشاره به اينكه در 
ساخت تراموا افزون بر بهره گيري از مشاور داخلي 
از مشاوران خارجي نيز به دليل انتقال دانش آنها 
استفاده خواهد شد، مي افزايد:»عمليات اجراي 
تراموا س��ريع خواهد بود و به طور متوسط حدود 
يك پانزدهم مترو براي اين كار زمان و هزينه نياز 
است، البته نياز به جا به جايي تأسيسات در مسير 
تردد تراموا نيز هست كه اين كار هزينه هايي را در 
پي دارد.« اين درحالي است كه به گفته مديران 
شهري ش��يراز درصورت موفقيت آميز بودن اين 
طرح، طي پنج س��ال آين��ده 1۰۰ كيلومتر خط 

تراموا در شيراز احداث خواهد شد. 
از آنجا كه امكان اس��تفاده از خط��وط تراموا در 
تمامي مناطق شهر ش��يراز امكانپذير نيست، لذا 
اين مهم موجب شد تا ايجاد خطوط اتوبوس هاي 
تندرو نيز در دستور كار مديران شهري قرار گيرد.  
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري ش��يراز 
با تأييد اين مهم مي گويد:»همچنين دو مس��ير 
اتوبوس هاي تندرو )BRT( در شيراز پيش بيني 
ش��ده كه خط يك آن ب��ه ط��ول 17 كيلومتر از 
ايستگاه مترو شاهد تا پايانه شهيد طباعي زاده و 
خط دوم نيز به طول 11كيلومتر از ميدان احسان 

تا پايانه استقالل امتداد دارد.«
زوربخش مي افزايد:»براي خط يك BRT شيراز 
حدود ۲4دس��تگاه و ب��راي خ��ط دو آن نيز 3۶ 
دستگاه اتوبوس پيش بيني شده كه با بهره برداري 
از اين خطوط ۶۰ اتوب��وس در اين خطوط مورد 

استفاده شهروندان قرار مي گيرد.«
اين درشرايطي است كه س��ال گذشته به منظور 
سهولت در امر حمل ونقل عمومي ۲۸5 دستگاه 
اتوبوس خريداري شد كه امس��ال اين اتوبوس ها 
به شهر اضافه مي شود. همچنين عالوه بر آن قرار 
است تا پايان امسال قرارداد خريد ۲۰۰ دستگاه 
اتوبوس ديگر نيز منعقد شود.  دركنار اين امكانات 
كه نقش مهمي در سهولت حمل ونقل عمومي در 
شيراز و جلوگيري از ترافيك دارد هم اكنون اجراي 
سامانه مديريت مكانيزه ناوگان اتوبوسراني درون 
شيراز در حال انجام اس��ت و تاكنون اين سامانه 
روي 3۰۰دستگاه اتوبوس نصب شده كه به دليل 
اجراي كامل اين س��امانه نظارت بر اتوبوس هاي 
درون شهري شيراز به طور كامل هوشمند خواهد 
شد، به طوري كه در حال حاضر زيرساخت اين كار 
در حال انجام است و در كمتر از دوماه ديگر شاهد 

تحولي نوين در اين زمينه خواهيم بود. 

پخت 8۴ تن  آش  به مناسبت 28 صفر در شيراز  
    فارس امسال ۸۴ هزار كيلو  آش سبزي به مناسبت ۲۸ صفر با همراهي و 
مش�اركت خيران و ش�هروندان در قال�ب يك فعالي�ت مردمي 

غيردولتي در شيراز طبخ مي شود. 
مدير گروه فرهنگي مذهبي كميل شيراز گفت: مردم اين كار را به عشق رسول اهلل )ص( انجام مي دهند 
و براي مش��اركت در پخت  آش هيچگونه اجباري وجود ندارد .  وي افزود: 1۹ سال پيش پخت  آش 
صلواتي با حجم 11۰ كيلوگرم با مش��اركت مردم در شيراز آغاز ش��د و اكنون حجم آن به ۸4 هزار 
كيلو افزايش يافته است.  مدير گروه فرهنگي مذهبي كميل شيراز با اشاره به اينكه سال گذشته اين 
هجمه به مراسم پخت  آش ۲۸ صفر در شيراز وارد بود كه چرا هزينه آن را صرف زلزله زدگان كرمانشاه 
نمي كنيد، تصريح كرد: ما امانتدار مردمي هستيم كه پول خود را نذر پخت  آش سبزي در ۲۸ صفر 

كرده اند و بنابر اين نذر حتي نمي توان حليم پخت يا اين پخت را در روز ۲۹ صفر انجام داد . 

فعاليت های عمرانی بی سابقه در چابهار طی۴سال گذشته
فعاليت هاي عمراني و هزينه هاي زيرساخت هاي انجام شده طي ۴ سال     سيستان وبلوچستان
گذشته در بندر چابهار در تاريخ 3۵ ساله ساخت بندر بي سابقه است. 
مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان با اعالم اين خبر و با اشاره به موقعيت 
اس��تراتژيك بندر چابهار و نقش آن در تعامالت اقتصادي و تجاري منطق��ه اي و بين المللي گفت: 
چابهار بندري مهم و مسيري كم هزينه براي دسترسي كشورهاي منطقه به يكديگر بوده و سرمايه 
گذاري هاي عمده اي توسط س��ازمان بنادر و دريانوردي در ايجاد زيرس��اخت هاي بندري و تأمين 
تجهيزات اس��تراتژيك تخليه و بارگيري صورت گرفته است.  وي افزود: بندر چابهار به عنوان اولين 
بندر كشور در جذب اپراتور خارجي و اتصال سه كشور طي توافقنامه اي بنام چابهار است.  آقايي ادامه 
داد: ظرفيت هاي ايجاد شده در بندر شهيد بهشتي چابهار اقتصاد كشور را به ديگر كشورهاي پيراموني 

پيوند خواهد داد كه نمونه بارز اقتصاد مقاومتي است. 
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گره كور ترافيك شيراز با تراموا باز مي شود

افزايش تخليه و بارگيري كاال در بندر بوشهر 
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر     بوشهر
از افزاي�ش رش�د ۲ درص�دي تخليه و 
بارگيري كاال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بندر بوشهر خبر داد. 
 سياوش ارجمندزاده گفت: در ش��ش ماه نخست امسال، 45 هزار و 533 
تي. ايي. يو )واحد شمارش( كانتينر در بندر بوشهر تخليه و بارگيري شده 
است.   وي با اشاره به افزايش تخليه و بارگيري كاال در بندر بوشهر افزود: 
1/4 ميليون تن كاال در نيمه نخست امسال در اين بندر تخليه و بارگيري 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزايش دارد. مديركل بنادر 
و دريانوردي استان بوشهر ادامه داد: در اين مدت 57 ميليون تن كاال نيز 
در بندر خارگ تخليه و بارگيري شده است.  ارجمندزاده همچنين با اشاره 
به اينكه در نيمه نخست امسال، 15/۶ ميليون تن كاال در عسلويه تخليه 
و بارگيري شده است، تصريح كرد: بيش از ۹۸ درصد اين كاال ها مربوط به 
بارگيري يعني صادرات بوده است.  وي، با بيان اينكه بندر بوشهر در تخليه و 
بارگيري كانتينر جايگاه دوم را بين بندر هاي كشور دارد، يادآور شد: با افتتاح 
اسكله و ترمينال كانتينري مجتمع بندري نگين بوشهر ظرفيت تخليه و 
بارگيري كانتينر در بندر بوشهر بيش از دو برابر مي شود.  مديركل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر اجراي مجتمع بندري نگين را يكي از طرح هاي 
مهم بندري بوشهر دانست و بيان كرد: اين طرح به عنوان پس كرانه بندر 
بوشهر محسوب مي ش��ود و در ارائه خدمات بندري به فعاالن اقتصادي و 
بازرگانان نقش تأثيرگذاري خواهد داشت.  ارجمندزاده افزود: براي رقابت با 
كشورهاي همجوار در جهت صادرات كاالها بايد با برنامه و به روز باشيم اگر 

بخواهيم به صورت سنتي با بازارجهاني رقابت كنيم، عقب خواهيم ماند. 

 همايش استاني ياوران وقف در اراك 
برگزار مي شود

مديركل اوقاف و امور خيريه اس�تان     مركزي
مركزي از برگزاري همايش اس�تاني 
ي�اوران وق�ف ب�ه مناس�بت ده�ه وق�ف در اراك خب�ر داد. 
 حجت االسالم حسين دالوري گفت: از 15 تا ۲4 آبان ماه به عنوان دهه 
وقف نامگذاري شده كه به همين مناسبت برنامه هاي ويژه اي در سطح 
بقاع متبركه و موقوفات اس��تان اجرا خواهد ش��د.  وي افزود: برگزاري 
همايش استاني ياوران وقف، برگزاري همايش روحانيون و ياوران وقف 
در هفت شهرس��تان خمين، شازند، س��اوه، خنداب، تفرش، محالت و 
فراهان، برگزاري مراسم عزاداري رحلت حضرت رسول)ص( و شهادت 
امام حسن مجتبي)ع( و امام رضا)ع( در سطح 3۰ بقعه متبركه بخشي از 
اين برنامه هاست.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان مركزي برگزاري 
1۰ محفل انس با قرآن كريم در بقاع متبركه، غبارروبي، عطرافش��اني 
و گلباران مزار ش��هدا در اماكن مذهبي، ديدار با خانواده ش��هدا، ديدار 
با نمايندگان مجلس، دي��دار با نماينده ولي فقيه در اس��تان را از ديگر 
برنامه هاي پيش بيني شده به مناسبت اين ايام برشمرد و ادامه داد: افتتاح 
امامزاده حليمه خاتون)س( در شهرس��تان تفرش، برگزاري همايش 
تخصصي فرهنگيان، نخبگان و دانش��گاهيان محالت، عطرافش��اني و 
گلباران مزار شهدا در امامزاده محمد عابد)ع(، عيادت از بيماران سرطاني 
و... از ديگر برنامه هاي قاب��ل اجرا در دهه وقف اس��ت.  به گفته وي در 
مجموع بيش از ۶5 عنوان ويژه برنامه همزمان با دهه وقف در استان اجرا 
خواهند شد.  دالوري با اشاره به ثبت ۲5 وقف جديد در سال جاري گفت: 
ميزان ارزش موقوفات ثبت شده در حال ارزش گذاري است.  وي افزود: 
تاكنون بيش از 5 هزار و ۲۰۰ موقوفه در نقاط مختلف استان مركزي به 
ثبت رسيده است.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان مركزي با اشاره به 
اجراي طرح بنياد توسعه و عمران موقوفات كشور بيان داشت: در راستاي 
اجراي اين طرح در حال حاضر يك هزار و 4۰۰ هكتار زمين زيركشت 
مكانيزه محصوالت كشاورزي قرار دارد كه اشتغالزايي بيش از ۲ هزار نفر 

را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دنبال داشته است. 

با حمايت آستان قدس رضوي
 800 هزار زائر اولي 

به زيارت امام رضا)ع( نائل شدند
بي�ش از ۸۰۰ ه�زار نف�ر از محرومان     خراسان رضوی
سراسر كشور طي سال جاري از سوي 
آستان قدس رضوي براي اولين بار به زيارت امام هشتم نائل و در 
اين مجموعه پذيرايي ش�ده اند و آس�تان موظف به ارائه بهترين 
خدمات ب�ه مهمانان حض�رت رض�ا )ع( در دهه آخر صفر اس�ت. 
حجت االسالم  والمسلمين سيد ابراهيم رئيس��ي توليت آستان قدس 
رضوي با اشاره به سه مأموريت اصلي آس��تان قدس رضوي گفت: اين 
مأموريت ها در تمام استان ها براساس آنچه مقام معظم رهبري مشخص 
كرده اند ش��امل انجام كار فرهنگي، رسيدگي به مس��ئله محرومان و 
نيازمندان و توجه به موضوع زيارت اس��ت.  وي با بي��ان اينكه اقدامات 
ارزشمندي براي ساخت زائرسراها در مش��هد انجام شده تا محرومان 
و مستضعفان نيز بتوانند به زيارت بروند، ادامه داد: با اين اقدام صنعت 
مسكن را فعال و اش��تغال خوبي ايجاد شده است.  توليت آستان قدس 
رضوي با تأكيد بر اينكه مس��ائل اقتصادي بايد به يك حركت جهادي 
تبديل شود، تصريح كرد: با روند روزمره گره ها باز نمي شود چون دشمن 
مي خواهد موفقيت هاي كشور را در حوزه اقتصادي متوقف كند.  رئيسي 
با بيان اينكه ۸۰۰ هزار محروم از سراسر كشور با حمايت آستان قدس 
رضوي به زيارت امام هشتم نائل ش��ده اند، گفت: كساني كه در مسير 
اربعين گام بر مي دارند يا با پاي پياده به سمت حرم مطهر رضوي حركت 
مي كنند، امكان تردد با وسيله نقليه را دارند اما نگاه عاشقانه عاشق به 
معشوق حكم مي كند كه پياده اين مس��ير را طي كنند.  عضو مجلس 
خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه حضور ميليوني زائران در دهه آخر صفر 
در مشهد مقدس به دنبال اربعين و با همان ويژگي ها و خصوصيات؛ يعني 
دلدادگي ميزبان با حضور مهمان است، ادامه داد: مردم براي پياده روي به 
سمت مضجع نوراني حضرت رضا)ع( از پياده روي اربعين الگو گرفتند.  
وي افزود: مردم خراسان و مشهد در طول تاريخ داراي روحيه ميزباني و 
صفا بوده اند و همه بايد تالش كنند در ميزباني دهه آخر صفر بهترين ها 

را به مهمانان عالي قدر حضرت رضا)ع( ارائه كنند. 
   بهترين خدمات به زائران ارائه مي شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: به بركت وجود مقدس 
حضرت رضا)ع( در ح��رم مطهر رضوي، بايد اين م��كان مقدس همه 
اضطراب هاي فكري، اخالقي، اجتماعي و اقتصادي را از دل ها بزدايد. 

رئيسي با اشاره به نقش حلقه هاي فكري، معرفتي و پاسخگويي به سؤاالت 
در به آرامش رس��يدن زائران، تصريح ك��رد: در محضر مقدس حضرت 
رضا)ع( بايد سازوكارهايي كه اضطراب و نگراني  هاي زائران و مجاوران 
را رفع كند، ايجاد شود.  وي خاطرنشان كرد: حرم مطهر رضوي جايگاه 
ايجاد س��كينه و آرامش اس��ت كه با انواع ابزارهايي كه حضرت رضا)ع( 
زمينه هايش را در اختيار ما قرار داده است، بايد اين مهم صورت بگيرد.  
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: بايد به نام امام رضا)ع( ميليون ها 
خدمت در سراسر كشور اتفاق بيافتند و از كار مردم گره گشايي كرد كه 
اين كار شدني است؛ امروز اين حركت با توسعه مفهوم خدمت، خادم و 
مخدوم آغاز شده است.  وي با بيان اينكه زيارت امام رضا)ع( و نورانيت 
ايشان همواره مانند خورش��يد مي تابد، گفت: بايد ميزباني و خدمت در 
آستان قدس رضوي توسط كس��اني كه مي خواهند خدمت فرهنگي، 
رفاهي، اجتماعي و اقتصادي ارائه كنند را وظيفه خود بدانيم و كاري كنيم 
كه زيارت با معناتر شده و معرفت، بصيرت، خدمتگزاري و گره گشايي 
از زندگي مردم افزون شود.  توليت آستان قدس رضوي تأكيد كرد: هيچ 
گاه نبايد در خدمتگزاري و گره گشايي آرام بگيريم، حرم مطهر رضوي 
جايگاهي اس��ت كه مي تواند اضطراب ها را رفع كند تا همه مشكالت به 
سكينه و آرامش براي زائر تبديل شود و خداوند متعال اين امكان را در 
اختيار ما قرار داده است.  وي افزود: امروز مشكالت اجتماعي وجود دارد 
اما ما هم مي توانيم به نام امام رضا)ع( در هرجا هس��تيم اقداماتي انجام 
دهيم كه در رفع اضطرابات جامعه و ايجاد آرامش اثر داشته باشد.  رئيسي 
تصريح كرد: امسال بايد دهه آخر صفر مشهد با سال گذشته متفاوت باشد 
كه با توسل به وجود مقدس حضرت رضا)ع( بايد تالش كنيم در حوزه 
مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با خدمتگزاري به زائران در همه 
سطوح از زائران با گويش ها، س��اليق و اقليم هاي مختلف، زيارت آنها را 

تبديل به يك زيارت خاطره انگيز توأم با آرامش كنيم.

ش�هر ش�يراز به دليل توريس�تي بودن در طول س�ال همواره عالوه بر 
ش�هروندان خود پذيراي گ�روه زيادي از مس�افران داخل�ي و خارجي 
است؛موضوعي كه به ش�دت نياز اين ش�هر را به داش�تن يك سيستم 
حمل ونقل عمومي گسترده و منظم آشكار مي س�ازد.  از آنجا كه داشتن 
سيستم حمل ونقل عمومي يكي از خدمات شهرداري ها براي جابه جايي 
ايمن، ارزان، قابل دسترس و راحت ش�هروندان به شمار مي آيد، اهميت 

اين موضوع باعث شد تا روزگذشته معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
شيراز از طراحي مسير تراموا در اين شهر تا بهمن ماه امسال خبر دهد و 
 )BRT( اعالم كند:»عالوه بر راه اندازي تراموا دو مسير اتوبوس هاي تندرو
در شيراز پيش بيني شده كه خط يك آن به طول 17 كيلومتر از ايستگاه 
مترو شاهد تا پايانه شهيد طباعي زاده)فلكه قصردشت( و خط دوم نيز به 
طول 11كيلومتر از ميدان احسان تا پايانه استقالل)عادل آباد( امتداد يابد.«

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك


