
  گلس�تان: ش��هردار گرگان از ايجاد پاركينگ روباز مشاركتي براي 2 
هزار خودرو در اين شهر خبر داد و گفت: اين پاركينگ ها با مشاركت مردم 
و شهرداري انجام ش��ده و زمين هاي بال استفاده دولتي و خصوصي سطح 
شهر تبديل به پاركينگ عمومي شهرداري شده است.  عبدالرضا دادبود در 
خصوص اقدامات انجام شده در راستاي حل مشكل ترافيك در شهر گرگان، 
اظهار كرد: در حال حاضر در حال اجراي طرح جامع حمل و نقل ترافيك 
جامع شهر گرگان هستيم كه اين طرح در دوره برنامه ميان مدت قرار دارد. 
  قم: مديرعامل شركت آب و فاضالب اس��تان قم از تجهيز سيستم 
آبرساني تمام شهرهاي استان به س��امانه پايش آلودگي بيولوژيكي و 
سموم خبر داد.  علي جان صادق پور خاطرنش��ان كرد: در همين راستا 
تمام تأسيسات آب و فاضالب به مولدهاي برق اضطراري و حفظ سطح 
آمادگي آنها براي تأمين برق در مواقع اضطراري مجهز شده است.  وي با 
بيان اينكه برنامه جامع واكنش در برابر شرايط اضطراري به ويژه در حوزه 
مالي و پشتيباني به منظور اطمينان از تأمين كاال در مواقع اضطراري و 
بحران تدوين شده است، خاطرنشان كرد: اقدامات الزم نيز در خصوص 
ايجاد انبار بحران به منظور اطمين��ان از آمادگي كامل تجهيزات براي 

تعميرات شبكه در حال انجام است. 
  خراس�ان جنوبي: معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي خراسان جنوبي از جابه جايي يك ميليون و ۱۴۱ هزار مسافر 
توسط ناوگان برون شهري استان طي هفت ماه گذشته خبر داد.  مهدي 
گرجي اظهار داشت: در ايام اربعين حسيني تعداد ۱۰۳ دستگاه اتوبوس 
جابه جايي ۳ هزار و ۹۷۵ زائر را به مرزهاي مهران و چذابه انجام داده اند.  
وي بيان كرد: با توجه به هماهنگي هاي انجام شده با مسئوالن كاروان ها 
غالب زائران با ناوگان اعزام شده به استان بازگشته اند و كاروان هايي كه با 

تأخير به مرز وارد مي شوند در روزهاي آتي به استان باز خواهند گشت.
  زنجان: مديركل كميته امداد استان زنجان با اشاره به اينكه كميته 
امداد استان 2۴ هزار خانوار را تحت پوش��ش دارد، گفت: امسال ۷۰۰ 
فرصت ش��غلي جديد براي مددجويان كميته امداد ايجاد شده است.  
هدايت صفري بابي��ان اينكه كميته امداد امام اس��تان زنجان 2۴ هزار 
خانوار را تحت پوش��ش دارد، افزود: ساالنه ۱۰ درصد از جمعيت تحت 

پوشش استان زنجان از چرخه حمايتي كميته امداد خارج مي شوند. 
  فارس: روزگذشته سالن كتابدار در اداره كل كتابخانه هاي عمومي 
فارس با حضور دكتر مهري پريرخ عضو هيئت امناي نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كش��ور و روح اهلل منوچهري، مدي��ركل كتابخانه هاي عمومي 
فارس با ظرفيت ۷۰ نفر به بهره برداري رس��يد.  در حاشيه افتتاح اين 
سالن، مديركل كتابخانه هاي عمومي فارس گفت: اين سالن با هزينه اي 
معادل 2۰۰ ميليون تومان در دوماه به بهره برداري رسيد.  منوچهري 
وسعت اين سالن را كه در كتابخانه رئيسي اردكاني به بهره برداري رسيد 
۱۷۰ مترمربع عنوان كرد و افزود: اين سالن پيشتر به عنوان انبار منابع 
اداره كل كتابخانه ها استفاده مي شد.  پس از اين مراسم، كارگاه كتاب 
درماني با حضور كتابدار كتابخانه هاي عمومي و كتابداران كتابخانه هاي 
مشاركتي و همچنين كتابدار كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوان با عنوان كتاب درماني، فرايند و مراحل آن برگزار شد.

 تأخیر 6ساله در ساخت
 پارك موزه دفاع مقدس گیالن

حدود 10 سال است كه گيالن در انتظار احداث پارك موزه دفاع مقدس 
است اما به داليل مختلف اين امر تا كنون محقق نشده. با اينكه طي 
اين سال ها بارها و بارها اعالم شده كه براي احداث پارك موزه هيچ 
مشكلي حتي اعتباري وجود ندارد اما مشخص نيست چرا تاكنون 
نسبت به محقق شدن آن گامي برداشته نش�ده بود. حاال مديركل 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس گيالن از به پايان رسيدن 
مرحله مطالعاتي احداث پارك موزه دفاع مقدس استان خبر مي دهد. 

    
شش سال پيش، يعني مهرماه ۱۳۹۱ بود كه مديركل بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس وقت گيالن گفت: »ساخت پارك موزه دفاع 
مقدس در استان مش��كل اعتباري ندارد بلكه مشكل مربوط به انگيزه 

نداشتن برخي از دست اندركاران احداث اين پروژه است.«
سرهنگ رسول جاليي با بيان اينكه افراد خوبي در اين پروژه هستند كه 
انقالبي عمل نمي كنند، ادامه داد: »مشكالت و تنگناها ساخت پروژه 

مزبور در قرارگاه پارك موزه بايد رفع شود.«
هر چند آن موقع مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
وقت گيالن از استاندار وقت خواس��ت كه با يك حركت جهادي كار را 
تمام كند اما نكته حائز اهميت اين بود كه گفت: »ضمن تهيه زمين و 
مطالعات، طرح اوليه اين پروژه آماده و حتي امسال يك ميليارد تومان 
براي پارك موزه اعتبار پيش بيني ش��ده اس��ت.« به هرحال كارها آن 
طور كه بايد و شايد پيش نرفت و مديران هم انقالبي پاي كار نيامدند 
تا اينكه حاال و بعد از گذشت شش سال مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس گيالن گفت: »در حال حاضر مرحله مطالعاتي 
احداث پارك موزه دفاع مقدس اس��تان گيالن به پايان رسيده است و 
اجراي عمليات ساخت فاز نخست آن بدون محاسبه نوسانات قيمت ها 

به حدود ۵ تا ۷ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.«
سرهنگ پاسدار عباس بايرامي ادامه داد: »براي احداث پارك موزه دفاع 
مقدس گيالن در سال هاي گذشته تالش هاي ارزنده اي انجام شد اما به 
دليل عدم حل يكي از مشكالت اساسي فرآروي اين طرح يعني زمين 

محل احداث، اجراي آن نزديك به ۱۰ سال عقب افتاد.«
  15 استان، ساخت پارك موزه را تمام كرده اند

هم اكنون ۳۰ استان كشور براي ايجاد پارك موزه دفاع مقدس اقدام 
كرده اند. از اين ميان تاكنون ۱۵ استان كشور كار احداث پارك  موزه ها 
را به اتمام رس��انده اند و اين طرح در ۱۰ اس��تان كشور نيز با پيشرفت 
فيزيكي بين ۵۰ تا 8۰ درصد در حال تكميل فرآيند ساخت است. پنج 
استان ديگر نيز جديداً عمليات س��اخت پارك موزه ها را آغاز كرده اند. 
تمامي اين پيشرفت هاي ذكر شده در استان هاي كشور در حالي رقم 
مي خورد كه طرح س��اخت پارك موزه دفاع مقدس گي��الن هنوز به 
مرحله عملياتي شدن هم وارد نشده است.  مديركل بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس گيالن از اهداي زمين جهت ايجاد پارك 
موزه دفاع مقدس استان خبر داد و گفت: »فرماندهي سپاه قدس گيالن 
خدمت و كمك بزرگي را در اين مسير انجام داد و با اهداي زمين، يكي از 

بزرگ ترين موانع اجراي پارك موزه دفاع مقدس استان برطرف شد.«
وي لزوم حمايت ويژه دولت در احداث پارك موزه هاي دفاع مقدس را 
مورد تأكيد قرار داد و ابراز داش��ت: »با وجود همه تنگناها و مشكالت 
اقتصادي موجود در كشور از مجموعه دولت انتظار داريم در بحث تأمين 
اعتبارات اين طرح نگاه ويژه اي داشته باشد.« بايرامي مشاركت فعال و 
گسترده خيران و آحاد مردم را نيز خواستار شد و با تأكيد بر اينكه طبق 
طرح آماده شده، پارك موزه دفاع مقدس گيالن در سه فاز اجرا مي شود 
عنوان كرد: »در فاز نخست اين پروژه فرهنگي، احداث ساختمان هاي 
اداري، گالري هاي خاص دفاع مقدس، ساختمان فرهنگي و كتابخانه 
حوزه مورد بهره برداري قرار مي گيرد.« مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس گيالن جانمايي المان هايي با سبك و مضامين 
استاني را مهم ترين مرحله ايجاد پارك موزه دفاع مقدس ناميد و گفت: 
»اين بخش حساس ترين قسمت پروژه محسوب مي شود و هم  اكنون 

كار انتخاب سوژه هاي خاص و ناب آن نيز آغاز شده است.«

 مرزهاي شلمچه و چذابه
 براي فعالیت تجاري بازگشايي شد 

فعاليت تجاري و اقتصادي در مرزهاي     خوزستان
شلمچه و چذابه از طريق هماهنگي با 
طرف عراقي و كاهش تردد زائران اربعين حسيني از سر گرفته شد. 
مديركل هماهنگي امور اقتصادي اس��تانداري خوزس��تان گفت: مرز 
چذابه با توجه به كاهش تردد به دستور استاندار خوزستان و درخواست 
تجار و بازرگانان براي از سرگيري صادرات از روز يك شنبه هفته جاري 
بازگشايي  شد.  اميد بن عباس افزود: براساس هماهنگي با طرف عراقي 
كه از روز شنبه هفته جاري انجام شد، شاهد آغاز به كار تجار و بازرگانان 
در مرز چذابه بوديم و در حال حاضر تجارت در اين مرز در حالت عادي 
قرار دارد.  مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان گفت: 
اميدواريم در روزهاي آينده حجم تجارت در مرز به سطح روزهاي عادي 
گذشته بازگردد.  وي ادامه داد: از روز دوشنبه فعاليت اقتصادي و تجاري 
در مرز شلمچه آغاز مي ش��ود و تجار و بازرگانان مي توانند به تبادالت 
اقتصادي بپردازند.  از روز چهارشنبه )2۵ مهرماه سال جاري( فعاليت 
تجاري و تبادل كاال در مرزهاي شلمچه و چذابه به دليل حجم گسترده 
حضور زائران اربعين حسيني و جهت سهولت در رفت وآمد ممنوع شده 
بود.  همچنين در اين روزها ترددهاي تجاري از مرز شلمچه به منظور 
تسهيل حركت زائران اربعين حسيني ممنوع شده بود كه با هماهنگي 

با طرف عراقي، صادرات از طريق دريايي صورت پذيرفت.

 صادرات ۵۰۰ میلیون دالر كاال
 از استان مركزي 

مديركل گم�ركات مركزي از صادرات     مركزي
بيش از 5۰۰ ميليون دالر صادرات كاال 

از استان خبر داد. 
سيدمهدي ميراشرفي اظهار داشت: پس از اين توليدكنندگان و دارندگان 
كاال، عالوه بر اينكه حقوق و عوارض ورودي به كشور را مي توانند به صورت 
ضمانت نامه اي و اعتباري پرداخت كنند، براي روان سازي در فعاليت هاي 
توليدي و اقتصادي توانايي تسويه ارزش افزوده كاالهاي وارداتي را نيز به اين 
طريق دارند، كه اين امر نقش به سزايي در نقدينگي اين واحد ها دارد.  وي 
افزود: توليدكنندگان استان مركزي، توانايي كسب مجوز ورود موقت مواد 
اوليه بدون مراجعه به تهران، از اداره كل گمركات استان را دارند و اين امكان 
براي آنها وجود دارد كه كاالي مورد نياز خود را بدون نياز به پرداخت حقوق 
و عوارض موقت، وارد كرده و بعد از پ��ردازش آن را صادر كنند.  مديركل 
گمركات استان مركزي ادامه داد: بزرگ ترين شركاي تجاري ما كشورهاي 
آلمان، ايتاليا، يونان و اسپانيا هس��تند، در زمينه صادرات هم كشورهاي 
عراق، افغانس��تان، تركيه و غيره را مي توان نام برد، كشورهاي اروپايي از 
جمله كشورهاي سوئد، انگلستان و كشورهاي آفريقايي مثل تونس هم 
جزو مقاصد صادراتي ايران بودند، البته پاكستان هم جزو كشورهايي است 
كه در اين مدت صادرات داشتيم.  ميراشرفي گفت: بيش از 2۰۰ ميليون 
دالر كاال از خارج، به استان مركزي وارد و بيش از ۵۰۰ ميليون دالر كاال از 
اين استان به خارج از كشور صادر شده است.  وي افزود: مهم ترين كاالهاي 
صادره از استان مركزي شامل، توليدات واحد هاي صنعتي، فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي است، از مهم ترين كاالهاي وارداتي به استان، مي توان 

مواد اوليه مورد نياز توليد و ماشين آالت را نام برد.

 برگزاري چهارمین جشنواره رسانه اي ابوذر 
در استان بوشهر 

مسئول سازمان بس�يج رسانه استان     بوشهر
بوشهر از برگزاري چهارمين جشنواره 

رسانه اي ابوذر در استان بوشهر خبرداد. 
عبداهلل نجفي گفت: توسعه، تعميق و نهادينه سازي گفتمان انقالب اسالمي، 
ايجاد بستري جهت هم افزايي و ارتباط بيشتر فعاالن رسانه، كمك به افزايش 
كيفي آثار منتشر ش��ده در رسانه ها، حساس كردن مس��ئوالن براي حل 
معضالت، تجليل و تقدير از فعاالن رسانه از اهداف جشنواره ابوذر مي باشد.  
وي افزود: مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، بسيج و حوزه هاي اقدام، اقتصاد 
مقاومتي، مس��ائل صنفي خبرنگاري، مقاومت و دف���اع م�قدس، خدمات 
اجتماعي محروميت زدايي، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، بصيرت و دش�من 
ش��ناسي از موضوعات كشوري جشنواره بوده و مصرف بهينه برق، سازگاري 
با كم آبي و اخالق و حقوق شهروندي نيز از موضوعات استاني آن محسوب 
مي شود.  اين مسئول با بيان اينكه تاريخ ارسال آثار تا 2۱ آذر۹۷ مي باشد، ادامه 
داد: جشنواره رسانه اي ابوذر در قالب تيتر، خبر، گزارش، يادداشت، عكس، 
گرافيك، كاريكاتور، موشن گرافي، مستند، فيلم اجرا مي شود و عالقه مندان 
مي توانند آثار مربوط به بازه زماني 2۱ آذر ۹۶ الي 2۱ آذر ۹۷ خود را به ايميل 
دبيرخانه جشنواره رسانه اي ابوذر ارسال نمايند.  نجفي گفت: هر شركت كننده 
مي تواند در دو قالب و در هر قالب سه اثر به دبيرخانه جشنواره به آدرس ايميل 
abouzar. festival@gmail. com ارسال نمايد و جهت كسب 
اطالعات بيشتر نيز به شماره همراه ۰۹۳۰۰۱۱8۱۵۱ تماس حاصل نموده يا 

به صفحه اينستاگرام abouzar. festival مراجعه كنند. 

حوريه ملكي

چابهار در اس�تان 
محمدرضا سوري 

   گزارش 2
ن و  سيس���تا

بلوچس�تان تنها 
بندر اقيانوسي كشور است كه در كرانه درياي 
عمان و اقيانوس هند ق�رار دارد كه لنگرگاه آن 
قابليت پهلوگيري كشتي هاي اقيانوس  پيما را 
دارد،لذا اين موضوع از لحاظ تجاري از اهميت 
زيادي  برخوردار است.  اين مهم سبب شد تا براي 
رونق هرچه بيشتر اين بندر كه نقش مهمي در 
رونق اقتصادي هرچه بيشتركشور و مردم منطقه 
دارد تسهيالت ويژه اي به تُجاري كه از اين بندر 
استفاده مي كنند داده شود؛موضوعي كه موجب 
ش�د روز گذش�ته مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان وبلوچستان اعالم كند:»در اين بندر 
3۰درصد تخفيف هزينه تخليه و بارگيري به ازاي 
هر كانتينر وارداتي نسبت به ديگر بنادر اعمال 
مي شود. همچنين براي كانتينرهاي ترانزيتي به 
افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه نيز عالوه بر 
اين تخفيف 3۰ درصد ديگر نيز تخفيف اعمال 
خواهد ش�د .«  اين تس�هيالت درحال�ي ارائه  
مي شود كه عالوه برآن در زمينه هزينه انبارداري 
براي توقف كشتي در كنار اسكله نيز تخفيفات 
قاب�ل توجه�ي درنظ�ر گرفت�ه ش�ده اس�ت. 

    
بندر چابهار در استان سيستان وبلوچستان به دليل 
موقعيت راهبردي كه نزديك ترين راه دسترسي 
كش��ورهاي محصور در خش��كي آس��ياي ميانه 
)افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، 
قرقيزستان و قزاقس��تان( به آب هاي آزاد است از 
اهميت فراواني برخوردار است.  همچنين به دليل 
موقعيت راهبردي و فاصله نزديك زميني و دريايي 
با بنادر و كشورهاي همجوار اقيانوس هند اهميت 
بسياري در زمينه تجاري، اقتصادي، گردشگري، 

ترانزيت كاال و مسافر براي سرمايه گذاران دنيا و به 
ويژه كشورهاي افغانستان و پاكستان دارد.  از سويي 
ديگر نيز اين بندر، به دليل شرايط آب و هوايي اش 
قادر است در تمامي طول سال امكان انتقال كاال به 
آسياي ميانه را فراهم كند.  در كنار آن، يك شاهراه 
عمده كه چابهار را به شاهراه قندهار - هرات متصل 
مي كند و دو طرح ريلي نيز در دست اجراست كه 
نخس��تين خط آهني  اس��ت كه هندي ها ساخت 
آن را برعه��ده دارن��د و بندر چابه��ار را به منطقه 
»حاجيگك« متصل خواهد كرد.  همچنين خط 
دوم كه متخصص��ان داخلي درحال س��اخت آن 
هستند، شهر هرات را به مشهد متصل مي كند و از 

آنجا به سمت تركيه ادامه خواهد يافت. 
  طرح توسعه بندر شهيدبهشتي چابهار

با وجود اينكه بندر چابهار در اول راه توس��عه قرار 
دارد، اما در س��ال هاي اخير اقدام��ات خوبي در 

زمينه تجاري س��ازي آن انجام گرفته اس��ت كه 
مي توان به مواردي از قبيل احداث دو پست اسكله 
كانتينري به طول ۶۴۰ متر و آبخور ۱۶ متر و سه 
پست اسكله چند منظوره به طول ۵8۰ متر و به 
عمق ۱۴ متر و اليروبي ۱۷ ميليون متر مكعب تا 
عمق ۱۶ متر و اس��تحصال اراضي به ميزان ۱۹۵ 
هكتار اش��اره كرد.  اين مهم موجب ش��ده است 
اين بندر توانايي خدمات انواع كاال اعم از عمومي، 
كانتينري، فله، مواد نفتي، كاالي عمومي لنج ها، 
آبرساني به شناورها و نگهداري و پردازش كاال را 
داشته باشد.  مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
با اشاره به بهره برداري از فاز اول طرح توسعه بندر 
چابهار در آينده نزديك مي گويد:»افتتاح اين فاز و 
ساير فازهاي طرح توسعه مي تواند كمك زيادي به 
افزايش ظرفيت هاي اين بندر كند. گفتني است 
طرح توسعه بندر شهيدبهشتي چابهار با چشم انداز 

82 ميليون تن كاال با اجراي پنج فاز طراحي شده 
است كه با اتمام فاز اول ظرفيت بندر از ۵/2ميليون 
تن به ۶ ميليون تن خواهد رسيد.  محمد راستاد با 
اشاره به سرمايه گذاري هاي انجام شده دراين بندر 
مي افزايد:»مذاكرات با كش��ور هن��د براي جذب 
سرمايه گذاري ۱8۵ ميليون دالري اين كشور براي 
تجهيزات بندر چابهار رو به پايان است و به زودي 
بخشي از تجهيزات مورد نياز اين بندر توسط هند 

تأمين و نصب مي شود.«
  تخفيف ويژه به صاحبان كاال 

از آنجا كه ب��راي رونق هر چه بيش��تر بندر چابهار 
نياز به برخي تشويقي احساس مي ش��ود، لذا اين 
مهم باعث ش��د تا مدي��ركل بن��ادر و دريانوردي 
سيستان وبلوچس��تان از برخي تخفيف��ات براي 
صاحبان كاال خبردهد.   بهروز آقايي مي گويد:»بندر 
چابهار هم اكنون ارزان ترين بندر ايران در هزينه هاي 
تخليه و بارگيري، انبارداري و پهلوگيري كش��تي 
است. در اين بندر ۳۰ درصد تخفيف هزينه تخليه و 
بارگيري به ازاي هر كانتينر وارداتي نسبت به ديگر 
بنادر اعمال مي شود. همچنين براي كانتينرهاي 
ترانزيتي به افغانستان و كش��ورهاي آسياي ميانه 
نيز عالوه بر اي��ن ۳۰ درص��د، ۳۰ درصد ديگر نيز 
تخفيف اعمال خواهد ش��د .« به گفته وي از آنجا 
كه هزينه هاي قابل توجه��ي از حمل ونقل صرف 
انبارداري مي ش��ود، لذا براي انب��ارداري هم بندر 
چابهار تخفيفات ويژه در نظر گرفته شده كه تخفيف 
8۵ درصدي نسبت به ساير بنادر ايران در انبارداري 
از جمله آن است.  همچنين براي كاهش هزينه هاي 
دريايي هم كه عمدتاً هزينه توقف كشتي در كنار 
اسكله اس��ت، تخفيفات ويژه اي در بندرچابهار به 
صاحبان كاال اعطا مي شود كه مهم ترين آن تخفيف 
8۰ درصدي توقف كش��تي در كنار اسكله چابهار 

نسبت به ساير بنادر است . 

بندر چابهار اقتصاد  سيستان وبلوچستان را رونق می دهد

خراس��ان رضوي حال و هوايي دارد وصف نشدني. 
جايي كه تمام ارگان  ها و نهادها بس��يج ش��ده اند 
تا در اين ايام ميزبان شايس��ته ب��راي زائران پياده 
امام هشتم)ع( باش��ند و در اين ميان حركت هاي 
خودجوش مردمي و خدمات رساني خراساني ها و 
به خصوص مشهدي ها به زائران از راه رسيده قابل 
تقدير و ستايش اس��ت.  زائران پياده امام رضا)ع( 
از مسيرهاي متعددي و از محورهاي ورودي شهر 
مشهد خود را به مشهدالرضا)ع( مي رسانند تا فعل 
دلدادگي و عشق به اهل بيت)ع( را در ايام پاياني دهه 
صفر صرف كنند و حضوري ميليوني را در كنار ساير 
دلدادگان اهل بيت)ع( در ايام شهادت امام رضا)ع( 
و پيامبر مهر و عطوفت رقم بزنند.  بارگاه منور رضوي 
نيز مانند سال  هاي گذشته خود را مهياي پذيرايي از 
زائران دهه آخر صفر مي كند و برنامه هاي فرهنگي و 

تبليغي متعددي در اين ميان تدارك ديده است.  
بر اس��اس آماره��اي منتش��ره تا كن��ون بيش از 
۱/۵ميليون زائر خود را به مشهد مقدس رسانده اند 
و اين رقم به جز ده ها هزار زائ��ر پياده اي كه هنوز 
در راه هس��تند و بيش از ۱۶۰ ه��زار زائر خارجي 
كه بعد از اربعين، خود را براي مراس��م پاياني ماه 
صفر به شهر مقدس مشهد رسانده اند، است.  نبايد 
فراموش كنيم كه تشرف زائران پياده اهل سنت با 
حضور ۱۰۰۰ نفر از استان هاي آذربايجان غربي، 
كردس��تان، خراسان رضوي، خراس��ان شمالي و 
خراس��ان جنوبي كه براي چندمين سال متوالي 
در دهه پاياني صفر صورت مي گيرد هم با شعاري 
واحد، پاس��خي كوبنده به مخالفان اهل بيت)ع( و 

تفرقه افكنان ميان جهان اسالم است. 

   ارائه خدمات به 11 زبان مختلف
»برنامه هاي س��تاد ده��ه آخر صفر در گس��تره 
حرم مطهر، مش��هد مقدس، مل��ي و بين المللي 
برنامه ريزي  شده اس��ت و 2 هزار و ۵۰۰ مبلغ در 
قرارگاه فرهنگي زائران پي��اده به زائران خدمات 
فرهنگ��ي ارائ��ه مي كنن��د.« اين ها بخش��ي از 
حرف هاي رئيس ستاد مناسبت هاي ويژه آستان 
قدس رضوي است كه به »جوان« مي گويد و ادامه 
مي دهد: » »ميثاق با امام« يكي از اين برنامه ها با 
محوريت حضور توليدكنندگان و توزيع كنندگان 
كاالهاي اساسي كشور براي ميثاق با امام رضا)ع( 
و براي حماي��ت از م��ردم در براب��ر تهديدهاي 
دشمن است كه در حرم مطهر برگزار مي شود.« 
حجت االس��الم حجت گنابادي ن��ژاد مي گويد: 
»برنامه »صالي عزا« عنوان برنامه خطبه خواني 
شب شهادت امام هشتم)ع( است كه با مشاركت 
معاونت سازمان هماهنگي حرم، معاونت اماكن 
و امور زائ��ران و معاونت تبليغات آس��تان قدس 
رضوي طبق سنوات گذشته در حرم  رضوي برگزار 
مي شود. همچنين به همت مركز امور بين الملل 
در برنامه »صالي ع��زا« از بيانات متوليان اعتاب 
مقدس خارج كش��ور و علماي برجسته بهره مند 
خواهيم ش��د. همچنين »اجتم��اع رضويون« با 
حضور جمع عظي��م زائران و مج��اوران به مدت 
دو روز رحل��ت پيامبر اكرم)ص( و ش��هادت امام 
رض��ا)ع( در حرم رض��وي برگزار مي ش��ود.« اما 
برگزاري مراسمات متفاوت به زبان هاي گوناگون 
از جمله برنامه هاي خاصي اس��ت كه امسال در 
مشهد مقدس به اجرا در مي آيد.  به عنوان مثال 

برنامه »خيمه امت« يكي از برنامه هاي ابتكاري 
معاونت تبليغات حرم مطهر رضوي براي اجراي 
مراس��م س��وگواري اقوام مختل��ف در دهه آخر 
صفر در ح��رم رض��وي اس��ت.  برنامه هايي ويژه 
زائران پياده اردو و آذري زبان از جمله بخش هاي 
»خيمه امت« اس��ت. ويژه  برنامه »زنان فاطمي 
سوگواران رضوي« نيز از ديگر بخش هاي »خيمه 
امت« است كه در رواق حضرت زهرا)س( برگزار 
مي شود و توليدات محتوايي در ۷2 عنوان و ۱۱ 

زبان را ارائه مي كند. 
  تاكسي هاي صلواتي در خدمت زائران

مدي��ر كل ورزش و جوان��ان خراس��ان رضوي از 
هماهنگي ه��اي الزم جهت اس��كان زائران دهه 
آخر صفر در سالن هاي ورزشي و خوابگاه ها خبر 

داد و با تأكيد استاندار خراسان رضوي بر مردمي 
كردن ارائه خدمات، اعالم شد، از حضور مردم براي 
ميزباني از زائران رضوي به ويژه در آيين هاي دهه 
آخر صفر اس��تقبال مي ش��ود.  عليرضا رشيديان 
اقدام شهرداري در راه اندازي طرح شهروند مهمان 
نواز را مناسب دانسته و مردمي كردن ميزباني از 
زائران در تمام حوزه ها اعم از فرهنگي و خدماتي 
را مورد تأكي��د قرار داد.  وي گفت: »ش��هروندان 
مي توانند در موضوعات مختلف همچون اسكان، 
تغذيه، حمل و نقل و سالمت در اين پويش ثبت 
نام كنند و ش��هرداري نيز با س��اماندهي آنها در 
كميته هاي مختلف از اين ظرفيت به طور صحيح 
اس��تفاده كند.« فرماندار شهرستان مشهد نيز با 
اش��اره به اينكه اين ش��هر براي ميزباني از زائران 
امام رضا )ع( در دهه پاياني ماه صفر، بيش��ترين 
آمادگ��ي را دارد گفت: » ۵۰۰ ايس��تگاه صلواتي 
در داخل شهر مش��هد و 2۵۰ ايستگاه منتهي به 
ش��هر مش��هد آماده پذيرايي و خدمت به زائران 
هس��تند.« در زمينه خدمات حم��ل و نقلي نيز 
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري مشهد 
از اجراي طرح صلواتي حمل ونقل عمومي زائران 
در دهه آخر صفر همچون سال گذشته خبر داد.  
سيد مهدي علوي مقدم با اشاره به اينكه مرخصي 
راننده هاي تاكسي در مبادي ورودي شهر، فرودگاه 
و اطراف ح��رم مطهر در ايام پايان��ي ماه صفر لغو 
مي باشد، گفت: »۴۰۰۰ دستگاه تاكسي گردشي، 
۱۰۰۰دس��تگاه در مبادي ورودي شهر مشهد و 
2۰۰۰دستگاه بي سيم نيز به صورت شبانه روزي 
آماده خدمت رساني به زائران در اين ايام هستند و 
در صورتي كه نياز به تاكسي هاي بيشتري نيز باشد 

اين تعداد نيز افزايش پيدا مي كنند.«
   ايجاد 454 م�كان براي اس�كان زائران 

توسط اوقاف
ويژه برنامه هاي دهه وقف از ۱۵ تا 2۴ آبان ماه در 
امامزادگان و بقاع متبركه خراسان رضوي برگزار 
مي شود. در روزهاي شاخص اين دهه به ويژه ايام 
دهه شفاعت و روزهاي پاياني ماه صفر برگزاري 
مراسم رحلت پيامبر اكرم)ع( و شهادت امام حسن 
مجتبي)ع( در 8۱ بقعه، اجتماع عظيم عزاداران 
نبوي در ۶۶ بقعه، مراسم شهادت امام  رضا)ع( در 
۷۰ بقعه، قرائت زيارت از راه دور پيامبر اكرم)ص( 
در ۴۵ بقعه و برپايي ۶۵ ايس��تگاه طرح قدم هاي 
آس��ماني تا امام مهرباني جهت خدمت رساني به 
زائران پياده رضوي از جمله اين برنامه هاس��ت.  
در همين رابط��ه مديركل اوق��اف و امور خيريه 
خراس��ان رضوي با بيان اينكه ۴۵۴ مكان جهت 
اس��كان زائران پي��اده امام رض��ا)ع( در ايام دهه 
شفاعت و شهادت امام مهرباني ها با ظرفيت ۴۰ 
هزار زائر در هر شب توسط اوقاف خراسان رضوي 
آماده شده است، گفت: »از اين تعداد ۴۰۰ مكان 
آن در مشهد بوده و ۵۴ مكان ديگر در جاده ها و 
مسيرهاي منتهي به مش��هد كه در مسير زائران 

پياده امام هشتم)ع( است قرار دارد.«
حجت االس��الم محمد احمدزاده با اشاره به وقف 
علم و فناوري در اس��تان، ادامه داد: »خراس��ان 
رضوي شروع كننده طرح وقف علم و فناوري بود و 
آن را در كل كشور جاري و ساري كرد و وقف هاي 
مستقل و مشاركتي زيادي در حوزه علم و فناوري 
در سطح استان و كش��ور به ارزش بيش از ۱۰۰ 
ميليون تومان به ثبت رسيده و به دنبال ملي شدن 

وقف علم و فناوري هستيم.«

تش�رف زائ�ران پياده اهل س�نت 
با حض�ور 1000 نفر از اس�تان هاي 
آذربايج�ان غرب�ي، كردس�تان، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي و 
خراسان جنوبي كه براي چندمين 
س�ال متوالي در ده�ه پاياني صفر 
صورت مي گيرد با ش�عاري واحد، 
پاس�خي كوبن�ده ب�ه مخالف�ان 
اهل بي�ت)ع( و تفرقه افكنان ميان 

جهان اسالم است
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حاال همه نگاه ها به اجتماع رضويون است
حضور 2ميليون زائر در مشهد مقدس

 ۸۰ واحد بوم گردي در آذربايجان غربي 
ايجاد مي شود  

مدي�ركل مي�راث فرهنگ�ي، صنايع     آذربايجان غربي
دستي و گردشگري آذربايجان غربي 
از موافقت اوليه صدور ۸۰ واحد بوم گردي در سطح استان خبر داد. 
جليل جباري با بيان اينكه ايجاد واحدهاي بوم گردي از اولويت هاي اصلي 
اين اداره كل در سال جاري اس��ت گفت: براي راه اندازي اين اقامتگاه ها 
جلسات متعددي با بخشداري ها، فرمانداري ها و دهياري ها برگزار شده 
است تا همكاري الزم را براي ايجاد ين اقامتگاه ها داشته باشند.  وي با 
بيان اينكه در حال حاضر ۱2۰ تقاضاي س��رمايه گذاري براي تأسيس 
واحدهاي بوم گردي در اس��تان به اداره كل داش��ته ايم افزود: تاكنون 
موافقت اوليه براي 8۰ مورد صادر ش��ده و مابقي نيز در دست بررسي 
است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان 
غربي با بيان اينكه در اس��تان بيش از ۵۰ روس��تا و منطقه مورد هدف 
گردشگري براي ايجاد واحدهاي بوم گردي ايجاد شده است ادامه داد: 
مناطق روستايي اين استان داراي ظرفيت هاي كم نظير گردشگري است 
و از اين مزيت ها مي توان براي توسعه روستايي استفاده كرد.  جباري با 
اشاره به اينكه اين اقامتگاه ها در روستاهاي هدف گردشگري همچون 
حس��نلو نقده و س��يلواناي اروميه و در مجاورت جاذبه هاي تاريخي و 
طبيعي نظير سوله دوكل، تاالب كاني برازان و خوشاكو راه اندازي مي شود 
گفت: اقامتگاه هاي بوم گردي منبع درآمد مناسبي براي روستائيان بوده 

و درآمد حاصل از آن به مراتب باالتر از كشاورزي است. 

آبخوان هاي البرز آب مي روند
مديرعامل شركت آب منطقه اي البرز     البرز
با اشاره به وجود 11 هزار حلقه چاه آب 

در استان، از مرگ تدريجي آبخوان ها خبرداد. 
داود نجفيان با اشاره به اينكه منابع آبي استان وضعيت مناسبي ندارند، 
گفت: تراكم باالي كشت در استان مشكالت زيادي براي آبخوان ها به وجود 
آورده است.  وي تنها چاره به عنوان روش مؤثر براي حفظ و نجات منابع 
آبي استان را كاهش برداشت آب توسط چاه هاي مجاز و غيرمجاز دانست و 
افزود: در استان ۱۱ هزار حلقه چاه غيرمجاز وجود دارد كه اگر برخوردهاي 
الزم انجام نشود زمينه نابودي آبخوان ها فراهم مي شود.  مديرعامل شركت 
آب منطقه اي البرز با اشاره به اينكه ساالنه ۱۰۰ ميليون مترمكعب كسري 
مخزن داريم، ادامه داد: براي نجات آبخوان ها و منابع آبي نيازمند استفاده 

از روش هاي نوين آبياري و كاشت گياهان كم آب بر هستيم. 

شايد بعد از اربعين حسيني)ع(، بزرگ ترين قرارگاه عاشقي مسلمين را 
بايد در مشهدالرضا)ع( جست وجو كرد. جايي كه در ايام پاياني ماه صفر 
زائران پياده از سراس�ر ايران و ديگر كشورهاي اس�المي به سوي بارگاه 
منور رضوي رهس�پار مي شوند؛ رس�مي چندين س�اله كه در سال هاي 
اخير زائر به زائر به تعداد عاش�قان ام�ام غريبان افزوده ش�ده و حاال در 
آستانه سالروز ش�هادت اين امام همام بيش از 1/5 ميليون زائر خود را به 

مشهد مقدس رس�انده اند و ده ها هزار نفر هم با پاي پياده در راه هستند. 
نكته حائز اهميت اينك�ه اكثر 135ه�زار زائر خارجي كه از كش�ورهاي 
پاكس�تان، آذربايجان، تركيه و افغانس�تان در مراس�م اربعين ش�ركت 
كرده بودند، براي ش�ركت در مراس�م پايان�ي ماه صفر به ش�هر مقدس 
مشهد سفر كرده و حدود 25 هزار نفر هم از كش�ور افغانستان از طريق 
مرز دوغارون براي شركت در اين مراس�م وارد خراسان رضوي شده اند. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك


