
 ۳۰۰ ابلاغ  بلا      مركزي
ميليلارد ريلال 
اعتبار سفر رئيس جمهوري به استان مركزي 
اجراي پروژه انتقلال آب از چشلمه هفتيان 

تفرش به زودي آغاز مي شود. 
فرزاد مخلص االئمه اس��تاندار اس��تان مركزي 
گفت: در س��فر رئيس جمهور به استان مركزي، 
كل اعتب��ار اجراي ط��رح اصلي به مبل��غ هزار و 
۵۰۰ميليارد ريال تا پايان سال ۱۴۰۲ تأمين شد 
كه ۳۰۰ ميليارد ريال تخصيص آن تاكنون ابالغ 
شده است.  وي افزود: با توجه به ضرورت تأمين 
آب شرب سالم و بهداشتي و با كيفيت و به دنبال 
اُفت حجم و كميت آب شهروندان تفرشي، طرح 
اضطراري انتقال آب به مي��زان ۳۰ ليتر بر ثانيه 
به اين شهر در دس��تور كار مسئوالن استان قرار 
گرفت.  نماينده دولت در استان مركزي با اشاره 
به اُفت شديد س��طح منابع آب زيرزميني در پي 

سال هاي كم بارش اخير در شهرستان تفرش بيان 
كرد: با توجه به نيمه تمام بودن اجراي طرح اصلي 
آبرساني به شهر تفرش به علت نياز به منابع مالي 
چشمگير طي سه سال كه رقمي بالغ بر ۳هزار و 

۵۰۰ ميليارد ريال بود، اج��راي طرح اضطراري 
انتقال آب به دليل قطع آب در تابستان گذشته 
مدنظر قرار گرفت كه ه��م اكنون كل خط اصلي 
آن به طول۶۰ كيلومت��ر و ۷۰ كيلومتر خطوط 

فرعي اجرا شده است.  مخلص االئمه با بيان اينكه 
طرح اضطراري انتقال آب كه اجراي آن با همت 
همكاران فني شركت آب منطقه اي مركزي محقق 
شد، تصريح كرد: در سال جاري نيز با هدف تأمين 
آب برخي روستاها در نزديكي خط انتقال و در حد 
فاصل ايستگاه پمپاژ جفتان و قزلجه و همچنين 
افزايش دب��ي آب وصولي انتهاي خط در ش��هر 
تفرش با ايجاد اصالحات فني و همچنين ارتقاي 
توان مكانيكي پمپ هاي موقت و تأمين، اصالح و 
نصب شيرآالت و اتصاالت در ايستگاه هاي پمپاژ 
هفتيان و جفتان اين طرح اضطراري تقويت شد 
و ظرفيت از ۳۰به ۵۰ ليتر بر ثانيه افزايش يافت.  
وي افزود: پس از اين اصالحات، آب وصولي پس 
از برداشت بين راهي روستاهاي مسير در مخزن 
نقره كمر شهر تفرش به ۳۰ ليتر بر ثانيه ارتقا يافت 
و همچنين روستاهاي حد فاصل دو ايستگاه فوق 

نيز از اين طرح بهره مند شدند.

پروژهانتقالآبازچشمههفتيانتفرشآغازميشود

فريبا كياني

تدوين برنامه مديريت جامع تاالب كجي نهبندان
منظللور  بله      خراسان جنوبي
جلوگيلري از 
تخريب و آلودگي، برنامله مديريت جامع 
تلاالب كجلي نهبنلدان تدويلن شلد. 
برنامه مديري��ت جامع تاالب كج��ي نمكزار 
نهبندان به منظ��ور جلوگي��ري از تخريب و 
آلودگي غير قابل جب��ران تاالب ها با رويكرد 
زيست بومي و با مش��اركت تمامي ذي نفعان 
دولت��ي و محل��ي و لح��اظ ك��ردن نظ��رات 

دستگاه هاي اجرايي مرتبط، توس��ط دكتر »الهام يوسفي« اس��تاديار گروه محيط زيست دانشگاه 
بيرجند تهيه و تدوين شد.  خروجي اين طرح به صورت دو كتاب و خالصه طرح با عنوان »مطالعات 
پايه و برنامه مديريت جامع« در روز ملي تاالب ها رونمايي ش�د.  پناهگاه حيات وحش تاالب كجي 
نمكزار با ۲۲ هزار هكتار شامل تاالب و محدوده جنگلي است كه در ۷۵ كيلومتري شهر نهبندان و 
در حاشيه جاده ارتباطي بيرجند - زاهدان قرار دارد.  اين منطقه در ادوار گذشته يكي از تاالب هاي 
دائمي ايران بوده  و پرندگان مهاجر در فصول مختلف س��ال در اين منطقه حضور داشتند اما با گذر 

زمان و خشكسالي هاي به وجود آمده اين تاالب به صورت فصلي آبگيري مي شود.

اجراي طرح ساماندهي تپه تاريخي قلعه خندان گرگان
طرح ساماندهي      گلستان
تپه تاريخي قلعه 
خندان گرگان با رعايلت كامل ضوابط ميراث 
فرهنگي تلا يك ماه آينلده آماده می شلود. 
محمدجواد ساروي مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي گلستان گفت: تا 
يك م��اه آينده طرح س��اماندهي تپه تاريخي 
قلعه خندان گرگان آماده مي شود.  وي افزود: 
در دوره جدي��د ت��الش مي كني��م از ظرفيت 
رسانه هاي استاني و ملي براي معرفي اين بخش از كهن ديار ايران زمين استفاده كنيم.  اين مسئول 
ادامه داد: طي سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ بخش ضلع شمالي و غربي محوطه براي جلوگيري از توسعه 
ساخت و ساز، ديواركشي شد.  ساروي گفت: بر اساس منابع تاريخي و يافته هاي فرهنگي- تاريخي 
قلعه خندان، يكي از قلعه هاي نظامي به جا مانده از دوران ساساني تا سده هاي مياني اسالمي است كه 
روي يكي از برجستگي هاي مرتفع دامنه سلسله جبال البرز شرقي و در حاشيه غربي رودخانه معروف 
به تول چشمه در ايالت گرگان قرار گرفته و در حال حاضر با گسترش و توسعه شهر فعلي گرگان اين 

قلعه در محدوده شهري و در گوشه شمال غربي واقع است.

صحن حرم حضرت معصومه)س( تا پايان سال توسعه می يابد
صحن   و شبستان      قم
حلرم حضلرت 
معصومه )س( تا پايان سال جاري در شهر قم 
توسلعه يافته و بله بهره بلرداري مي رسلد. 
علي نبي��ان مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي 
و مديرعامل س��ازمان مجري س��اختمان ها و 
تأسيسات عمومي و دولتي در سفر به استان قم 
در خصوص توسعه ضلع جنوبي و شرقي حرم 
حضرت معصومه)س( گفت: پروژه توسعه ضلع 

شرقي حرم حضرت معصومه)س( در سه فاز برنامه ريزي شد. فاز نخست اين پروژه شامل تكميل كتابخانه 
بود كه اين بخش از پروژه انجام و تحويل شد.  معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: فاز دوم در ضلع شرقي 
برنامه ريزي شده كه شامل صحن ها و شبستان است كه اين فاز از پروژه بيش از ۸۰درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد و جزو مصوبات سفر رياست جمهوري نيز بوده اس��ت.  وي افزود: در سال جاري صحن و شبستان 
تكميل و تحويل داده خواهد شد.  مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات عمومي و دولتي ادامه 

داد: فاز ۳ توسعه ضلع شرقي حرم حضرت معصومه)س( يك بخش توسعه اي است.

 برگزاری 180يادواره شهدا 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در قزوين

ساالنه هزار خانوار كميته امداد كرمان 
خودكفا مي شوند

به مناسبت هفته     قزوين
دفاع مقدس 18۰ 
يادواره شهدا در استان قزوين برگزار مي شود. 
س��رهنگ حمزه برين مع��اون اجرايي س��پاه 
صاحب االمر)ع��ج( قزوين در نشس��ت خبري 
برنامه هاي دفاع مقدس اين استان با بيان اينكه 
رمز ماندگاري دفاع مقدس اتصال آن به اهداف 
عاليه قيام عاشورا و حركت امام حسين)ع( است، 
گفت: اين موضوع باعث ش��كل گيري فرهنگ 
مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم و استكبار شده 
و به دورترين كش��ورهاي دنيا نيز رسيده است.  
وي افزود: فرهنگ عاشورا و ايثارگري و مقاومت 
تنها در دفاع مقدس خالصه نشده است و امروز 
شاهد هستيم در برهه هاي مختلف و در شرايط 
خاصي همچ��ون كرونا اين روحيه راهگش��اي 
مشكالت كشور است.  اين مس��ئول با اشاره به 
فرارس��يدن هفته دفاع مقدس تصريح كرد: اين 
هفته فرصتي براي يادآوري دستاوردهاي دفاع 
مقدس و همچنين تجليل از چهره ها و ايثارگراني 
اس��ت كه از جان و توان خود براي دف��اع از اين 
كشور اس��تفاده كرده اند.  برين با اشاره به اينكه 
همه دس��تگاه ها و نهادهاي متول��ي بايد براي 
گراميداشت چهل ودومين سالروز دفاع مقدس 

تالش كنند، افزود: سپاه صاحب االمر )عج( استان 
قزوين در كنار ساير نيروهاي نظامي و انتظامي 
در قالب ۹۰۰ پايگاه مقاومت مسجد براي تبيين 
دستاوردهاي دفاع مقدس تالش خواهد كرد.  وي 
از اجراي بيش از ۲۷۰ فعاليت در قالب ۶۷برنامه 
خبر داد و تصريح ك��رد: تجلي��ل از ايثارگران و 
رزمندگان دفاع مقدس در اولويت برنامه هاي اين 
هفته است.  معاون اجرايي سپاه صاحب االمر)عج( 
استان قزوين گفت: اجراي بيش از ۱۸۰ يادواره 
شهدا، ۶۰ برنامه آبروي محله، ۶۰ نشست سياسي 
و بصيرتي و بيش از ۷۰ همايش فرهنگي از جمله 
برنامه هاي هفته دفاع مقدس اس��ت.  وي افزود: 
فعاليت ۳۰ گروه جهادي تخصصي، ۲۰ كارگاه 
آموزش��ي مهارتي اش��تغال، افتتاح هفت پروژه 
عمراني اقتصادي سپاه اس��تان قزوين، برپايي 
۱۰مراسم تجليل از ايثارگران و همچنين كادر 
درمان و ۴۰ مس��ابقه ورزش��ي كوهپيمايي در 
س��طح پايگاه هاي مقاومت از جمله برنامه هاي 
اي��ن هفته در س��طح س��پاه صاحب االمر )عج( 
استان قزوين است.  اين مس��ئول يادآور شد: از 
ابتداي شيوع كرونا تاكنون بيش از ۵۴۰ ميليارد 
تومان بسته هاي معيشتي و لوازم التحرير در بين 

نيازمندان استان قزوين توزيع شده است.

   كرمان ساالنه هزار خانوار 
تحلت حمايلت 
كميته امداد اسلتان كرمان خودكفا مي شلوند. 
ناصر عسكري نژاد مديركل كميته امداد كرمان 
در ديدار با مدير كل ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
با اشاره به اينكه سال گذش��ته ۱۵هزار و ۹۰۰ 
فرصت ش��غلي با اعتبار ۵۰۰ ميلي��ارد تومان 
توسط كميته امداد در استان ايجاد شده است، 
گفت: امسال به واس��طه اعتمادي كه دولت به 
كميته امداد داشته است تقريباً نيمي از اشتغالي 
كه در تعهد دولت بوده به اين نهاد محول شده 
كه اين نشان از اعتماد و سالمت كار توسط اين 
نهاد است.  وي با اش��اره به اينكه ساالنه   هزار 
خانوار تحت حماي��ت كميته ام��داد خودكفا 
مي شوند، افزود: در سال جاري ايجاد ۲۵ هزار 
و ۵۰ فرصت شغلي با اعتبار هزار و۲۵۰ ميليارد 
تومان از محل تس��هيالت تبصره ۱۶ به كميته 
امداد كرمان واگذار شده اس��ت.   عسكري نژاد 
همچني��ن از اختصاص ۵ هزار س��هميه ايجاد 
طرح نيروگاه هاي خورشيدي به استان كرمان 
در قالب ط��رح بركت آفتاب خب��ر داد و افزود: 
با اجراي اين تعداد طرح نيروگاه خورش��يدي 
شاهد تحول عظيمي در بين خانواده هاي تحت 

حمايت خواهيم بود.  وي ادامه داد: با راه اندازي 
اين نيروگاه ها هر خانواده ميانگين ماهانه بين  
۲ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ميليون تومان 
درآمد كسب خواهد كرد.  مديركل كميته امداد 
كرمان با بيان اينكه اين نهاد در عرصه هاي ديگر 
توانمندسازي مددجويان از جمله تأمين مسكن 
خانواده هاي تحت حمايت نيز قدم هاي مؤثري 
برداشته است، گفت: طي دو سه سال اخير حدود 
۶ هزار مسكن مددجويي در استان احداث شده 
يا در دست احداث است كه تاكنون ۴هزار واحد 
از اين واحدهاي مسكوني افتتاح شده و مابقي نيز 
در حال ساخت است.  عسكري نژاد همچنين از 
اختصاص ۳هزار و۲۰۰واحد مسكوني به كميته 
امداد كرمان در س��ال جاري خب��ر داد و گفت: 
تالش مي كني��م تمامي مددجويان��ي كه توان 
دريافت تسهيالت را دارند مشكل مسكن آنها را 
برطرف كنيم. وي درباره آخرين آمار مشتريان 
صندوق قرض الحسنه واليت امداد نيز افزود: در 
حال حاضر ۳۰۲ هزار و ۹۹۱ مشتري از خدمات 
اين صندوق استفاده مي كنند و اين صندوق به 
شبكه شتاب كش��وري متصل است و خدمات 
بانكي را به صورت ۲۴ ساعته به مشتريان خود 

ارائه مي دهد.

  سلمنان: علي بحيرايي، مديركل كميته امداد س��منان گفت: از 
ابتداي اجراي پويش ملي شور عاطفه ها تاكنون مردم خير استان ۷۸۵ 
ميليون تومان در اين پويش كمك كرده اند.  وي تصريح كرد: بيش از 
۵هزار دانش آموز نيازمند در آستانه سال تحصيلي همچنان نيازمند 

كمك خيران نيك انديش هستند. 
  خوزستان: علي قرباني مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
خوزستان گفت: براي سال تحصيلي جديد ۱۲۵ آموزشگاه در استان 
در قالب ۶۰۰ كالس درس با اعتبار ۵۸ ميليارد تومان تعمير شده اند. 
  همدان: مهدي عابديني نيا رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مالير مطرح كرد: ۹۵ درصد كالس هاي مدارس س��طح شهرستان به 
سيستم تهويه هوا مجهز هستند و ۵درصد مابقي نيز تا ابتداي مهرماه 

مجهز مي شوند. 
  آذربايجان شلرقي: حس��ن محمدي رئي��س اداره حمل و نقل 
مس��افري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان شرقي 
گفت: تعداد ۲۲هزار و ۳۹۲ زائر از طريق ناوگان اتوبوس��ي استان به 
زيارت اربعين اعزام شده بودند كه باالي ۹۵درصد از آنها شامل ۲۱هزار 

و ۳۶۹ نفر به آذربايجان شرقي بازگشته اند. 
   قزوين: فرزاد فرهادي معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته 
امداد قزوين گفت: ۸هزار ۵۰۰ يتيم و محسنين زير نظر كميته امداد 

قزوين قرار دارند كه ۳۰ هزار خير حامي اين نيازمندان هستند.  
وي درباره ميزان كمك هاي جمع آوري شده در شور عاطفه ها افزود: در 
مرحله اول شور عاطفه ها در قزوين كمك هاي مردمي حدود ۵ ميليارد 
و ۴۰۰ ميليون تومان بود كه ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان در كميته 

امداد و ۳ ميليارد تومان در مراكز نيكوكاري جمع آوري شده است. 
  همدان: فرهاد بختياري فر مديرعامل شركت آب  و فاضالب استان 
همدان با بيان اينكه ۷۰ حلقه چاه كش��اورزي با اجراي ۴۵ كيلومتر 
خطوط انتقال براي تأمين آب شهر وارد مدار شده است، گفت: مشكل 
مناطق شرقي شهر همدان با تكميل خط اضطراري و آبرساني از تالوار 

حل مي شود. 
  سيستان و بلوچستان: دكتر همايون دادگر مدير شبكه بهداشت 
و درمان چابهار در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: مرگ مادر باردار 
در بيمارستان امام علي)ع( چابهار از دي ماه سال گذشته تاكنون يعني 
با گذشت ۹ ماه از ۱۵ مورد در سال قبل هم اينك به صفر رسيده كه اين 

شاخص بسيار ارزشمندي در حوزه سالمت است. 
  لرسلتان: علي ساالروند مديركل حفاظت محيط زيست لرستان 
از پايان كار س��اخت ۳۱۰ متر ديوار حفاظتي در مهم ترين پاس��گاه 

سرمحيط باني پناهگاه حيات وحش سفيدكوه ازنا خبر داد.  
وي گفت: اين پاسگاه به عنوان سرمحيط باني و مديريتي در پناهگاه 
۲۵هزار هكتاري سفيدكوه ازنا بين دو سفيد كوه كوچك و بزرگ واقع 

شده  است. 
  خراسان شلمالي: امين فالح كوشكي مديركل نوسازي مدارس 
خراس��ان ش��مالي گفت: براي مهرماه امس��ال ۶۷ پروژه آموزشي با 
۲۵۰كالس درس آماده بهره برداري است.  وي افزود: مجموع اعتبارات 
نوسازي طي سال جاري ۲۶۰ ميليارد تومان بوده و اين در حالي است 

كه اين رقم در سال گذشته ۱۳۰ ميليارد تومان بوده است. 
  گيلان: غالمعلي نيك فهم سرپرس��ت راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي گيالن، از بازگشت بيش از ۷هزار زائر گيالني خبر داد و گفت: 
بيش از ۳۰درصد زوار گيالني از ناوگان حمل و نقل عمومي استان براي 

بازگشت استفاده مي كنند.

 آغاز رزمايش »سپاس«
 با رمز سالم فرمانده در مازندران

رزمايش سپاس و ميثاق با ياوران واليت      مازندران
با رمز سام فرمانده يا صاحب الزمان)عج( 
در آسلتانه هفتله دفلاع مقلدس در مازنلدران آغلاز شلد. 
رزمايش سراسري س��پاس و ميثاق با واليت با رمز س��الم فرمانده يا 
صاحب الزمان )عج( همزمان با هفته دفاع مق��دس و با هدف ديدار و 

تجليل از خانواده معظم ۱۰هزار و ۴۰۰ شهيد آغاز شد. 
سردار سياوش مسلمي فرمانده س��پاه كربال در اين رزمايش با تقدير 
از حضور ميليوني ملت ايران و مردم اس��تان در همايش بزرگ اربعين 
حسيني گفت: تمدن بزرگ اسالمي با اين همايش نهادينه شده است. 
وي با تأكيد بر نشر ارزش ها و فرهنگ ناب اسالمي و دفاع مقدس ادامه 
داد: براي رزمايش بزرگ س��پاس و ميثاق با واليت ه��زار و ۳۰۰ تيم 
ساماندهي ش��دند كه از خانواده هاي شهدا و ايثارگران تجليل و تقدير 
مي كنند.  محمود پاكدل معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد ش��هيد 
و امور ايثارگران نيز ب��ا تأكيد بر تداوم تجليل و دي��دار با خانواده هاي 
شهيدان اظهار داشت: در اين رزمايش مسئوالن به نمايندگي از نظام با 
خانواده هاي شهيدان و ايثارگران ديدار مي كنند.  وي رزمايش سپاس 
و ميثاق با ياوران واليت را سبب ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دانست 
و گفت: حركت ايثار و ش��هادت از خانه شهدا ش��روع شد و ترويج اين 
فرهنگ باعث نهادينه شدن سبك زندگي اسالمي مي شود.  مازندران 
۱۰ هزار و ۴۰۰ ش��هيد در دوران دفاع مقدس و ۴۲شهيد مدافع حرم 

تقديم نظام مقدس اسالمي كرده است. 

 اجراي ۵٠٠ برنامه طي هفته دفاع مقدس 
در كهگيلويه و بويراحمد 

معلاون هماهنگ كننده سلپاه فتح      كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويله و بويراحملد از برگزاري 
۵۰۰برنامه در چهار محور اصلي طي هفته دفاع مقدس در استان خبر داد. 
سرهنگ سعيد برومندزاده معاون هماهنگ كننده سپاه فتح كهگيلويه 
و بويراحمد با اعالم اينكه ۵۰۰ برنامه در چهار محور اصلي در هفته دفاع 
مقدس اجرا خواهد ش��د، گفت: به رغم همه هجمه ه��ا و ايجاد جنگ 
سخت و فرهنگي از سوي دش��منان انقالب، بركات انقالب را مرهون 

ايستادگي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مي دانيم. 
وي ش��عار محوري هفته دفاع مقدس را »ما مقاوم هس��تيم« دانست 
و اظهار داش��ت: در هفت��ه دفاع مق��دس دو هدف »تبيي��ن رويكرد 
ايثارگري ها و استقامت رزمندگان« و »ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
براي نسل جديد« هدفگذاري خواهد شد.  برومندزاده افزود: در همين 
راستا قريب به ۵۰۰ برنامه را در چهار محور اصلي با رعايت موارد ايمني، 
امنيتي و بهداشتي پيش بيني كرديم.  وي در ادامه ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت، نمايش اقتدار و توان رزم نيروهاي مسلح، خدمات رساني و 
محروميت زدايي و اقدامات جهادي، برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي و 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را از ديگر برنامه هاي طرح ريزي شده 

براي اجرا در هفته دفاع مقدس دانست. 

 مشهد آماده پذيرايي 
از زائران آخر صفر

امسال با توجه به ازدحام جمعيت و انسداد مقطعي مرز زميني به 
سمت عراق كه باعث شد جمعي از عاشقان حسيني توفيق حضور 
در راهپيمايي اربعين و زيارت كربا را به دست نياورند، حاال در دهه 
آخر صفر و سالروز شهادت حضرت امام رضا)ع( در كنار كاروان هاي 
زيارتي، با پاي پياده راه جاده هاي منتهي به حرم مطهر رضوي را در 
پيش خواهند گرفت. بر همين اساس پيش بيني شده است حدود 
8ميليون زائر از طريق حمل و نقل عمومي، زميني، ريلي و هوايي 
خود را به »حرم عشق« برسانند و حاال تمام خراسان رضوي در آماده 
باش است تا ميزبان شايسته اي براي ميهمانان امام غريبان باشد. 

    
هر روز و ساعتي كه مي گذرد بر تعداد زائران امام رضا)ع( افزوده مي شود. 
عاشقاني كه از طرق مختلف و به خصوص با پاي پياده راه مشهد مقدس 

را در پيش گرفته اند تا خود را به قرارگاه دل ها برسانند. 
يعقوبعلي نظري، استاندار خراس��ان رضوي با بيان اينكه طي روزهاي 
اخير در قالب س��تاد و قرارگاه، جلس��ات زيادي را با مديران شهري و 
استاني جهت خدمات دهي مطلوب و اسكان و رفاه زائران برگزار كرده 
اس��ت، گفت: »نبايد غافلگيري فروردين ماه امس��ال در مواجهه موج 
حضور زائران تكرار شود. اين مسئله مهم باعث شد پيشتر پيش بيني 
الزم جهت ارائه خدمات شايس��ته ب��راي زائران در پاي��ان ماه صفر با 
همكاري مسئوالن شهري و استاني اعم از توليت آستان قدس رضوي، 
فرماندار مشهد، شهردار مشهد و همچنين كسبه و اصناف و مجاوران 

مشهد مقدس به صورت ويژه برنامه ريزي شود.«
   حضور 6 تا 8 ميليون زائر 

امسال حضور زائران در دهه آخر صفر با توجه به مقارن شدن با پايان 
شهريور نسبت به دو سال گذشته افزايش چشمگيري خواهد داشت و 

پيش بيني مي شود بين ۶ تا ۸ ميليون ميهمان مشهد شوند. 
معاون هماهنگي و مديريت امور زائران نقش مردم در ميزباني از زائران 
را اصيل و با سابقه تاريخي خوانده و با اعالم اينكه ۶۰۰هزار اسكان در 
هر شب براي زائران در نظر گرفته شده است، گفت: »اسكان اين زائران 
در هتل ها، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، زائرسراها، كمپ ها و حتي 
ادارات دولتي ص��ورت مي گيرد.« وی اس��تفاده از ظرفيت مردمي در 
پويش��ي به نام »هم محله اي امام رضا )ع(« را براي اسكان، راهنماي 
زائر، اعالم تخلفات، اطالع رس��اني از محل هاي اسكان، خدمت به زائر 

و... مهم دانست.
 حجت االس��الم گنابادي نژاد ادامه داد: » ۵۰۰مغازه در بافت مركزي 
شهر شناسايي شده تا ارزاق مورد نياز زائران در قالب ۱۳ كاال با قيمت 

مصوب به آنان ارائه شود.«
در همين راستا محمد توكلي معاون اماكن متبركه حرم رضوي نيز با 
پيش بيني حضور ۲هزار و۵۰۰ هيئت مذهبي در حرم مطهر رضوي، از 
برپايي ۱۴موكب در جاده هاي منتهي به مشهد و ۱۶ موكب در مدارس، 
حسينيه ها و سالن هاي ورزش��ي خبر داد كه بر همين اساس آمادگي 

الزم براي ميزباني از زائران ايجاد شده است. 
مدير خدمات رفاه زائ��ران حرم مطهر رضوي نيز ب��ا تأكيد بر افزايش 
خدمت رساني در ميهمانسراي حضرت از ۲۳هزار وعده ناهار و شام در 
هر روز به ۴۰ هزار وعده گفت: »توزيع روزانه ۲هزار صبحانه گرم ويژه 

هيئات مذهبي و ۱۰۰هزار بسته صبحانه بين زائران انجام مي شود.« 
 اين مسئول، افزايش قفسه امانات از ۷ هزار به ۱۱هزار، افزايش صندلي 
چرخدار به ۲هزار و۵۰۰ صندلي، آمادگي براي اسكان ۷۰هزار زائر در 
حسينيه ها، مدارس و سالن هاي ورزشي س��طح شهر مشهد، فعاليت 
شبانه روزي چايخانه هاي حرم با ظرفيت توزيع ۱۱ميليون ليوان چاي، 
توزيع ۳هزار ليوان متبركات و شربت، توزيع بيش از ۵ميليون بطري 
آب آشاميدني، برپايي ۴۲ پايگاه امدادي، استقرار ۷۲دستگاه آمبوالنس 
در حرم مطهر و محدوده آن را از ديگر اقدامات و برنامه هاي پيش بيني 

شده براي اين ايام اعالم كرد. 
    اجراي برنامه با محوريت سبك زندگي امام

معاون تبليغات اسالمي آستان قدس رضوي از اجراي ۲۵ برنامه محوري 
فرهنگي و تبليغي با محوريت خردورزي در سبك زندگي امام رضا )ع( و 

مقاومت و جهاد در حرم رضوي خبر داد. 
برگزاري جلسات س��خنراني با حضور اساتيد برجس��ته در قالب ويژه 
برنامه »سلسله الذهب«، برگزاري دو اجتماع عزاداري ويژه رحلت نبي 
مكرم اسالم)ص(، شهادت امام حسن مجتبي)ع( و سالروز شهادت امام 
رضا)ع( در صحن پيامبر اعظم )ص(، برنام��ه اي به نام »پابوس« ويژه 
زائران پياده علي بن موسي الرضا)ع( در رواق دارالهدايه، برگزاري محفل 
س��وگواري »ابناء الرضا« ويژه زائران نوجوان، نمايش آييني »آسمان 
هش��تم« و همچنين برنامه »مس��ير االنتصار« و »ضيافت الحسين« 
ويژه زائران غير ايراني و عرب زبان از برنامه هاي فرهنگي اين ايام است. 

   خدمات شهري قوي تر از هميشه
شهردار مشهد با اش��اره به اينكه تمام ظرفيت شهرداري اعم از اماكن 
اداري، ورزشي، سالن هاي بحران و پارك هايي كه قابليت تبديل كمپ 
اسكان را دارد در خدمت زائران سواره و پياده در دهه پاياني صفر قرار 
مي گيرد، گفت: »هيچ گونه خط قرمزي براي كمك به دولت در خصوص 
ساماندهي زائران نداريم. سهم شهرداري از ۶۰۰ هزار نفر ظرفيت اسكان 
۱۰ درصد و حدود ۶۰ هزار است و تالش مي كنيم ظرفيت كمپ غدير را 
از ۸هزار نفر به ۱۴ هزار نفر برسانيم. هر چند اگر ۶۰۰ هزار نفر ظرفيت 
فراهم كنيم باز هم اين ميزان براي حجم زائري كه به مشهد خواهد آمد 
كم است و پويش مردمي »هر خانه يك زائرسرا« بخشي از اين كمبود 

و خأل را فراهم مي كند.«
س��يدعبداهلل ارجاعي در رابطه با تأمين حمل و نق��ل عمومي زائران 
نيز تصريح ك��رد: »در حوزه جابه جايي مس��افر برون ش��هري نيز اگر 
شركت هاي حمل و نقلي بخواهند كاري كه در اربعين با زائران در پايانه 
مس��افربري كردند انجام دهند، اتوبوس ها را وارد سيستم حمل و نقل 

شهري مي كنيم.«
   مدارس و دانشگاه ها تعطيل شد

»همه مدارس و دانشگاه هاي مشهد هفته اول مهر تعطيل است و اين 
اماكن به اسكان زائران اختصاص مي يابد.«

اين بخش��ي از حرف هاي فرماندار مشهد اس��ت كه در حاشيه افتتاح 
ق��رارگاه عملياتي خدم��ات زائر عن��وان كرده و ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
ميهمان نوازي شايسته را به همگان نش��ان خواهيم داد و با بيان اينكه 
كميته اسكان و رفاه زائر با همكاري معاونت سياسي و كميته تأمين و 
تنظيم و نظارت بر بازار زير نظر معاونت توسعه و برنامه ريزي فرمانداري 
فعاليت دارد، گف��ت: »در دهه پايان��ي صفر ارزاق عموم��ي مورد نياز 
جمعيت زائر و مجاور در مشهد تأمين شده است و براي توزيع اين اقالم 
۵۰۰مركز و واحد صنفي، اقالم ش��انزده گانه را با قيمت مصوب توزيع 
مي كنند، چهار پايگاه نيز اطراف حرم رضوي وظيفه نظارت براي عرضه 

صحيح اين اقالم را به عهده دارند.«

 توزيع 4هزار بسته لوازم التحرير
 بين دانش آموزان نيازمند 

در آستانه بازگشايي مدارس 4هزار بسته لوازم التحرير تهيه و بين 
دانش آموزان نيازمند در استان خراسان رضوي توزيع مي شود. 
حجت االسالم محمد احمدزاده مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان 
رضوي گفت: در قال��ب طرح مهر تحصيلي و از مح��ل نيات واقفين 
خيرانديش ۴ هزار بس��ته تهيه و بين دانش آم��وزان نيازمند توزيع 
مي شود.  وي افزود: طرح »دس��ت هاي مهرباني« با هدف كمك به 
نيازمندان، طرح »پيوند آسماني« در موضوع خانواده و تهيه جهيزيه 
براي زوج هاي جوان، طرح مهر تندرستي در موضوع دارو و درمان، طرح 
زائران حسيني و رضوي و طرح مهر تحصيلي از جمله طرح هايي است 
كه از محل اجراي نيات واقفين و كمك هاي خيرين انجام مي شود.  اين 
مسئول ادامه داد: عالوه بر طرح مهر تحصيلي، موقوفه مشاركتي براي 
دانش آموزان در حوزه قرآن و عترت و نماز براي اولين بار در كشور در 

اوقاف خراسان رضوي شكل گرفت كه نيازمند توسعه است.

الكترونيكي شدن ترانزيت جاده اي كاال 
گمرك شهيد رجايي 

براي نخسلتين بار در كشلور فرآينلد بين الملللي گمركي 
ترانزيت جاده اي كاال به صورت الكترونيك از مسلير شهيد 

رجايي بندرعباس اجرايي شد. 
حسين سعيدي ناظر گمركات هرمزگان با بيان الكترونيكي شدن 
فرآيند بين المللي گمركي ترانزيت جاده اي براي نخستين بار در 
كشور در گمرك اين اس��تان گفت: پيش از اين اسناد ترانزيت و 
كارنه به صورت فيزيكي و دستي به شركت حمل و نقل و گمرك 
فرستاده مي شد كه حدود دو تا سه هفته طول مي كشيد، اما اكنون 
همه اسناد به صورت برخط به گمرك فرستاده مي شود و ترخيص 
كاال در يك روز و در سريع ترين زمان ممكن صورت مي گيرد.  وي 
افزود:  اين محموله حاوي الكل چ��رب صنعتي به وزن ۲۱هزار و 
۹۷۰ كيلوگرم به ارزش ۸۲ هزار دالر اس��ت كه با يك كانتينر به 

كشور روسيه فرستاده شد.

 شيرين سازي آب 
چاه هاي ژرف سيستان 2 برابر شد

با هدف تأمين آب مورد نياز مردم سيسلتان شيرين سلازي 
آب چاه هلاي ژرف در ايلن شهرسلتان دوبرابلر شلد. 
حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و بلوچستان در حاشيه 
بازديد از چاه هاي ژرف منطقه سيس��تان گفت: طي سه ماه آينده 
ظرفيت شيرين سازي آب چاه هاي ژرف به بيش از دو برابر افزايش 
مي يابد.  وي افزود: در هفته دولت حدود هزار و۶۰۰ متر مكعب آب 
شيرين كن در منطقه سيستان نصب شد كه تا سه ماه آينده هزار 
و۷۰۰ متر مكعب نيز به اين ظرفيت افزوده مي شود.  نماينده دولت 
در سيستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر آب ۱۰ روستا در 
منطقه اديمي شهرستان نيمروز توسط آب چاه ژرف شماره ۳ تأمين 
مي ش��ود.  مدرس خياباني گفت: چهار موضوع تأمين آب، ايجاد 
اشتغال، استفاده از ظرفيت هاي مرزي و اجراي پروژه هاي عمراني را 

مي توان از جمله مهم ترين اولويت هاي منطقه سيستان برشمرد.

   سيستان و بلوچستان     هرمزگان    خراسان رضوي

ايجاد 4 شعبه تخصصي حل اختالف در البرز 
در راسللتاي      البرز
اجلللللراي 
سياسلت هاي قلوه قضائيله چهار شلعبه 
تخصصي حل اختاف در البرز ايجاد شلد. 
حس��ين فاضل��ي هريكن��دي رئي��س كل 
دادگستري البرز با اشاره به ايجاد چهار شعبه 
تخصصي حل اختالف در اس��تان گفت: اين 
اقدامات در راس��تاي اجراي سياست هاي قوه 
قضائيه در دوره تح��ول و تعال��ي و عملياتي 
كردن راهبردهاي پانزده گانه ابالغي سال جاري رئيس قوه قضائيه به ويژه راهبرد »تحكيم مشاركت 
گروه هاي مختلف مردمي در اصالح ذات البين و ايجاد صلح و سازش در پرونده هاي قضايي« انجام 
شده است.  وي افزود: نخستين شعبه ايجادي ش��وراي حل اختالف در سال جاري»شعبه ۴۳ ويژه 
امور مديريت شهري كرج« تشكيل شد.  اين مسئول ادامه داد: ايجاد واحد ميانجيگري در امور كيفري 
مرتبط با امور شهري، تشكيل واحد داوري ويژه اختالفات حقوقي حوزه مديريت شهري و برنامه ريزي 

براي پيشگيري از وقوع اختالفات شهري از ديگر اقدامات در اين راستا بوده است.
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