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تدابیر جدید در مرزهای کشور برای زائران کربال

گلستان ،میزبان جشنواره فرهنگ اقوام

با توجه به امنیت کامل در مرز خسروی در کرمانشاه ،هماکنون این مرز بهترین و مناسبترین پایانه مرزی برای رفت و آمد زائران کربال محسوب میشود

پریسا سادات عظیمی

خط خبر

عکس :پایگاه خبری فرهنگ نیوز

کمتر از 100روز تا آغاز اربعین باقی مانده و
درحال حاضر برنامهریزیهای الزم برای
برگزاریهرچهبهترمراسماربعینانجام
شدهوامسالنیزهمانندسالهایگذشته
خدمترســانی به زوار انجام خواهد شد.
به گفته «امیر جعفرپــور» ،مدیرکل دفتر
حمــل و نقــل عمومی و ترافیک شــهری
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
طرح ویــژه اربعین حســینی امســال از 5
آبان ماه آغاز و تا  26آبان خاتمه مییابد.
امسال  4مرز خسروی ،مهران ،شلمچه و
چذابه برای عبور زائران اربعین حســینی
پیشبینــی شــده و بــا توجــه بــه امنیــت
کامل در مرز خســروی ،هماکنون این مرز
بهترین و مناسبترین پایانه مرزی برای
رفت و آمد زائران کربال محسوب میشود.
پارکینگهایــی در پایانههــای مــرزی از
جمله قصرشیرین (قبل از مرز خسروی)،
شــهر مهــران (نزدیکــی مــرز مهــران)،
خرمشــهر(مرز شــلمچه) و بســتان (مرز
چذابه)برایزائراناربعینحسینیتعبیه
شده که میتوانند وسایل نقلیه خود را در
این محلها پارک کنند .توقفگاههای واقع
در پایانههــای مرزی با نصب تابلو و بالن
هوشمندسازی میشــوند تا زائران پس از
بازگشــت براحتی امکان یافتن خودروی
خود را داشــته باشند ،همچنین برای این
توقفگاهها وسایل روشنایی نیز پیشبینی
شده است.
ëëایجــاد زیرســاختها بــرای تــردد
آسانتر زائران
«فرامند هاشــمی زاده» ،معاون عمرانی
توگــو بــا
اســتانداری خوزســتان در گف 
«ایــران» در این خصوص اظهار داشــت:
به منظور ایجاد زیرســاختها برای تردد
آســانتر زائــران در  2بخــش بــه تکامــل
رســیدیم؛ یکی بخــش مردمی اســت که
شــامل ایجــاد ایســتگاهها و موکبهایــی
اســت کــه وظیفــه ارائــه خدمــات و تهیه
تغذیــه زوار را بــه عهــده دارنــد ،بخشــی

 ëëبا توجه به اینکه امســال زمان زیارت در فصل گرماســت ،حمام به همراه آب خنک و فراهم کردن
دسترسیبهامکاناتبهداشتیبهتردرمرزشلمچهدردستانجاماست

نیم نگاه

ëëسال گذشــته پارکینگ وسایل نقلیه شــخصی در مرز چذابه 50 ،هکتار بود که امســال این میزان به
100هکتارافزایشیافتهاست
ëëسال گذشــته یک میلیون و  200هزار نفر ایرانی وغیرایرانی به صورت رفت و برگشت از مرز شلمچه
تردد داشتند .از مرز چذابه هم 700هزار نفر تردد کردند که پیشبینی امسال ما بین 800هزار تا 850هزار
نفراست

هم شــامل تأمیــن آب و بــرق ،مخابرات
و بهداشــت و درمــان و همچنیــن امنیت
زائران اســت کــه طبق آخریــن گزارشها
تا بــه این لحظــه اقدامهایی انجام شــده
و روبــه تکامــل اســت .وی بــا اشــاره بــه
طراحی مجموعه خدماتی که قرار اســت
در مرزهای شــلمچه و چذابه ارائه شــود،
گفت :برای این بخش 2 ،مشــاور گرفتیم
کــه در حــال تکمیــل طرحهــا هســتند.
بخشــی از ایــن طرحها شــامل گســترش
پارکینگوسایلنقلیهشخصیوعمومی،
پیشبینــی امکاناتی برای حمل مســافر
و زوار غیــر از وســایل نقلیــه خــودرو مثل

توسعهکشتگلخانهای
در سواحل مکران

زاهدان  -خبرنــگار «ایران» /موج شــکن چند منظوره
«گیشــاب» که برای ساخت آب شیرین کن خورشیدی
بهمنظور توســعه کشت گلخانهای در ســواحل مکران
سیســتان و بلوچســتان بهکاربرده میشــود ،درمرحله واگذاری اســت .موج شکن
گیشاب واقع در ۲۲کیلومتری شرق چابهار با ۴و نیم هکتار حوضچه و عمق آبخور
 3و نیم متر با اعتباری بالغ بر  90میلیارد ریال بهمنظور ســاخت آب شــیرین کن
خورشیدی و توسعه کشت گلخانهای به میزان 3هزار هکتار در نظر گرفته شده که
مراحل واگذاری آن به بخش خصوصی در حال انجام است.
«بهروز آقایی» مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان و دبیر کمیته
ساماندهی و مدیریت سواحل این استان در حاشیه بازدید از طرحهای ساخت
مــوج شــکنهای چندمنظــوره ســواحل اســتان ،اظهارداشــت :اداره کل بنادر و
دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان بهعنــوان متولی اصلی ســواحل اســتان ،در
راستای تحقق اهداف اشتغالزایی ،محرومیت زدایی ،توزیع یکنواخت جمعیت
در نوار ساحلی ،توسعه گردشگری دریایی و اهداف پدافند غیرعامل در سواحل
از ســال  ،87ساخت  6موج شکن چندمنظوره در سواحل استان را در دستور کار
قرار داده است .عملیات اجرایی این موج شکنها به اتمام رسیده و اخذ سند
مالکیت اراضی پشــتیبانی هر کدام به وســعت حدوداً  19هکتار نیز تحقق یافته
اســت .کاربری ســایر موج شکنهای چندمنظوره به مقاصد شیالتی ،پرورش
ماهی در قفس ،گردشگری دریایی و ورزشهای آبی اختصاص خواهد یافت.

دیداراستاندارکرمانبا 3هنرمندبرتراستان

علیرضــا رزم حســینی ،اســتاندار کرمان بــا حضور در منــزل و گالری
3نفر از هنرمندان برتر اســتانی و کشــوری در شــهر کرمان ،ضیافتی
پرمهر و سرشار از زیبایی را در تلفیق ذوق و معرفت نظاره گر شد.
به گزارش ایرنا ،استاندار کرمان در این بازدید در ابتدا به منزل«حبیبه
بدایــت» (برومند) از هنرمندان خوش ذوق و ارزشــمند این اســتان
رفــت کــه کار هنــری خود را از  13ســالگی آغــاز کرده و در رشــتههای
مختلف و به صورت تجربی آثار بینظیری را خلق کرده است.
اســتاندار کرمان در بازدید از آثار ارزشمند این هنرمند ،گفت :در این
مکان اراده ،پشتکار و امید را میبینم و بیشک جوانان باید با حضور
در گالــری هنرمنــدان ،از یــأس و ناامیــدی دور شــده و امید جدیدی
را تجربــه کننــد .بایــد از امکانــات موجود بــا حداقل هزینــه کارگاهها
و گالریهــای زنده هنــری را ایجاد کرد تا دانشــجویان و عموم مردم
بتوانند با ابعاد هنر و اثرگذاری آن آشنایی پیدا کنند.
وی در ادامــه از گالری اســتاد «جمالالدین مــودب» نیز دیدن کرد و
این هنرمند ارزشمند خطه کریمان در این دیدار ،گفت که تاکنون 11
میلیون واژه عشق و  55میلیون ذکر را در کارهای خود نگاشته است.
همچنین استاندار کرمان از گالری هنرمند ارزشی «علی رشیدی» نیز
دیدن کرد و با تأکید بر رفع مشــکالت احتمالی در مسیر تعالی هنر،
یکی از تابلوهای زیبای این هنرمند کرمانی را خریداری کرد.

سرابنیلوفرپاکسازیشد

گروهایرانزمین /سراب زیبای نیلوفر در استان کرمانشاه با حضور انجمنهای
مردم نهاد و دوستداران طبیعت پاکسازی شد.
سراب نیلوفر ،دریاچه کوچکی که حدود  ۲۰کیلومتری شمال غرب کرمانشاه واقع
شده ،سال هاست که رنج خشکسالی و بیمهری کشاورزان با حفر چاههای عمیق
بــرای برداشــت بیرویــه آبهای زیرزمینــی و همچنین عمل نادرســت برخی از
گردشگران این منطقه با انداختن زباله به داخل آن را تحمل میکند .اما در میان
ایــن همه بیمهری جمعــی از انجمنهای مردم نهاد و دوســتداران طبیعت در
یک اقدام تحســین برانگیز به یاری این ســراب زیبا شــتافتند تا آن را پاکیزه کنند و
صفایی دوباره به آن ببخشند.

راهآهن و انتقال از راه دریاســت که انتقال
ازراهدریاتنهاشاملمرزشلمچهمیشود.
ëëتکمیلشبکهآبدرمرزشلمچه
هاشــمیزاده از تکمیل شــبکه آب در مرز
شــلمچه خبر داد و تصریح کرد :امســال
باید فقــط برای بهســازی آبرســانی مثل
بستهبندی آب اقدام کرد .از سویی با توجه
به اینکه زمان زیارت در فصل گرماســت،
حمام به همراه آب خنک و فراهم کردن
دسترسیبهامکاناتبهداشتیبهترنیزدر
مرز شلمچه در دست انجام است.
وی یــادآور شــد :امکانــات مــا بــرای ارائه
خدماتبهتردرمرزشلمچهبیشتراست،
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در بازدیدی که اعضای کمیته زیرساخت
ستاد اربعین کشــور از مرزهای شلمچه و
چذابه داشت ،اعالم شد ،هماهنگیهای
الزم انجام شــده تا امســال این مراسم به
نحومطلوبتریبرگزارشود.
ëëتــدارک شــرایط بهتر بــرای پارکینگ
وسایلنقلیهشخصیدرمرزشلمچه
معــاون عمرانــی اســتانداری خوزســتان
دربــاره وضعیت پارکینگ وســایل نقلیه
شــخصی در مــرز شــلمچه و اقدامهایــی
کــه در ایــن بخش صــورت گرفتــه ،گفت:
درســالهای قبــل 50 ،هکتــار زمیــن در
مرز شلمچه برای پارکینگ وسایل نقلیه

شخصی درنظر گرفته شــده بود تا زائران
خــود را بــه مرز برســانند ،اما امســال قرار
شــده تا این  50هکتار به  100تا  120هکتار
افزایــش پیــدا کنــد .در رابطه با ســرویس
بهداشتیهانیزمیتوانگفتکهسالهای
قبل  510ســرویس بهداشــتی داشتیم که
برای امسال این تعداد را به  650سرویس
افزایش دادیم .هاشمیزاده درخصوص
آخریــن وضعیــت جادههای دسترســی
ازشهر سوسنگرد تا چذابه ،اظهار داشت:
جادههای دسترســی از شــهر سوســنگرد
تــا چذابه را در قطعــات مختلف به چند
پیمانکار دادیم تا هر یک ،بخشی از جاده
را بــرای  4بانــده شــدن آماده کننــد .دیگر
مســیرهایی هم که در این مرز نیمه تمام
بودهاند را هماکنون در دست آمادهسازی
داریــم.وی به وضعیت پارکینگ وســایل
نقلیه شــخصی در مرز چذابه اشاره کرد و
افزود :سال گذشته پارکینگ وسایل نقلیه
شــخصی در این مرز در استان 50 ،هکتار
بــود که امســال این میــزان بــه  100هکتار
افزایشیافتهاست.
ëëآبرسانیبهزوارازمعضالتمرزچذابه
این مقام مسئول در استانداری خوزستان
آبرســانی به زوار را از دیگر معضالت مرز
چذابه دانســت و یادآور شــد :آبرسانی به
زائــران در ایــن مرز پرتردد بــا تانکر انجام
میشــد ،امــا امســال خــط انتقــال آب از
«بســتان» تا چذابه که  27کیلومتر اســت
را دردســت انجــام داریم تا هم آبرســانی
به زوار آسانتر و هم آب روستاهایی که در
این مسیر قرار دارند ،تأمین شود.
ëëجانمایی استقرار موکبها در مکانی
بهترواصولیتر
اســتقرار موکبهــا از دیگــر مــوارد مهمی
است که برای خدمات دهی بهتر به زائران
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند ،به گفته
هاشــمیزاده امسال استقرار موکبها نیز
جانمایی شده تا در مکان بهتر و اصولیتر
مستقر باشند؛ سال قبل در انتخاب محل
مناسببرایموکبهاوارائهخدماتبهتر

به زائران نواقصی داشــتیم کــه هماکنون
ایــن نواقــص را برطرف کردیــم .بهعنوان
نمونه ســولههای مناســبی بــا پیشبینی
سامانهگرمایشیوسرمایشیدرنظرگرفته
شــده که به احتمال زیاد تــا اربعین آماده
میشــود .وی در ادامه خاطرنشان کرد :در
پایانههاهمهماهنگیهایالزمبرایتردد
زائران تدارک دیده شده ،همچنین تعداد
گیتهــا را از  11گیت بــه  30گیت افزایش
دادیم.
ëëزائرانــی کــه ویــزا نداشــته باشــند
نمیتوانندازمرزعبورکنند
معاون عمرانی اســتانداری خوزستان با
تأکیدبرسختگیریهایامسالبرایتردد
زوار گفت :زائرانی که ویزا نداشــته باشند
نمیتواننــد از مرزعبور کنند و وارد کشــور
عراق شوند و در صورت مشاهده با فرد یا
افراد خاطی برخورد میشود .به عبارتی
ضمن متوقف شدن سفر فرد ،وی راهی
زنــدان نیزخواهــد شــد .البتــه رســیدگی
بــه ایــن امور بــه عهده معاونــت امنیتی
اســتانداری است.هاشــمیزاده با اشــاره
به اســتقبال زائران برای تردد از مرزهای
شلمچه و چذابه در اربعین امسال گفت:
ســال گذشــته یــک میلیــون و  200هــزار
نفر ایرانی وغیرایرانی بــه صورت رفت و
برگشــت از مرز شــلمچه تردد داشتند .از
مرز چذابه هم  700هزار نفر تردد کردند
کــه پیشبینی امســال ما بیــن  800هزار
تــا  850هزار نفر اســت .گفتنی اســت ،با
توجه به اینکه در نظر اســت امســال مرز
خسرویدراستانکرمانشاهبعدازسالها
برای آســانتر شــدن تردد زائران اربعین
بازگشایی شــود ،در این راستا خبرنگار ما
توگویی
درتماسهایمکررخواستارگف 
با «جعفرهمتی»؛ مشــاورعالی استاندار
کرمانشــاه در ایــن خصــوص شــد ،امــا
متأســفانه وی که جانشــین رئیس ستاد
اربعین استان نیز است به دلیل مشغله
توگو
کاری و ضیق وقت حاضر به این گف 
نشد.

گرگان  -خبرنــگار «ایران» /یازدهمین جشــنواره فرهنگ
کوتاه
از ایران
اقوام از  ۱۳تا  ۲۰شهریور ماه در  2شهر گرگان و گنبدکاووس
گلســتان برگــزار میشــود« .ابراهیــم کریمــی» ،رئیــس
یازدهمین جشــنواره بینالمللی فرهنگ اقوام با اشاره به
اینکه این جشنواره برای نخستین بار از  ۱۳تا  ۱۶شهریورماه
در گرگان و از  ۱۸تا  ۲۰شهریور در گنبد کاووس برگزار میشود ،ادامه داد :موسیقی و
آیینهای اقوام مختلف از سراسر کشور ،نمایش و فروش صنایع دستی هنرمندان
استانهای مختلف ،ایجاد سیاهچادر عشایر و اقوام مختلف و ...از جمله برنامههای
این جشنواره است.

دمای هوای غالب نقاط کشور گرم میشود

سازمان هواشناسی از افزایش دمای هوا در بیشتر نقاط کشور خبرداد
و اعالم کرد ،امروز و فردا فقط ارتفاعات البرز مرکزی ،زاگرس مرکزی
و بوشــهر با رگبار پراکنده و وزش باد مواجه خواهند شــد .به گزارش
این ســازمان ،هوای گرم تا اواخر امروز چهارشــنبه در بیشتر مناطق
ماندگار خواهد بود .آسمان تهران نیزطی ساعات آتی صاف همراه
با وزش باد موقتی است و دمای هوا امروز 2درجه گرمتر خواهد بود.

رفع نقاط انفصال در 15نقطه از شبکههای آبفای البرز

کــرج  -خبرنگار «ایران» /بهدنبال رفع نقاط انفصال در 15نقطه از شــبکههای
فاضالب شهری استان البرز ،امکان بهرهبرداری از  40کیلومتر شبکه فاضالب و
 6هزار و  900فقره انشعاب و زیر پوشش رفتن  60هزار نفر از مردم درشهرهای
کرج ،مهرشــهر ،ماهدشت و شــهرجدید هشــتگرد میسرشده است«.غالمرضا
رضایــی فر» ،مدیرعامــل آبفای اســتان البرز اظهار داشــت :عملیــات لولهگذاری
فاضــاب بــا هدف رفــع انفصال درمجمــوع به طول  2هــزار و  900متــر به صورت
پراکندهوجداازیکدیگردرقطرهای 200تا 600میلیمتردرمعابریچونبلوارموالنا،
بلوارتعاون،خیابانهایشهیدبهشتی،مطهریوپیچککرجومناطقیازکیانمهر،
شهرجدید هشتگرد و ماهدشت اجرا شده است.

اجرای طرح نجات باغ تاریخی فین کاشان

گــروه ایران زمین /طــرح حفاظت و نجات بخشــی درختان باغ فین
کاشان و ساماندهی فضای سبز این باغ با اعتباری بالغ بر  440میلیون
ریال از محل اعتبارات ملی صورت گرفت« .ســمیه فرهادی» مدیر
توشــوی  365اصله
مجموعــه باغ تاریخی فین کاشــان گفت :شس 
درخــت ســرو و  8اصله درخت چنــار با ارتفاع حــدود  20متر ،حذف
تدریجــی فضای چمن کاری ،آمادهســازی باغ برای کاشــت درختان
میوه خشک و دیگر اقدامهای مورد نیاز در ساماندهی فضای سبز این
مجموعه جهانی انجام شد.

اتصال دزفول به شبکه ریلی کشور

گروهایرانزمین /طرح و نقشههای اجرایی اتصال دزفول به شبکه ریلی کشور تهیه
و حتی در این زمینه مشــاور الزم برای اجرای طرح نیز انتخاب شــده و قرار اســت
این شهرستان خوزستان از طریق ایستگاه «سبزآب» به شبکه ریلی کشور متصل
شود«.حبیب آصفی» ،فرماندار دزفول با اشاره به اینکه بیش از 200میلیارد تومان
اعتبار برای اتصال این شهرســتان به خط سراســری راهآهن کشــور در نظر گرفته
شــده ،عنوان کرد :در حال حاضر تمام علوفه دام این منطقه با کامیون به ســایر
اســتانها منتقل میشــود که با ســاخت خط ریلــی میتوان از ایــن ظرفیت برای
انتقال محصوالت استفاده کرد.

