
فرودگاه بين المللى پرندگان مهاجر
در آستانه تعطيلى

بيمه محصوالت كشاورزى گرما بخش 
باغ هاى سرما زده اردبيل مى شود

سايه خشكسالى بر سر تاالب «صد جزيره» سنگينى مى كند در صورت تعهد مسئوالن به پرداخت خسارت 

قدس  هشــدار كارشناســان از وضعيت 
بحرانى تاالب هشــيالن حكايت دارد كه با 
خشكيدگى آن، اين اكوسيستم آبى به كانون 
ريزگردها تبديل و فاجعه زيست محيطى رخ 
خواهد داد. سال هاست كرمانشاه با بحران كم 

آبى روبه روست و در اين ...

قدس  اردبيل جزو 10 اســتان كشور در 
زمينه فراوانى وقوع حوادث طبيعى به شمار 
مــى رود و هرازگاهى بروز حادثه هايى مانند 
زمين لرزه، رانش زمين، ســيل، خشكسالى، 
صاعقه، توفان، ســرمازدگى، برف سنگين، 
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مطالب منتسب به امام جمعه اردبيل 
تكذيب شد

اردبيل: دفتر نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
اردبيل مطالب و سخنان زشت و منافى عفت منتسب به 
آيت اهللا سيد حسن عاملى در فضاى عمومى را تكذيب 
كرده و آن را افترا و اقدامى شــيطنت آميز از ســوى 

دشمنان قسم خورده ذكر كرد.
در اين اطالعيه آمده اســت: اخيــراً در فضاى مجازى 
ســخنى بس كريه و زشــت و منافى عفــت و دور از 
شخصيت و ادبيات نماينده محترم ولى فقيه در استان و 
امام جمعه اردبيل، به ايشان نسبت داده شده و در حد 

وسيعى پخش شده است.
بدين وسيله به اطالع تمام هموطنان عزيز مى رسد كه 
اين انتساب كامالً كذب و افترا و بهتان و دور از واقعيت 
است و كســانى كه پاى صحبت معظم له نشسته اند، 
نيك مى دانند كه اين گونه سخنان فرسخ ها و فرسخ ها 
با افكار، انديشه و ادبيات ايشان فاصله دارد و ايشان تا 
به حال چنين ادبياتى در 40 سال تبليغ خود نداشته 
است.بدون ترديد دروغگو جز از مهانت نفس خود و از 
فقد برهان و استدالل دروغ نمى گويد و اين سنت الهى 
است كه دروغ سازان جز خيبت و خسران در اين نشأه 

و آن جهان به دست نخواهند آورد.
هموطنان عزيز بهوش باشند كه برنامه جديد دشمنان 
قســم خورده و ورشكســته و سرشكســته، حمله به 
حلقوم هاى آگاهى بخش مخصوصاً ســنگرهاى نماز 
جمعه و خاموش كردن مشعل هاى هدايت و روشنگرى 
و فرو بردن امت در تاريكى جاهليت مدرن معاصر است 
و قطعاً در آينده اين افترا و جعليات و ملكوك كردن ها 
و ترور شخصيت ها، با افزايش فعاليت و گسترش حيطه 

تأثير امام جمعه محترم زيادتر خواهد شد.

همكارى مشترك روسيه و اصفهان 
در بخش معادن

اصفهان: مديرعامل يك هلدينگ روسى در نشستى 
با فعاالن معدنى خواستار همكارى مشترك در بخش 
معادن، صنايع فلزى و صنايع غذايى با استان اصفهان 
شد. الكساندر وارسوف در اين ديدار گفت: اين هلدينگ 
در اســتان «سوردلوفسك» روســيه فعال است و اين 
استان داراى ذخاير معدنى و كارخانه هاى صنايع معدنى 

و فلزى است. 
وى توليد تيتانيوم و نيــكل را دو محصول عمده اين 
هلدينگ برشــمرد و تأكيد كرد: بــراى توليد و توزيع 
مواد معدنى از جمله كانى هاى فلزى مى توان همكارى 

مشتركى با شركت هاى استان اصفهان آغاز كرد. 

مهجوريت اقتصاد هنر

ايرنا: اقتصاد هنر از مولفه هاى مهم رشد و توسعه 
فعاليت هاى هنرى اســت، اما نبود چنين مولفه اى 
در كشــور بويــژه در اســتان هاى غيربرخوردار و 
كوچــك، عرصه هنر و فعاالن آن را با مســايل و 

موانع جدى روبه رو كرده است.
بســيارى از كارشناســان عرصه هنر معتقدند كه 
يكى از چالش هاى اساســى اين حوزه دورى هنر 
از اقتصاد و به عبارت ديگر مهجوريت اقتصاد هنر 
در كشــور از جمله مناطق توســعه نيافته و كمتر 

برخوردار است.
صاحب نظران بر اين باورند كه زيرساخت هاى الزم 
براى شكل گيرى پيوند هنر و اقتصاد در كشور به 

صورت اصولى فراهم نشده است.
اقتصاد هنر ناظر بر شــناخت مناسبات و تعامالت 
بين حوزه هاى آفرينش (توليد)، مصرف و تجارت 

كاالهاى هنرى است.
اين مهم گرچه يكــى از الزام هاى فضاى حرفه اى 
شــكل گرفته در دنياى هنر عصر حاضر اســت، 
اما هنوز در كشــور ما به شــكل درست پا نگرفته 
كه شــايد بتوان گفت يكى از داليل اساســى به 
حاشيه رانده شدن هنر در جامعه و مشكالت مالى 

هنرمندان همين موضوع باشد.
رئيس حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى با اشاره 
به چالش هاى عرصه هنر اين اســتان اظهار كرد: 
نبود فضاى حرفه اى براى فعاليت هنرمندان استان 
از مهم تريــن چالش هايى اســت كــه هم عرصه 
فرهنگ و هنــر را تحت تأثير خود قرار داده و هم 
هنرمندان را با مشكالت مالى روبه رو كرده است.

 وى بــا بيان اينكــه هنوز خريد آثــار هنرى در 
ســبد خانوارها جا نگرفته است، بيان كرد: هرچند 
ممكن اســت قدرت خريد مردم اســتان در كنار 
تهيــه كاالهاى اساســى پايين باشــد، اما تبيين 
اهميت و جايگاه هنر بــراى افراد جامعه مى تواند 
عالقه و تمايــل مردم براى خريد آثــار هنرى را 

بيشتر كند.
رئيس حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى رسالت 
مســئوالن و نهادهاى دولتــى در حرفه اى كردن 
فضاى هنر را مهم دانســت و گفت: مســئوالن در 
اين حوزه آن طور كه شايســته است، حمايت هاى 
الزم را انجــام نداده و ابزارهاى مناســبى را براى 
توســعه و رونق هنر حرفه اى در اختيار هنرمندان 

قرار نداده اند.

خراســان  نماينده  مهمان نواز،  آيت اهللا  قدس 
شمالى در مجلس خبرگان رهبرى و امام جمعه 
سابق بجنورد در سن 92 سالگى، پس از عمرى 
مجاهدت تبليغى و خدمت به انقالب و مردم روز 
يكشنبه دوم ارديبهشت ماه سال 1397دارفانى را 

وداع گفت و به ديار حق شتافت.
ايشان  بعد از پيروزى انقالب اسالمى، در هجدهم 
شــهريورماه ســال 1359 با حكم حضرت امام 
خمينى(ره) به عنوان امام جمعه بجنورد منصوب 
شــد و بعد از 32 ســال اقامه نماز اين شــهر به 
دليل كهولت سن و وضع جسمانى، از اين سمت 

كناره گيرى كرد.
ايــن عالم فقيد 23 تيرمــاه 1391 آخرين نماز 
جمعه بجنورد را در مصــالى امام خمينى (ره) 
اقامه و با مردم اين شهر خداحافظى كرد و سپس 
ابوالقاسم يعقوبى،  حجت االسالم والمســلمين 
نماينده كنونى ولى فقيه در خراسان شمالى، به 

عنوان امام جمعه جديد بجنورد منصوب شد.
آيت اهللا مهمــان نواز همچنين چهــار دوره به 
نمايندگى از مردم خراســان شمالى در مجلس 

خبرگان رهبرى عضويت داشت.

 خاطرات آيت اهللا مبارز
آيــت اهللا مهمان نواز در خاطرات و دوران مبارزه 
خود نوشته است: «اينجانب در سال 1305شمسى 
در روستاى «كاريزك كال» نيشابور در خانواده اى 

كشاورز چشم به جهان گشودم.
پدرم اندكى زمين داشــت كه با كار بر روى آن، 

زندگى اش را اداره مى كرد.
 او از نظــر مالــى ضعيف، ولــى از نظر موقعّيت 

اجتماعى مورد احترام مردم روستا بود. 
سواد خواندن ونوشتن نداشت؛ اّما در رفع مشكالت 
و حّل اختالفات مردم نقش بسيار مؤثّرى داشت. 
به روحانيت بسيار عالقه مند بود و ميزبانى و اكرام 
روحانيونــى را كه به روســتا مى آمدند، بر عهده 
داشت. به همين دليل، هميشه آرزو داشت مرا به 
حوزه بفرستد تا بتواند خادمى به اسالم و جامعه 
اسالمى تقديم كند؛ ولى افسوس كه عمر او كفاف 

نداد تا تحّقق آرزويش را شاهد باشد.
قبل از رسيدن به سن بلوغ، خواندن و نوشتن را 
در مكتب خانه روســتا از مّاليى كه پدرم به آن 
روســتا آورده بود، آموختم. آن زمان در روستاها 
مدرســه دولتى وجود نداشت و بسيارى از مردم 
از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند. پس از 
فراگيرِى خواندن و نوشتن، به تحصيل علوم دينى 
عالقه مند شــدم، اّما هيچ گونه زمينه مساعدى 
براى تحصيل در نيشــابور وجود نداشت تا اينكه 
حاج شيخ محمد حسين از نجف اشرف به نيشابور 
آمد و مدرسه گلشن را كه در زمان شاه در اختيار 

آموزش و پرورش بود، احيا نمود.
در آن زمان كه از وجود با بركت پدر محروم شده 
بودم، به لطف هّمت برادرم، در شــمار نخستين 

طّال ب مدرسه علمّيه گلشن در آمدم.
 در آنجا زير نظر حاج آقا نجفى، بنيانگذار مدرسه 
علمّيه گلشــن، گام نخست را در فراگيرى دانش 

حوزوى برداشتم.
ســپس به مشــهد مقّدس رفتم تا مراحل باالتر 
حوزوى را طى كنم زيرا حوزه مشــهد ازبزرگان 
و عالمان وارسته و مدّرسان بى نظيرى برخوردار 
بود و من از فرصت فراهم آمده، بهترين استفاده 

را بردم.
گرچه از محضر بسيارى از استادان بزرگوار بهره 
بــردم، ولى فردى كه در شــكل گيرى علمى و 
اخالقى من تأثير عمده اى داشــت، اســتاد حاج 
ميــرزا جواد آقاى تهرانى بود. او از مصاديق «من 
يذكركــم اهللا رؤيته» به شــمار مى رفت و ديدن 

ايشان مرا به خدا توّجه مى داد.
 گفتــارش در قلبم نقش مى بســت و اخالق و 
رفتارش بشدت مرا تحت تأثير قرار مى داد. تواضع 
فوق العاده اش حيرت انگيز بود و نسبت به دنيا و 
موقعيت هاى دنيوى بى اعتنا و زهد را پيشه خود 
كرده بود. او دايم الحضور بود و همواره خود را در 
محضرخداوند متعال مى ديد. به منظور آشنايى با 
روح توكل و وثوق ايشان به خداوند، خاطره اى از 
او نقل مى كنــم: در آن زمان طالب، در تنگناى 
مالى و معيشتى به سر مى بردند. من نيز اين گونه 

بودم و پس از ازدواج، مشكالتم بيشترشد.
با خود انديشيدم كه شــايد ادامه تحصيل با آن 
وضعّيت صحيح نباشد. از اين رو، تصميم گرفتم 
كه موضوع را با اســتاد در ميان بگذارم؛ ولى حيا 

مانع اين كار شد. 
پس از گذشت دو ماه، روزى پس از درس به طور 
خصوصى موضوع را با ايشــان در ميان گذاشته، 
نظر خواهى نمودم. او پس از اســتماع ســخنان 
من فرمــود: بعضى از آقايان با مــن در اين باره 
صحبت كردند، به آن ها گفتم: اگر نمى توانيد در 
ســختى هاى طلبگى صبور باشيد، برويد شغلى 
براى امرار معاش خود انتخاب نماييد؛ ولى جريان 
زندگى خودم را براى تو مى گويم و تصميم با تو 

است. 
آن گاه گفت: پدرم از كاسبان مورد اعتماد تهران 
و از ثــروت خوبى برخوردار بود. در زمان حياتش 
مرا اداره مى كرد و من به تحصيل ادامه مى دادم تا 
اينكه وى درگذشت و اموال وى، بين ورثه تقسيم 
شد و سهم بســيار زيادى نصيب من شد و من 
تمام آن را هزينه تحصيل خود كردم و از آن روز 
تا به حال نشده است كه هزينه دو ماه زندگى را 
داشته باشم. در عين حال به فكرم نرسيد كه ادامه 

تحصيل جايز است يا نه؛ اّما تو خود دانى.
اين سخن در من تأثير بسزايى گذاشت و خود را 
براى ادامه تحصيل و تحّمل مشكالت آماده كردم.

روزگارى ادبيات عرب را در حوزه علميه مشــهد 
تدريس مى كردم. سپس به تدريس فقه و اصول 

(از معالم تا كفايه االصول) پرداختم. 
پس از ســكونت در بجنــورد تاكنــون با همه 
گرفتارى هايى كــه دارم ـ بحمداهللا ـ به تدريس 
در حــوزه علميه امام خمينى بجنورد كه پس از 
عزيمت من به آنجا با كيفيت بسيار خوبى تجديد 

بنا شده است، ادامه مى دهم.
زمانى كه با مبانى حاكميت و حكومت از ديدگاه 
فقهى آشــنا شــدم، دريافتم كه رژيم پهلوى با 
اين شــرايط ســازگارى ندارد و تنها حاكم مورد 
قبول اســالم در زمان غيبت وليعصر(عج) فقيه 

جامع الشرائط است. 

 فعاليت سياسى
فعاليت سياسى من از زمانى آغاز شد كه موضوع 
انجمن هاى ايالتى و واليتى در سال 1341شمسى 
مطرح شــد. آن روز من و دوستانم كه هم درس 
نيز بوديم، بدون توجه به اختناق حاكم بر جامعه، 
در هر فرصت و به هر نحو ممكن، مردم را متوجه 
نقشه هاى شوم استعمار و سر سپردگى حاكمان 

وقت مى كرديم.
ماجراى پانزدهم خرداد همان سال و قيام انقالبى 
امام مــا را در عزممان مصمم تر كرد و زمانى كه 
دولت شــاه لوايح 6 گانه را به رفراندوم گذارد، از 

سوى استادمان، حاج ميرزا جواد آقا تهرانى، همراه 
چند تن از دوســتان براى افشاى طرح هاى شوم 

دولت، به مناطق مختلف اعزام شديم.
آشنايى بيشــتر من با امام و اهداف آن حضرت، 
از طريق اطالعيه ها و پيام هايى بود كه ايشــان از 
آغاز حركت اســالمى تا هجرت به پاريس، صادر 
كرده بودند. اطالعيه هاى روزهاى پايانى حكومت 
طاغوت از پاريس به تهران به وسيله شهيد سيد 
عّباس موســوى قوچانى به دســتم مى رســيد. 
وســيله ديگر آشــنايى من با ديدگاه هاى امام، 
سخنرانى هاى آن حضرت در قم و شنيدن بيانات 

انقالبيونى چون شهيد هاشمى نژاد بود.
براى آشنا كردن مردم با مبانى حكومتى اسالم، 
از هر محفلى اســتفاده بــردم و مبانى و اهداف 
حكومــت اســالمى را تبيين كــردم كه مقبول 
مى افتاد. به همين علّت، از سوى شيخان، رئيس 
كّل ساواك خراسان دستور ترور من صادر شد كه 
بعد از انقالب اســناد آن، از ساواك به دست آمد. 
چندين بار به ساواك و فرماندارى احضار شدم و 

از سوى آنان مورد تهديد و بازجويى قرار گرفتم.

 حمايت از انقالبيون
يكى از حوادثى كه در آن مورد تهديد قرار گرفتم، 
حمله اشرار به منزل مسكونى من بود كه به مركز 

انقالبيون تبديل شده بود.
جوانان به دليل احساس خطر، از خانه ام حفاظت 
مى كردند و هنگامى كه اشــرار به خانه ام يورش 
بردند، با دفــاع جانانه جوانان روبه رو شــدند. 
حمله مجّدد آنان، با حمايت ساواك و مأموران 
شــهربانى صورت گرفت و آنان با تيراندازى به 
ســوى جوانان بى ســالح، آنان را وادار به ترك 
محل كردند. بــه دليل وخامــت اوضاع همراه 
افراد خانواده، از ديوار گذشته، به منزل همسايه 
رفتيم و از آنجا به منزل همسايه ديگرمان (آقاى 
حريرى) رفتيم. اشــرار بر خانه مسلّط شدند و 
آنچه از كتاب و قرآن در آنجا بود، سوزاندند و به 
تخريــب منزل پرداختند و اثاث خانه را به يغما 

بردند.
به دليل وخامــت اوضاع و امــكان يافتن محّل 
اختفاى من، از تاريكى شــب استفاده نموده، به 

منزل حاج سّيد على مكتبيان منتقل شديم.
هنگام پيروزى انقالب به پــادگان نظامى رفتم 
و طى يك ســخنرانى از آنان خواســتم تا تمام 

نشانه هاى رژيم شاهنشاهى را از بين ببرند.
تيمســار قادرى فرمانده آن نيروها گفت: درجه 
من تاج شاهنشاهى است. سپس در مقابل همه 
ســربازها، درجه را از روى شانه اش برداشت و به 
دور افكند. اين عمل، همه افسران و درجه داران 
و سربازان را تحت تأثير قرار داد و همه آنان اين 

شعار را سر دادند:
ما همه سرباز توايم خمينى     

گوش به فرمان توايم خمينى

به مناسبت درگذشت امام جمعه سابق بجنورد

بازخوانى ياد و خاطر مجاهد مبارز و انقالبى «آيت اهللا مهمان نواز»
��ر��ر
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راه آهن تبريز- ميانه به ايستگاه پايانى نزديك شد
به مناسبت درگذشت

 امام جمعه سابق بجنورد

بازخوانى ياد و خاطر 
مجاهد مبارز و انقالبى 

آيت اهللا مهمان نواز

.......همين صفحه

پس از 18 سال انتظار 

.......صفحه 2 

در ميزگرد قدس
با دست اندركاران بررسى شد

راهكارهاى سفر ارزان 
 به مشهد الرضا

قدس آيت اهللا مهمان نواز، نماينده خراســان شــمالى در 
مجلس خبرگان رهبرى و امام جمعه سابق بجنورد در سن 92 
سالگى، پس از عمرى مجاهدت تبليغى و خدمت به انقالب و 

مردم روز يكشنبه دوم ارديبهشت ...

فاطمه معتمدى  مشــهد به دليل وجود بــارگاه منور 
حضــرت ثامن الحجج(ع) و ديگــر ظرفيت هاى قابل توجه 
حوزه گردشگرى مقصد سفر بسيارى از گردشگران و زائران 
داخلى و خارجى قرار دارد و ســاالنه ميليون ها نفر به اين 

شهر سفر ...

آيين نامه كاالهاى ملوانى 
اصالح مى شود

كاالى «ته لنجى» 
مرهم اقتصاد 
خانواده هاى 

ساحل نشين
قدس  پيش ازاين بازارهاى گســترده مرزنشينان در 
نقاط مختلف اســتان بوشهر براساس ورود كاالهاى ته 
لنجــى داراى رونق فراوانى بود و افــراد زيادى در اين 
عرصه اشــتغال داشــتند، اما اجراى طرح ساماندهى 
ته لنجى موجب  شــده تا اين بازارها از رونق بيفتند. بنا 
بر گفته مســئوالن 40 هزار نفر نيز در بازار شهرهاى 
ساحلى از طريق خريد و فروش كاالى ته لنجى فعاليت 
مى كنند كه با اين احتســاب خانواده هــاى ملوانان و 
بازاريان حدود 160 هزار نفر از جمعيت استان از طريق 
واردات كاالى ته لنجى امرار معاش دارند. توقف كاالى 
ته لنجى تاكنون با شيوه هاى مختلف اعتراضى روبه رو 
بوده، چنانكه بازاريان استان بوشهر در گناوه، بندرريگ، 

.......صفحه 2 دير و ديگر بندرهاى ....
.......صفحه 4



  دانشگاه آزاد نراق 
ميزبان مسابقات قرآنى 

قدس: مسئول كانون قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نراق از برگزارى بيست وسومين دوره مسابقات قرآن وعترت 

در پنجم ارديبهشت ماه سال جارى خبر داد.
جواد دهقانى در اين باره اظهار كرد: اين برنامه به همت حوزه 
معاونت فرهنگى و دانشجويى در بخش شفاهى ويژه استادان، 
كاركنان ودانشــجويان و همچنين خانواده ها در رشته هاى 
حفظ كل، ترتيل،تحقيق و اذان و همخوانى به قضاوت داوران 
برجســته ملى در تاالر عالمه نراقى(ره) اين واحد دانشگاهى 

برگزار مى شود.
وى با اشاره به نقش ارزشمند قرآن وعترت در مصون سازى 
خانواده ها از آســيب هاى فردى و اجتماعى خاطر نشان كرد: 
با برنامه هاى متنوعى در طول ســال قصد داريم از صحيفه 
سجاديه امام على بن الحســين زين العابدين(ع) غبارزدايى 
و مجموعه دانشــگاهى واحد نراق را بــا برگزارى برنامه هاى 

متنوعى با اين كتاب گرانمايه بيش از پيش آشنا كنيم.

  ريل گذارى قطارشهرى كرمانشاه 
امسال شروع مى شود

ايسنا: مديرعامل سازمان قطار شهرى كرمانشاه از آغاز ساخت 
ايستگاه هاى روگذر قطار شهرى در تابستان امسال خبر داد و 
اظهار كرد: ريل گذارى پروژه نيز اواخر امسال شروع مى شود.

سعيد سليم ساسانى با اشاره به پيشرفت فيزيكى 24 درصدى 
فاز يك پروژه قطار شــهرى كرمانشــاه، گفــت: در صورت 
تخصيص اعتبار مناســب فاز اول اين پروژه ســال 1400 به 

بهره  بردارى مى رسد.
وى بودجه امسال پروژه قطار شهرى كرمانشاه را 28 ميليارد 
تومان اعــالم و تصريح كرد: در كنــار اختصاص اين ميزان 
بودجه، فروش اوراق مشــاركت و اعتبار غيرنقدى هم براى 

پروژه داريم.
وى گفت: همچنين اســتاندار پيگير اســت تا بتوان 350 
ميليارد تومان از محل ســفر رياست جمهورى ظرف سه 
ســال براى پروژه جذب اعتبار داشته باشيم و بتوانيم فاز 

يك را تكميل كنيم.
ساسانى افزود: از طرفى شــهردار كرمانشاه نيز فروش 180 
ميليارد تومان اوراق مشاركت را در بودجه امسال خود لحاظ 
كرده كه با فروش آن اعتبار الزم براى فاز اول تأمين مى شود.

  سرانه ورزشى در فرديس پايين تر از 
شهرهاى كشور است

 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان فرديس گفت: 
فرديس با محروميت سرانه هاى ورزشى دست و پنجه 
نرم مى كند كه از اين حيث رتبه نخست كشورى را به خود 

اختصاص داده است. 
داوود عزيزى اظهار كرد: با توجه به افتتاح چندين باشگاه 
ورزشــى خصوصى و بهره بردارى از اماكن ورزشى جديد 
از جمله يك ســالن و دو زمين چمن ســرانه هاى ورزشى 
اين شهرستان از چهار ســانتيمتر به نزديك 6 سانتيمتر 

ارتقا يافته است.
وى تصريح كرد: اين در حالى است كه همچنان براى رفع 
محروميت در ســرانه هاى ورزشى فعاليت هاى زيادى بايد 
صــورت گيرد كه از همين رو مشــاركت بخش خصوصى 

الزامى است.
عزيزى با اشــاره به تالش ها و پيگيرى هــاى اداره ورزش در 
خصوص رفع محروميت ســرانه هاى ورزشى در شهرستان 
فرديس گفت: براى انجام اين مهم بايد مجتمع هاى ورزشى 
بيشترى به بهره بردارى برسد كه به همين دليل از ورود بخش 

خصوصى استقبال مى كنيم.

  توقيف 4 لنج بيگانه 
در آب هاى خليج فارس

فارس: فرمانده دريابانى شهرستان بندرلنگه از توقيف چهار 
لنج بيگانه متعلق به يكى از كشورهاى حوزه خليج فارس در 

آب هاى سرزمينى كشورمان خبر داد.
محمد ثابت در بندرلنگه از توقيف چهار لنج بيگانه متعلق به 
يكى از كشــورهاى حوزه خليج  فارس در آب هاى سرزمينى  

كشورمان خبر داد.
وى افزود: دو فروند از اين لنج ها ســوخت كش و دو فروند 
ديگــر نيز متجاوز مرزى به آب هاى كشــورمان بودند كه 
توســط ناوگروه بندركنــگ پايگاه دريابانى شهرســتان 

بندرلنگه توقيف شدند.
فرمانده دريابانى شهرستان بندرلنگه با اشاره به اينكه از لنج 
سوختكش 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق نيز كشف شد، اضافه 
كرد: 9 نفر خدمه اين شــناورها كه تبعه كشورهاى عربى و 

جنوب آسيا بودند نيز دستگير شدند.
ثابت بيان داشت: نيروهاى دريابانى به صورت شبانه روز آماده 
حراست و صيانت از مرزهاى دريايى هستند، همواره هوشيار 
و آماده حراســت و صيانت از مرزهاى آبى جمهورى اسالمى 
ايران بوده و به هيچ شــناور بيگانــه اى اجازه تجاوز به حريم 
آب هاى ايران اسالمى را نخواهد داد و با هرگونه تجاوز مرزى 

بشدت برخورد خواهد كرد.

آيين نامه كاالهاى ملوانى اصالح مى شود

كاالى «ته لنجى» مرهم اقتصاد خانواده هاى ساحل نشين
��ر

گســترده  بازارهاى  پيش ازايــن  قدس  
مرزنشــينان در نقاط مختلف استان بوشهر 
براساس ورود كاالهاى ته لنجى داراى رونق 
فراوانــى بود و افراد زيــادى در اين عرصه 
اشتغال داشتند، اما اجراى طرح ساماندهى 
ته لنجى موجب  شــده تا اين بازارها از رونق 

بيفتند.
بنــا بر گفته مســئوالن 40 هزار نفر نيز در 
بازار شــهرهاى ســاحلى از طريق خريد و 
فــروش كاالى ته لنجــى فعاليت مى كنند 
كه با اين احتســاب خانواده هاى ملوانان و 
بازاريــان حدود 160 هــزار نفر از جمعيت 
استان از طريق واردات كاالى ته لنجى امرار 

معاش دارند.
توقف كاالى ته لنجى تاكنون با شــيوه هاى 
مختلف اعتراضــى روبه رو بــوده، چنانكه 
بازاريان اســتان بوشهر در گناوه، بندرريگ، 
دير و ديگر بندرهاى استان مغازه هاى خود 
را به نشانه اعتراض در سال گذشته چندين 

بار تعطيل كرده اند.
هيئت وزيران سال گذشته به پيشنهاد وزارت 
صنعت، معدن وتجارت آيين نامه ممنوعيت 
ورود كاال توســط ملوانان شناورهاى دريايى 
سنتى با ظرفيت كمتر از 500 تن را با هدف 
جلوگيرى از كاالى قاچاق به تصويب رساند 
كه اين مصوبه بــا اعتراض ملوانان، صاحبان 
شــناورهاى بارى و بازاريان بندرهاى استان 
بوشــهر روبه رو شد به طورى كه شناورها از 

تخليــه كاال براى مدت ها خوددارى كردند و 
مغازه هايى كه كاالى ملوانى خريد و فروش 
مى كردند به دليل خالى شــدن فروشــگاه 
هايشــان از كاالى ملوانى اقدام به تعطيلى 

بازار در چند نوبت كردند.
به همين دليل شوراى تأمين استان بوشهر 
در نشســتى از مسئوالن كشــور خواستار 
اجــراى مصوبه ســاماندهى كاالى  تعويق 
همراه ملوان تا پايان فروردين ماه امسال و 
بازنگرى و اصالح اين مصوبه شــد كه مورد 

موافقت قرار گرفت.

 واردات مانند گذشته ادامه دارد 
مديــركل گمرك گنــاوه در همين حال از 
اصالح مصوبه ترخيــص كاالى ملوانى خبر 

مى دهد.
منصور بازيار در اين زمينه مى گويد: در حال 
حاضر ترخيص كاالى ملوانى در گمرك هاى 
نشست  مصوبه  براســاس  اين شهرســتان 
شوراى تأمين استان بوشــهر در اسفندماه 
سال گذشــته به روال پيش از مهرماه سال 

1396 ادامه دارد و متوقف نشده است. 
وى اضافه كرد: تخليه تمامى شناورهايى كه 

تا پايان فروردين ماه امســال وارد خور (آبراه 
دريايى طبيعى) بندر شــده و داراى محموله 
كاالى همراه ملوان هستند، انجام شده و پس 
از اين مدت نيز براساس ابالغ جديد اصالحيه 
مصوبه ســاماندهى كاالى همــراه ملوان كه 

بزودى اعالم خواهد شد، صورت مى گيرد.
وى اظهاركرد: در مصوبه سال گذشته دولت 
براى ساماندهى كاالى همراه ملوان اصالحاتى 
صورت گرفته و در آن شــرايط خوبى پيش 
بينى شده است تا مردم نگرانى نداشته باشند.
وى گفت: مصوبه ســال گذشــته دولت در 
زمينه ســاماندهى كاالى همراه ملوان (ته 
لنجى) بتازگى اصالح شــده و بزودى اعالم 

و اجرايى مى شود.
وى ادامه داد: براساس مصوبه نشست شوراى 
تامين اســتان بوشــهر در اســفندماه سال 
گذشــته، اجراى مصوبه سال گذشته دولت 
در زمينه ســاماندهى كاالى همراه ملوان تا 
فروردين امســال به تعويق افتاد و شــرايط 
ترخيص ته لنجى در بندرهاى اين استان به 
روال پيش از مهرماه سال گذشته انجام شد. 
شايان ذكر است در همين خصوص استاندار 
بوشهر نيز در نشست كميسيون قاچاق كاال 
و ارز اين اســتان در اواخر ســال گذشته، 
گفت: «بــراى ســاماندهى ترخيص كاالى 
همراه ملوان و تأمين مطالبات مردم ساحل 
نشــين آيين نامه جديد كاالى همراه ملوان 

تدوين و بزودى تعيين تكليف مى شود».

  22 هزار مسكن خيرساز در كشور 
ساخته شد

بروجرد: مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز كشور گفت: 22 
هزار واحد مسكونى خيرساز در كشور تحويل نيازمندان شده و 

18 هزار مسكن ديگر نيز در دست ساخت است.
كيومرث سلگى در آيين افتتاح 72 واحد مسكونى مهرتوانا در 
سايت مسكن مهر بروجرد اظهار كرد: مجمع خيرين مسكن ساز 

در 120 شهرستان و 31 استان كشور فعال است.
وى افزود: براساس تفاهمنامه انعقاد شده بين بنياد مسكن انقالب 
اسالمى، بهزيستى و مجمع خيرين مسكن ساز قرار است براى 
كمك به ساخت مسكن محرومان 300 ميليون ريال در شهرها 
و 160 ميليون ريال در روستاها به صورت بالعوض به نيازمندان 

اختصاص داده شود.
مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز كشــور بيان كرد: براى 
خانواده هاى داراى دو معلول و به باال كشور تاكنون 16 هزار واحد 
مسكونى در نظر گرفته شده كه 8000 واحد عملياتى شده است.

ســلگى اضافه كرد: چهار تا پنج هزار واحد مسكونى نيازمندان 
در كشور تسهيالت نياز دارند كه اميدواريم با كمك نمايندگان 
مجلس شــوراى اسالمى اين تســهيالت دريافت و در ساخت 

مسكن محرومان استفاده شود.

  مردم از رفتن به درياى خزر 
خوددارى كنند

تسنيم: معاون توسعه و پيش بينى هواشناسى استان گلستان 
گفت: از اواخر وقت روز يكشنبه با نفوذ سامانه ناپايدار به استان 
گلستان، درياى خزر مواج و متالطم شده و اين سامانه تا اواخر 

وقت روز سه شنبه در استان فعال است.
محمدرضا رحمان نيا با اشاره به ورود سامانه ناپايدار به استان و 
كاهش دماى هوا اظهار داشت: آخرين روز فروردين در گلستان با 
هوايى گرم همراه بود و پس از آن ابرهاى ارديبهشتى با شكل و 

شمايل پاييزى و سرما به آسمان استان آمدند.
وى افزود: افزايش ابر، گاهى وزش شديد باد، بارش پراكنده، مه 
آلودگــى و كاهش ديد، مواج و توفانى شــدن دريا از نتايج اين 

سامانه ناپايدار است.
معاون توسعه و پيش بينى هواشناسى استان گلستان تصريح كرد: 
بيشــترين سرعت باد بين 50 تا 65 كيلومتر بر ساعت با جهت 
غالب غربى تا شمال غربى خواهد بود و ارتفاع موج تا دو متر در 

درياى خزر پيش بينى مى شود.
رحمان نيا با اشــاره به اينكه اين سامانه تا اواخر وقت سه شنبه 
در اســتان ادامه دارد، گفت: ضرورى است دريابانان و فعاالن در 
درياى خزر، صيادان و گردشگران از رفتن به دريا خوددارى كنند.

  صادرات ريلى كاشى؛ براى نخستين بار 
در راه آهن جنوب شرق

زاهدان: مديركل راه آهن جنوب شــرق گفت: صادرات كاشى 
براى نخستين بار از طريق خطوط ريلى راه آهن جنوب شرق از 

زاهدان به كويته پاكستان صورت گرفت .
مجيد ارجونى اظهار كرد: مجموع محموله كاشــى صادراتى در 

مرحله اول افزون بر 10 هزار تن برآورد شده است.
وى گفت: اين محموله متعلق به شركت كاشى نگين ميبد يزد 
است . ارجونى ادامه داد: كاشى ها در واگن هاى مسقف پاكستانى 

بارگيرى و حمل شده است .
وى بيان كرد: اواخر سال گذشته توانستيم براى نخستين بار خرما 

را از طريق ريل صادر كنيم .
مديركل راه آهن جنوب شرق اظهار كرد: سيمان، قير، گوگرد، 
گل سرخ و فوتس اويل عمده كاالهاى صادراتى توسط اين خط 

ريلى به پاكستان به شمار مى رود .
ارجونى اضافه كرد: همچنين عمده كاالهاى وارداتى در اين مسير 
شــامل كنجد و برنج خوراكى و عمده كاالهاى ترانزيتى شامل 

گوگرد خام مى شود.

  طرح توسعه شهرى در قزوين 
عملياتى مى شود

قزوين: با حضور تيم كارشناسى كشور ژاپن اجراى طرح توسعه 
شهرى مبتنى بر حمل و نقل در قزوين و بررسى مطالعات آن به 

صورت جدى وارد فاز عملياتى شد.
مســئول تيم كارشناسى كشور ژاپن با اشــاره به اينكه استان 
قزوين از ظرفيت هاى بااليى برخوردار اســت و به همين جهت 
دنبال بومى سازى طرح توسعه شهرى در قزوين هستيم، گفت: 
پس از انجام بررســى و مطالعات كافى در مورد طرح اين طرح 

به طورجدى وارد مرحله عملياتى خواهد شد.
«ماتسو مورو» با اشاره به اينكه مسئوالن استان قزوين با تعامل و 
همكارى باالى خود توانسته اند گام بلندى در اجراى طرح توسعه 
شهرى مبتنى بر حمل ونقل در قزوين بردارند، اظهار داشت: براى 
اجراى هرچه موفق تر اين طرح بزرگ تصميم گرفتيم تا با يك 
تيم كارشناســى براى تهيه پيش نويس نهايى و انجام مطالعات 

پيش نياز اين طرح به ايران بياييم.
وى تصريح كرد: پس از تكميل شدن مطالعات دو كشور آماده ايم 
تا عالوه بر اضافه كردن نكات فنى موردنياز تجربه كشــور هاى 

موفق اروپايى را نيز در طرح وارد كنيم.
وى اظهار داشت: دنبال بومى سازى طرح در قزوين هستيم و اين 
اســتان با ظرفيت هاى خوبى كه دارد، آمادگى آن را داريم اين 

طرح را در اين شهر عملياتى كنيم.

��ر

قدس  اردبيل جزو 10 اســتان كشــور در زمينه 
فراوانــى وقوع حــوادث طبيعى به شــمار مى رود و 
هرازگاهــى بروز حادثه هايى مانند زمين لرزه، رانش 
زمين، سيل، خشكسالى، صاعقه، توفان، سرمازدگى، 
برف سنگين، ســرما و يخبندان شديد خسارت ها و 

تلفات زيادى بر جاى مى گذارد.
ورود سامانه بارشى جديد به اين استان در هفته گذشته 
و بارش برف و تگرگ در حالى كه بسيارى از درختان در 
مناطق مختلف و بويژه در خلخال شــكوفه زده و به بار 
نشسته بود يكى از بالياى طبيعى به عنوان يكى از حوادث 
غير مترقبه در آخرين روز هاى فروردين ماه امسال موجب 

وارد شدن خسارات فراوان به باغداران شد.
فرهنگ نشــدن بيمه محصوالت كشــاورزى، تأخير 
در پرداخت خســارت، فقدان مكانيســم هاى مقابله با 
بحران هاى طبيعى و كشاورزى سنتى از جمله عواملى 
است كه هر سال قصه تكرارى بروز خسارت هاى ناشى از 

حوادث طبيعى را در استان اردبيل تكرار مى كند.
براساس اعالم كارشناســان، بخش كشاورزى استان 
در بين بخش هاى اقتصادى با 47 درصد بيشــترين 

خسارت را از حوادث طبيعى متحمل مى شود.
سيل، زلزله، خشكســالى و آتش سوزى نيز از جمله 
حوادثى هســتند كه در ســال هاى اخير بيشــترين 

خسارات وارده به استان ناشى از آن ها بوده است. 
در سال گذشــته و امسال نيز كشــاورزان استان از 
بابت ســرمازدگى محصوالت كشاورزى و باغى خود 
متحمل خســارت هاى زيادى شدند كه هنوز با وجود 
تالش مسئوالن دولتى تمام خسارت ها جبران نشده و 

روستاييان چشم انتظار توجه مسئوالن هستند. 

 خسارت ديدگان غرامت دريافت مى كنند
مدير باغبانى جهاد كشــاورزى استان اردبيل با بيان 
اينكه ســرمازدگى در برخــى مناطق به طور كامل و 

100 در صد به باغ ها خســارت وارد كرده است، ابراز 
مى كند: هرچند كه باغداران در اثر سرمازدگى دچار 
خسارت شده اند، ولى به هيچ وجه نبايد باغ هاى خود 
را بــه حال خود رها كنند، بلكه بايد مديريت باغ هاى 
خود را به بهترين نحو ممكن براى استحصال ميوه در 

سال هاى آينده همچنان ادامه دهند. 
محرم عدلى اظهار مى كند: باغدارانى كه باغ هاى خود 
را بيمــه كرده اند، بايد به صنــدوق بيمه محصوالت 
كشاورزى مراجعه و نســبت به تشكيل پرونده براى 

دريافت خسارت اقدام كنند.
وى مى افزايد: در همين راســتا كارشناسان در باغ هاى 
استان حضور يافته و با برآورد كارشناسى ميزان خسارت 
مراتب را به وزارت جهاد كشاورزى منعكس كردند تا به 

نحو مقتضى از خسارت ديدگان حمايت شود. 

 تغيير كشت ضرورى است
رئيس جهاد كشاورزى استان اردبيل در همين راستا 

ابراز مى كند: تغيير شــيوه كشــت و زرع در اســتان 
براى مقابله با خســارت هاى ناشــى از سرمازدگى و 
نيز خشكسالى در استان ضرورى است و اين سازمان 
اقدام هاى تحقيقاتى و عملياتى خود را در اين زمينه 

آغاز كرده است.
سروى افزود: توليد بذور مناسب با شرايط آب و هوايى 
استان، ترويج كشت محصوالت با آب برى كم، ترويج 
كشــت محصوالت گران قيمت، حركت در مسير گذر 
از كشــاورزى سنتى به صنعتى و تغيير سامانه آبيارى 
سنتى به آبيارى قطره اى از جمله مواردى است كه اين 

سازمان در استان اردبيل در حال اجرا دارد.
وى عنوان كرد: ساماندهى ديواره رودخانه ها، مهار روان 
آب ها، اجراى طرح هاى آبخيزدارى، افزايش كشت نهال 
و درخت در مناطق ســيل خيز و مقاوم ســازى اماكن 
دامى و مسكونى در روستاها از جمله اقدام هاى ديگرى 
اســت كه بايد در راستاى كاهش خسارت هاى حوادث 

طبيعى در استان به آن توجه جدى صورت گيرد.

در صورت تعهد مسئوالن به پرداخت خسارت 

بيمه محصوالت كشاورزى گرما بخش باغ هاى سرما زده اردبيل مى شود

گزارش

قدس  مردم تبريز 18 سال است كه از 
آغاز پروژه عظيم راه آهن تبريز - ميانه  در 
انتظار شنيدن سوت قطار هستند. از سال 
1379 پروژه اى ملى با ماهيت ساخت ريل 
راه آهــن از تبريز به ميانه آغاز به كار كرد 
كه از آن زمان تاكنون اين ريل ها  ســال 
هاســت در حسرت افتتاح شــدن به سر 

مى برند.
ايستگاه اصلى اين مســير تبريز است كه 
از يك طــرف به ميانه و تهران كشــيده 
مى شود و فاصله  تبريز تا پايتخت را از نظر 
مسافت 118 كيلومتر و از نظر زمان از 13 
ساعت به هفت ساعت كاهش مى دهد و از 
طرفى ديگر تبريــز را به جلفا و در نتيجه 
راه آهن ايران را به كشورهاى آذربايجان، 

تركيه و ارمنستان متصل مى كند.
پروژه  ريل ترانزيتى تبريز - ميانه شــريان 
ارتباطى كشورمان با اروپا به شمار مى آيد 
و از اهميت بااليى برخوردار اســت و قرار 
بود تمامى وعده هــاى دولتمردان در طى 
سال هاتا پايان سال گذشته به عمل تبديل 

شود كه به سرانجام نرسيد.

 علت تأخير پروژه 
معاون سياسى،امنيتى و اجتماعى استاندار 
آذربايجان شرقى با اشاره به تخصيص 1,1 
برابــرى اعتبار به راه آهــن ميانه - تبريز 

گفت: ســال گذشــته مبلغ 325 ميليارد 
تومان براى تكميل ايــن طرح مهم ريلى 

استان هزينه شد.
رحيم شــهرتى فر با بيان اينكه اين طرح 
مهم در سفر رئيس جمهورى به آذربايجان 
شرقى افتتاح مى شود، اضافه كرد: با بهره 
بــردارى از ايــن طــرح و كاهــش هفت 
ساعته ســفر به تهران از طريق راه آهن، 
گام مهمى در راســتاى تأمين رفاه مردم 

آذربايجان شرقى برداشته مى شود. 
وى عنوان كــرد: راه آهن ميانه - تبريز از 
طرح هاى مهم ريلى كشور است كه بيش 
از يك دهه قبل آغاز شــد و در سال هاى 
پردرآمدى كشــور از فروش نفت با ركود 

روبــه رو بود، اما در دولت تدبير و اميد به 
تكميل آن اهتمام ويژه اى شده است.

 خط آهن ميانه رو به پايان است
معاون شركت ساخت و توسعه زيربنا هاى 
حمل و نقل كشــور در همين زمينه و در 
خصوص آخرين پيشــرفت هاى حاصله در 
اين پروژه اظهار داشت:  ريل گذارى خط 
آهن ميانه - بســتان آبــاد به طول 132 

كيلومتر رو به پايان است.
على جبار ذاكرى گفت: همزمان با ســفر 
رئيس جمهــورى به آذربايجان شــرقى، 
اتمام ريل گذارى اين مسير اعالم و تردد 

آزمايشى قطار بر روى آن آغاز مى شود.

وى بــا بيان اينكه طــرح راه آهن ميانه - 
تبريــز به طول 203 كيلومتر در قالب 10 
قطعه اجرا مى شــود، گفــت: ريل گذارى 
132 كيلومتر آن، از ميانه تا بســتان آباد 

رو به پايان است.
جبار ذاكرى با اعــالم اينكه تاكنون براى 
اين طرح بيش از 10 هزار و 514 ميليارد 
ريال هزينه شده است، گفت: براى تكميل 
و بهــره بردارى نهايى خــط آهن ميانه - 
تبريز به 12 هزار ميليارد ريال اعتبار ديگر 

نياز است.
معاون شركت ساخت و توسعه زيربنا هاى 
حمل و نقل كشــور گفت: بهــره بردارى 
اوليه به منظور آزمايش عمليات زيرسازى 
و روسازى اين طرح در حد فاصل ميانه - 
بستان آباد در روز هاى آينده آغاز و پيش 
بينى مى شــود تا دو ماه آينده، تردد قطار 

در اين محور انجام شود.
طرح راه آهن ميانه - بســتان آباد- تبريز 
به صورت دو خطه طراحى شــده است و 
از ايســتگاه كنونى ميانه واقع در مســير 
راه آهــن كنونى تهران - تبريــز، آغاز و با 
گذر از شــهر هاى تركمانچاى، بستان آباد 
و باسمنج به ايستگاه كنونى تبريز متصل 
مى شود. شــايان ذكر است با پايان يافتن 
اين طرح، مسير 13 ساعتى فعلى تبريز به 
تهران به حدود پنج ساعت كاهش مى يابد.

پس از 18 سال انتظار 

راه آهن تبريز- ميانه به ايستگاه پايانى نزديك شد
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قدس هشدار كارشناسان از وضعيت بحرانى 
تاالب «هشيالن» حكايت دارد كه با خشكيدگى 
آن، اين اكوسيستم آبى به كانون ريزگردها تبديل 

و فاجعه زيست محيطى رخ خواهد داد.
ســال هاست كرمانشــاه با بحران كم آبى روبه 
روســت و در اين ميان «هشــيالن» تاالب صد 
جزيــره اى كه در دامنه كوه هاى خورين و ويس 
و در 31 كيلومترى شهركرمانشاه مناظر زيبا و 
چشم نوازى را خلق كرده و به دليل قرار گرفتن 
در اين عرض جغرافيايى به «سوءتفاهم طبيعت» 
معروف شــده است، تنها تاالب استان است كه 
حاال تهديد خشكسالى را بيشــتر از همه بيخ 

گوشش احساس مى كند.
اين تاالب فرودگاه بين المللى پرندگان مهاجر 
بود، همين هشيالنى كه اين روزها زمزمه تبديل 
آن به كانون گرد و غبار شنيده مى شود، تاالبى كه 
يك اكوسيستم آبى محسوب مى شود و يكى از 
منحصر به فرد ترين تاالب هاى ايران حاال كارش 

به جايى كشيده كه كانون ريزگرد مى شود!
سال هاست برداشت بى رويه آب از چاه هاى مجاز 
و غيرمجاز اطراف تاالب و ســراب باالدست آن 
براى مصارف كشــاورزى و كشت هاى با مصرف 
آب باال در اين حوالى باعث شــده كه ســطح 
آب هاى زيرزمينى منطقه بشدت فروكش كند 

و  وضعيت تاالب به اينجا بكشد.

 احتمال تبديل به كانون ريزگرد
مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمانشاه 
در اين رابطه مى گويد: ايــن موضوع كه تاالب 
«هشــيالن» به كانون ريزگردها تبديل شــود، 
مطرح نيســت و با بارندگى هايى كه داشتيم، 

اميدواريم از حالت خشك شدن نجات يابد.
فريدون يــاورى بيان مى كند: ايــن يك اصل 
اكولوژيكى اســت كه وقتى بارندگى نباشــد و 
برداشت از آبهاى زيرزمينى به شكل بدون برنامه 
صورت بگيرد، احتمال خشــك شدن تاالب ها 
وجود دارد، اما بســيار بعيد اســت كه در مورد 

تاالب هشيالن اين اتفاق بيفتد.
وى افزود: چون ما اين تجربه را داشــتيم كه در 
10 ســال گذشته با وجود خشكسالى و كمبود 
بارندگى چند سالى با بحث خشك شدگى اين 
تاالب روبه رو شديم، اما به كانون ريزگرد تبديل 
نشــد. مديركل حفاظت محيط زيست استان 
كرمانشــاه ابراز اميدوارى كرد كه از اين به بعد 
هم با توجه به برنامه هايى كه براى مديريت آب 
در سطح كشور و استان اجرا مى شود، ما شاهد 

احياى اين تاالب باشيم.
ياورى با اشاره به قرار گرفتن 
سراب سبزعلى  در  باالدست 
اين تاالب خاطرنشان كرد: در 
محل سراب ســبزعلى براى 
مصرف شــرب و كشــاورزى 
برداشتى انجام نمى شود و آب 
اين سراب نيز متأثر از ميزان 
بارندگى و برداشت از چاه هاى 

مجاور آن است.
وى بــا بيان اينكه يك برنامه 
كلى بــراى مســدود كردن 
چاه هاى غيرمجــاز و تجهيز 
چاه هــاى مجاز به سيســتم 
كنترل هوشمند مصرف براى 

مشخص شدن ميزان مصرفى وجود دارد، گفت: 
طبيعى است كه وقتى ميزان مصرف به صورت 
علمى و اصولى باشد و بى رويه نباشد و چاه هاى 
غيرمجاز مسدود گردد چرخه هاى طبيعى آب 
باعث مى شود كه هميشــه يك سراب و تاالب 

زنده خواهيم داشت.

 حقابه «هشيالن»
مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمانشاه 

در مورد حقابه تاالب هشيالن 
نيز اظهار داشت: حقابه تاالب 
زمانى معنــا دارد كه آب رود 
يا رودخانه و سرابى به داخل 
تاالب وارد شود، اما توسط يك 
سد مسدود گردد كه در اين 
صورت بايد براى آن حقابه در 
نظر بگيريم و چون جريان آبى 
ورودى غير از سراب سبزعلى 
به تاالب نداريم، نمى توانيم به 
صورت علمى از حقابه صحبت 

كنيم .
ياورى ادامه داد: اما به شــكل 
ديگرى مى تــوان اين حقابه 
را تعريف كرد كــه چاه هاى 
غيرمجاز اطراف تاالب را مسدود و چاه هاى مجاز 
را هم با تجهيز ميزان مصرف به شكل بى رويه 

كنترل كنيم.
وى در مــورد گرفتن حقابه از ســد گاوشــان 
براى نجات تاالب هشــيالن نيز تصريح كرد: در 
سال هاى گذشته براى انتقال آب از سد گاوشان 
كانال زده ايم كه از جلوى ســراب مى گذرد و در 
طول چند ســال گذشته هم كه به خشكسالى 
تــاالب برخورديم از آب همين كانال اســتفاده 

كرديم.
اين مقام مسئول در خصوص زمين هاى اطراف 
تاالب كه زير كشــت محصوالت آب بر هستند 
و در مورد برخورد با آن ها نيز عنوان كرد: بحث 
كشت محصوالت آب بر همچون ذرت و برنج به 
سياست هاى كلى استان برمى گردد كه متوليان 
امر هم دنبال اين موضوع هستند تا محصوالت 
توليدى در سطح استان زياد آب مصرف نكنند، 
در اين زمينه محيط زيست تصميم گيرنده اصلى 

نيست، اما مى تواند پيشنهاد دهد.

 هشدار كارشناسان 
اين اظهارات در حالى است كه پيش از اين يكى 
از كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست 
اســتان كرمانشاه نسبت به خشك شدن تاالب 
هشــيالن با توجه به پيش رو بودن فصل گرما 

و تبديل آن به كانون ريزگردها هشدار داده بود.
در اظهارات اين كارشناس عنوان شده بود كه 
سطح تاالب هشــيالن براى اين فصل پايين 
اســت و احتمال خشك شــدن آن در فصل 
گرما بسيار زياد است و همچنين از داليل آن 
به كاهش دبى سراب ســبزعلى منبع اصلى 
تاالب و كاهش بارش برف در ارتفاعات شاهو 

اشاره كرده است.

��راث ���نگ
 زمينه اعزام  كاروان ها به صورت 

خانوادگى به كربال فراهم مى شود

بوشهر: معاون امنيتى وزير كشور  گفت: اعزام زائران به صورت 
كاروانى يا شــبه كاروانى يــا كاروان خانوادگى مى تواند درحل 
مشكالت بويژه در اعزام و صدور رواديد نيز مؤثر واقع شود كه اين 
مهم انجام مى شود. حسين ذوالفقارى در ستاد اربعين حسينى 
استان بوشــهرافزود: با اين حال حذف رواديد بين ايران و عراق 
در ايام برگزارى مراسم اربعين حسينى از برنامه هاى مهم ستاد 
اربعين حسينى است كه به طور جد پيگير آن هستيم. وى ادامه 
داد: تحقق اين امر مى تواند در كاهش هزينه  ها و حل مشكالت 
جانبى تأثير فراوانى ايجاد كند. ذوالفقارى با بيان اينكه هر سال 
مشكالت اعزام زائران به مراسم اربعين روند كاهشى دارد، گفت: 
اسكان، تغذيه، پارك خودروها و بهبود كيفى خدمات براى زائران 
در مراسم اربعين حسينى هر سال نسبت به سال گذشته بهتر 
مى شــود. وى گفت: ايجاد شك و شبهه و رواج خرافه پرستى  از 
برنامه هاى دشمنان و بويژه صهيونيست ها و وهابى ها در مراسم 
اربعين است كه بايد به طور جدى با اين نوع عقايد هدف دشمنان 

مقابله كرد.

«ژيار» ميزبان 15 فيلمساز 
و عكاس جوان همدانى

همدان: مدير انجمن ســينماى جوانان اســتان همدان گفت: 
فيلمســازان جوان همدانى در بخش مسابقه دهمين جشنواره 
منطقــه اى فرهنگ بومى فيلم و عكس «ژيار» با فيلمســازان 
هفت استان كشور رقابت خواهند كرد. حبيب اهللا حيدرى گفت: 
براساس گزارش دبيرخانه جشنواره منطقه اى ژيار فيلم هاى كوتاه 
«آالن» به كارگردانى مصطفى گندمكار، «منسى» به كارگردانى 
عليرضا معصومى، «مترسك» به كارگردانى عليرضا كالهچيان، 
«در آينه» به كارگردانى هاشــم عليايى مقدم، «بنگ بنگ» به 
كارگردانى اكبر ترابپور، «وضعيت سفيد» به كارگردانى فاطمه 
شيرســركانى، «توافق» به كارگردانى اعظم جعفرى رســتگار، 
«ديدبان» به كارگردانى نرگس رستمى معز، «غيرممكن وجود 
دارد» به كارگردانى محمود نظرى، «ردپا» به كارگردانى نرگس 
رستمى معز، «فردا» به كارگردانى مهرداد سمواتى و فيلم كوتاه 
«اليك» به كارگردانى تورج هيبتى در بخش مســابقه دهمين 
جشنواره منطقه اى ژيار حضور دارند كه با ديگر آثار راه يافته از 

بين هفت استان رقابت خواهند كرد.

سايه خشكسالى بر سر تاالب «صد جزيره» سنگينى مى كند

 آغاز كاوش شهر زيرزمينى سفيد شهر فرودگاه بين المللى پرندگان مهاجردر آستانه تعطيلى 
آران و بيدگل

آران و بيدگل: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى آران و بيدگل از آغاز كاوش در شهر زيرزمينى سفيد 
شهر خبر داد. مجيد نورى اظهار داشت: در مرحله اول كاوش، 
با توجه به بررســى ها و مطالعات اوليه، كاوش از سرداب خانه 
تاريخى بقال توسط گروه باستان شناسى اداره ميراث فرهنگى 
در اين منطقه آغاز شد. وى اظهار داشت: طبق پيش بينى ها و 
مطالعات اوليه وسعت اين « دست كندها» به عنوان پناهگاهى 
با وســعت حداقل نيمى از زير بافت تاريخى سفيد شهر است. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آران و 
بيدگل با اشاره به اينكه مطالعات اوليه در اين شهر زيرزمينى در 
اواخر دى ماه سال گذشته آغاز شده و هنوز تخمين زدن قدمت 
اين شهر نياز به كاوش دقيق توسط باستان شناسان دارد، گفت: 
در مرحله اول كاوش با شناسايى آثار به جاى مانده قدمت اين 
اثر «دستكند» مشخص مى شود. وى در ادامه گفت: با توجه به 
نزديكى پناهگاه زيرزمينى سفيد شهر در فاصله 10 كيلومترى 
شــهر زيرزمينى نوش آباد، وجود دســت كندهاى زيرزمينى 
همچون شهر زيرزمينى نوش آباد در اين منطقه نيز وجود دارد.

«چشمه على» دامغان ثبت جهانى 
مى شود 

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى استان 
سمنان با اشاره به اولويت هاى اين اداره كل در سال 97 از ثبت 
جهانى عمارت تاريخى «چشمه على» دامغان در اين سال خبر داد 
و گفت: توسعه گردشگرى روستايى در اين استان به صورت جدى 
پيگيرى مى شود. محمد جهانشاهى با اشاره به اينكه امروز براى 
رونق گردشگرى الزم است تا به سمت وسوى برنامه هاى فراملى و 
جهانى حركت كرده و پيگير ثبت آثار تاريخى، طبيعى و معنوى 
خود در فهرست آثار جهانى باشيم، تصريح كرد: حداقل پنج اثر 
تاريخى استان سمنان قابليت ثبت جهانى را دارد. وى از «جاده 
سنگفرش»، «كاروانســراهاى تاريخى»، «تپه حصار دامغان»، 
«مسجد تاريخانه دامغان» و «چشمه على دامغان» به عنوان آثار با 
قابليت ثبت در فهرست آثار جهانى نام برد و با بيان اينكه عمارت 
«چشمه على» دامغان تا پايان امسال در فهرست آثار جهانى به 
ثبت مى رسد، تأكيد كرد: تا سال 1400 نيز سعى مى كنيم يكى 

ديگر از اين آثار را در فهرست آثار جهانى ثبت كنيم.
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سال هاست برداشت 
بى رويه آب از 

چاه هاى مجاز و 
غيرمجاز اطراف 
تاالب «هشيالن» 

اين منطقه را با 
بحران خشكيدگى 
روبه رو كرده است

بــرش

گزارش

هنگامه طاهرى   «سال1392، پرتال اتاق اصناف: 
رئيس رسيدگى به شكايات و بازرسى اتحاديه گياهان 
دارويى در مشــهد گفت: بارها درباره فروش كاالهاى 
قاچاق، تجويز و مشــاوره، فروش داروهاى شيميايى و 
دست ساز تذكر داده شده، اما متأسفانه شاهد هستيم 
برخى عطارى ها اقدام به فروش كاالهاى قاچاق مى كنند.
سال 1394، قدس آنالين: آگهى فروش شربت متادون 
از سوى برخى عطارى ها با شعار «ترك تضمينى اعتياد» 

در شبكه هاى مجازى پخش مى شود.
ســال 1395، وبدا: دكتر صابرى معــاون غذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشكى: دخالت در امر درمان و ارائه داروها 
بدون اطمينان به اصالت آن در مكانى غير از داروخانه 
تخلفى است كه قاطعانه با آن برخورد خواهد شد. سال 
1396، يك رسانه: عضو هيئت رئيسه اتحاديه گياهان 
دارويى: امروز تمام مشكل ما ســر تازه واردان به حوزة 
عطارى است. بيشــتر افرادى كه تازه به اين كار روى 

آورده اند به هيچ عنوان كار را نمى شناسند.»
خبرهاى سال هاى قبل در باره تخلف عطارى هاى مشهد 
را كه مرور مى كنيم مى بينيم همه ســاله تخلف ها به 
همان شكل قبل تكرار و داروهاى عطارى ها هم همچنان 
در نسخه هاى غلط به خورد مردم داده مى شود. از سال 
92 تاكنون همه عطارى ها اقدام به ورود كاالهاى قاچاق، 
دخالت در امور پزشكى، فروش مواد اعتيادآور و... كرده اند 
و مقابله با تخلفات هم همواره مسير خودش را پيموده و 
هر سال هم به همان شكل تكرار شده، اما نتيجه نداده 
و نمى دهد. حتى آمار بازرسان ناظر بر عمكرد عطارى ها 
طبق اخبار منتشره در رسانه ها توسط اتحاديه، از سال 
92 تا كنون همچنان همان است.اين در حالى است كه 
ما از آن ســال ها تاكنون با رشد فزاينده آمار عطارى ها 
روبه رو بوده ايم، ولى بازرسان همان 10 تايى هستند كه 
از سال هاى گذشته نظارت مى كردند.اين يعنى كمبود 

نيرو براى نظارت بر عملكرد عطارى هاى سطح شهر.

  يك باور غلط
با اينكه تاريخ تخلف عطارى ها همچنان تكرار مى شود، 
گويا مسئوالن نتوانســته اند از شيوه هاى مناسب ترى 
براى مقابله با تخلف عطارى هايى پيدا كنند كه با جان 
و ســالمت مردم بازى مى كنند.اين در حالى است كه 
اغلب قريب به اتفاق مــردم معتقدند داروهاى گياهى 
آســيب رسان نيستند. يك كارشــناس گياه شناسى 
از دانشــگاه علوم پزشكى مشــهد در همين خصوص 
مى گويــد: تصورغلط جامعه اين اســت كه مى گويند 
گياهــان دارويى عوارض ندارنــد در حالى كه نه تنها 
عوارض دارند، بلكه حتى موارد ريزى چون تاريخ مصرف، 
انباردارى، جلوگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى كه 
شامل محصوالت رو بازِ عطارى ها مى شود، ميزان مصرف 
دارو و يا دفعات مصرف و تاريخ انقضاى آن ها هم مهم 
است. محمدرضا جوهرچى كه بازنشسته هيئت علمى 
دانشگاه فردوسى نيز هست، مى گويد: رونق عطارى ها 

فقط به خاطر اقبال مردم به استفاده از گياهان دارويى 
به جاى داروهاى شيميايى نيست، بلكه اغواى مردم با 
آگهى ها و تبليغات عطارى ها در راستاى مواردى چون 
داروى الغرى و... نيز باعث شــده مردم بدون آگهى از 
چگونگى نوع و تأثير داروها بــا پرداخت هاى گزاف از 
عطارى ها اســتقبال كنند. وى در اين زمينه مى افزايد: 
عطارى ها با ارائه داروهــاى زيبايى،الغرى،ضد چروك 
پوست يا ضد ريزش مو و يا محرك جنسى و... از مواد 
خطرناك استفاده مى كنند. چنانكه ترامادول و شيشه 
و متادول از جمله داروهايى هستند كه بى مهابا توسط 

آن ها به خورد مردم داده مى شود.

  دوئل با اطباى طب سنتى
رئيس اتحاديه گياهان دارويــى چنان در مقابل بيان 
تخلفــات عطارى ها گارد مى گيرد كه گويى دارد آماده 
دوئل با اطباى طب سنتى مى شود. سيد حسن بخارايى 
مى گويد: اطباى طب سنتى خودشان اجازه تجويز دارو 
ندارنــد، ولى حاال كه مى بينند تجويز داروهاى گياهى 
رونق يافته، وارد اين حوزه شــده اند كه كم هم تلفات 
نداده اند. وى با اشــاره تلويحى به همدســتى آن ها با 
عطارى هاى متخلف ادامه مى دهد: مواد اعتياد آور را چه 
كسى به عطارى ها مى فروشد؟ آيا غير از كلينيك هاى 
ترك اعتياد است؟! بخارايى تصريح مى كند: در سطح 
شــهر 10 بازرس گذاشــته ايم و دو بــازرس ويژه هم 
مســئول نظارت بر عملكرد اين ها هســتند. عالوه بر 
اين تعزيرات و اتاق اصناف و دانشــگاه علوم پزشــكى 
و... هــم بر عملكرد عطارى ها نظــارت كافى دارند. در 
اين شــرايط احتمال تخلف بســيار پايين است. وى 
همچنين مى افزايد: براى پايين آوردن ميزان اشتباه و 
باال بردن سطح آگاهى و اطالعات عطارى ها براى آن ها 
300 ســاعت كالس طى چهار مــاه برگزار مى كنيم 

كه تحت آموزش اســتادان گياهان دارويى دانشــگاه 
آزاد تعليم مى بينند. عالوه بر اينكه 200 ســاعت هم 
بايد در كنار يك عطار زبده دوره آموزشــى بگذرانند و 
در صورت پذيرش در آزمون كميســيون فنى اتحاديه 
مى توانند براى دريافت جواز پيگير استعالم ها بروند. او 
ادامه مى دهد: در حال حاضر در مشــهد 750عطارى 
داريم كه پروانه گرفته اند،پروانه 100 عطارى در دست 
اقدام اســت و بين 200 تا 300 عطارى بدون پروانه در 
حال فعاليت هستند. در اينجا الزم است اشاره كنم كه 
تعداد عطارى هاى غيرمجاز در ســال 92توسط سيد 
حسن بخارايى بين 10 تا 20 مورد عنوان شده بود كه 
با رشد بيش از هزار درصد 10 برابر شده است، اما تعداد 
بازرســان همان 10 نفر باقى مانده كه همين موضوع 
بيانگر كاهش نظارت بر عملكــرد عطارى ها و متقابًال 

افزايش تخلفات آنان است.

  357 عطارى متخلف در سال 96
سال گذشــته تعزيرات حكومتى اســتان براى 357 
عطارى متخلف پرونده تشــكيل داده است. مدير كل 
تعزيرات حكومتى خراسان رضوى ضمن اظهار خبر فوق 
مى گويد: ميزان محكوميت اين تعداد عطارى، كالً 632 

ميليون و 672 هزارو 356 ريال بوده است.
حميد رضــا كريم عالوه بر اين خاطرنشــان مى كند: 
تخلفات اين عطارى ها غالباً به دنبال ارسال پرونده ها از 
اتاق اصناف،نيروى انتظامى،دانشگاه علوم پزشكى،مراكز 
بهداشت استان و...در خصوص عرضه داروهاى قاچاقيان 
كاالهاى غيربهداشتى، دخالت در امور پزشكى،تقلب و 
گرانفروشــى يا رعايت نكردن موازين بهداشتى و درج 

قيمت بوده است.
به گفته او غير از عطارى هايــى كه براى تخلف آن ها 

پرونده تشكيل شده، 6 مورد هم پلمب شده اند.

 گزارش قدس از افزايش 1000 درصدى متخلفان اين صنف در مشهد
نسخه عطارى هاى غيرمجاز را چه كسى مى پيچد؟
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در ميزگرد تخصصى قدس با حضور مديران و كارشناسان اقتصاد زيارت بررسى شد

سفر زيارتى به مشهد، چگونه ارزان تر مى شود
 سه چهارم زائران كمتر از 

يك ميليون و 500 هزار تومان درآمد دارند
در اين ميزگرد مدير انديشكده توسعه منطقه اى خراسان 
رضوى با اشــاره به پيمايش انجام شده در موضوع زائر در 
سال 96 اظهار داشت: اين پيمايش نشان داد كه سه چهارم 
زائرانى كه مشــهد را به عنوان مقصد مســافرتى انتخاب 
مى كنند درآمد كمتر از يك ميليــون و 500 هزار تومان 

در ماه دارند.

 شكاف جدى بين درآمد زائر با هزينه سفر
دكتر ميثم ظهوريان با اشــاره به اينكه شكاف جدى بين 
درآمد زائر با هزينه سفر به مشهد وجود دارد،افزود:بخش 
زيادى از هزينه سفر مربوط به حوزه اقامت و اسكان است 
و مى توان گفت اولين دغدغه زائر در مشهد موضوع اسكان 
است به طورى كه حســب پيمايش ياد شده بيش از 32 
درصد زائران دغدغه اصلى را اسكان دانستند و بعد با فاصله 

زياد 10 درصد موضوع ترافيك دغدغه زائران بوده است.
وى با اشــاره به رشد نامناســب زنجيره زائر و گردشگرى 
در مشهد اضافه كرد:50 درصد هتل هاى كشور در مشهد 
فعال است و اين به معناى اين است كه زنجيره گردشگرى 
متعادل نيســت در حالى كه معلوم نيســت چند درصد 

گردشگر كشور متعلق به مشهد است.
ظهوريان تصريح كرد: حلقه هاى ديگــرى از اين زنجيره 
ضعيف است و اين سبب مى شود از ظرفيت هاى موجود در 
حوزه هايى مانند غذا و هتل به خوبى استفاده نشود حتى 
سيســتم حمل و نقل درون شهرى،اين در حالى است كه 
38 درصد زائران با وسيله شخصى به مشهد سفر مى كنند 
اما در عمل دسترســى آنان به سيستم حمل و نقل درون 

شهرى مشهد بسيار ضعيف است.

 نبود هماهنگى بين زنجيره گردشگرى در مشهد
مدير انديشكده توســعه منطقه اى خراسان رضوى درباره 
مقايسه هزينه هاى سفر به تركيه و دبى و حتى كشورهاى 
آسياى ميانه مانند ارمنستان در مقايسه با مشهد به طورى 
كه عده اى معتقدند مشهد گران تر است،يادآورشد:يكى از 
آسيب هاى بسيار جدى در حوزه گردشگرى نبود هماهنگى 
بين حلقه هاى فعال در حوزه زنجيره گردشگرى است، در 
حالى كه در كشورى مانند تركيه يك ارتباط هماهنگ و 
منسجمى بين حلقه هاى زنجيره گردشگرى مانند هتل، 
آژانس ها، رستوران ها و مناطق تفريحى و گردشگرى وجود 
دارد و اين مسئله سبب شده است هنگامى كه هتل ها خالى 
است آژانس ها با اعمال تخفيف در تورها مسافر را براى سفر 
به تركيه جذب كنند. لذا اگر نگاه به گردشگرى زنجيره اى 
باشــد و صنفى نگريسته نشود خروجى آن سبب مى شود 
همه بخش هاى مختلف مرتبط از حضور زائر و مسافر منتفع 

شوند.

 قدرت باالى چانه زنى در سفرهاى گروهى
مدير انديشكده توســعه منطقه اى خراسان رضوى ادامه 
داد:البته بايد به اين نكته توجه كرد كه شايد به طور مطلق 
سفر به مشهد در مقايسه با كشورهاى ياد شده گران نباشد 
اما جاى پرســش اســت كه چرا در ذهن مردم اين گونه 
نيست. بايد توجه داشت كه بخش زيادى از موضوع ارزانى 
سفر به تركيه، بحث و قدرت چانه زنى باالى آژانس هاست؛ 
به عبارت ديگر عمده مسافران تركيه گروهى هستند و اين 
مسئله دست آژانس ها را براى چانه زنى در كاهش قيمت ها 
باز مى گذارد در حالى كه ســفر به مشهد بيشتر خارج از 
كاروان اســت و افراد انفرادى به اين شــهر سفر مى كنند. 
بايد توجه داشت الگوى سفر گروهى به مشهد هنوز شكل 
نگرفته است در حالى كه اين موضوع در كاهش هزينه ها 

تأثيرگذار است.

 دو مداخله در حوزه كسب و كار
وى درباره آسيب هتل دارى سازمان ها و ارگان هاى دولتى 
در مشــهد گفت: در بخش عمومى حوزه فضاى كسب و 
كار دو نــوع دخالت وجود دارد.يك نــوع دخالت در واقع 
براى جبران نقص هاى موجود فضاى كسب و كار است كه 
مصداق اين نوع مداخله گرى اقدام آستان قدس رضوى در 
ايجاد زائر شهر است كه در واقع براى پوشش خأل و نقصى 
كه براى اســكان زائر كم بضاعت وجود داشت، ورود يافت. 
آســتان قدس رضوى با اسكان و خدمات رسانى به زائران 
محروم كه تــوان پرداخت هزينه هاى مراكز اقامتى بخش 
خصوصــى مانند هتل ها را ندارنــد براى بخش خصوصى 
رقيب محسوب نمى شود بلكه توانسته نقص بازار را پوشش 

دهد.
ميثم ظهوريــان اضافه كرد: نوع دوم دخالتى اســت كه 
قصد بازيگرى در بازار دارد مانند آنچه اكنون سازمان ها و 
ارگان هاى دولتى و حكومتى در حوزه هتل دارى مشــهد 
ورود يافته انــد و به عنوان رقيبى در كنار بخش خصوصى 
به جذب و اسكان مسافر مى پردازند اين در حالى است كه 

بخش خصوصى خود اشباع شده است.

 ذهنيت گرانى 
عضو هيئت علمى دانشــگاه فردوســى مشهد نيز در اين 
ميزگرد اظهار داشت: طبق بررسى هاى انجام شده در حوزه 
گردشگرى بيشترين مشــكل ضعف شديد اطالع رسانى 
است. در حالى كه در ايام غير پيك قيمت هاى هتل ها در 
مشــهد كاهش مى يابد اما كســى از آن اطالع ندارد و در 
ذهنيت مردم اين مســئله وجود دارد كه سفر به اين شهر 

گران است.
دكتر وحيد ارشدى افزود:در اين ذهنيت هم عملكرد حوزه 
اطالع رسانى شهر مقصر است و هم اينكه فرهنگ كسب 

اطالع قبل از سفر نيز در بين مردم به عنوان مسافر وجود 
ندارد. در حالى كه ضمن لزوم ارتقاى اين فرهنگ الزم است 
سامانه اطالعاتى در خصوص نرخ اقامت در تمامى هتل ها و 
مراكز اقامتى داراى مجوز و قيمت تورهاى آژانس ها همراه 
با تخفيف هايى كه اعمال مى شود ايجاد شود تا يك فضاى 
رقابتى بين هتل ها ايجاد شود، اگر اين اتفاق رخ دهد و از 
آن طرف شهردارى هاى كالنشهر ها نيز كمك كنند تا اين 
سامانه به مردم معرفى شود يك اتفاق بزرگ و مثبتى رخ 
مى دهد و مردم مى توانند با مراجعه به اين سامانه حسب 
توان مالى خود ســفر به مشــهد را در ايام خاص رصد و 

انتخاب كنند.
ارشدى اضافه كرد:هم اكنون سامانه اى كه تمامى اطالعات 
سفر از جمله نرخ بليت و اسكان و خدمات آژانس ها را در 
معرض ديد مسافران قرار دهد به طور كامل شكل نگرفته 
است و در حد حداقلى آن هم بيشتر در خصوص نرخ بليت 

هواپيما وجود دارد.

 اجحاف به زائران در ابعاد مختلف
دكتر ارشــدى با تأكيد بر اينكه تا حد ممكن بايد هزينه 
واسطه گرى در مشهد كم شود،گفت:از سوى ديگر مسائل 
فرهنگــى نيز وجود دارد به طورى كه اجحاف هايى مانند 
اخذ كرايه بيشتر از مسافر توســط تاكسى و خودروهاى 
مسافربر و سوء استفاده از اطالع نداشتن مسافر از مسافت ها 
با هدف گرفتن كرايه بيشترنيز وجود دارد كه بايد برطرف 
شود چرا كه افزايش هزينه تمام شده سفر را براى مسافر 

به دنبال دارد.

 لزوم افزايش پايه هاى توريست در مشهد
وى در بخش ديگر با اشــاره به ضرورت ايجاد و توســعه 
انواع توريست در مشهد از جمله توريست ورزشى،درمانى 
و ســالمت تصريح كرد: به هر تعداد پايه هاى توريست در 

مشــهد اضافه و براى آن تبليغ شود به همان نسبت نيز 
درآمد و رونق اقتصاد زائر اضافه مى شود.

دكتر ارشدى درباره اقدام آستان قدس رضوى در ايجاد زائر 
شهر براى اســكان زائران يادآور شد: زائر شهر مى تواند به 

رقيب خوبى براى هتل ها در تعديل قيمت ها تبديل شود 
و خدمات ارائه دهد به خصوص اينكه زائر شــهر تهديدى 
براى هتل ها محســوب نخواهد شد چرا كه قشرى خاص 

را پوشش و خدمات مى دهد كه مشترى هتل ها نيستند.

 نگاه حمايتى آستان قدس به زائران محروم
مدير امور اعزام زائران آستان قدس رضوى نيز در خصوص 
راهكارهاى ارزانى ســفر به مشــهد و نقش اين آستان در 
تحقق موضوع اظهار داشــت: آستان قدس رضوى با نگاه 
حمايتى از زائران محروم و با تمكن مالى اندك نســبت به 
ســاخت زائر شهر با ظرفيت 20 هزار تخت ورود يافت كه 
به زودى و همزمان با نيمه شعبان زائر سراى چمن نيز با 

ظرفيت 8000 تخت افتتاح مى شود.
مسعود مجردى با اشــاره به اينكه روزانه 4 تا 6 هزار زائر 
ميهمان آستان قدس رضوى هستند،افزود: بدون توجه به 
اينكه اين ميهمانان از قشر ضعيف و محروم جامعه هستند 
امكانــات و خدمات اتاق هاى زائر شــهر در حد هتل هاى 
3 و 4 ســتاره اســت ضمن اينكه ميهمانان يك وعده در 

ميهمانسراى حضرت پذيرايى مى شوند.
مجردى اضافه كرد:حضور زائران در زائر شهر آستان قدس 
به صورت گروهى رايگان اســت.از سوى ديگر امكانات زائر 
سراى چمن كه به زودى افتتاح مى شود در حد هتل هاى 
ســه و چهار ستاره اســت كه قرار اســت با هزينه ارزان 
براى ســرويس دهى به زائران كم درآمد فعال باشــد كه 
البته پيشنهاد شده است اين زائر شهر با مشاركت بخش 

خصوصى اداره شود.
مدير امور اعزام زائران آستان قدس رضوى در ادامه با اشاره 
به جو ايجاد شده مبنى بر اينكه ايجاد زائر شهر باعث خلل 
در صنعت هتل دارى مشهد شده است،گفت: از 6000 زائر 
ميهمان آستان قدس تنها 600 نفر در زائر شهر اسكان داده 
مى شوند و براى اسكان بقيه از خدمات هتل آپارتمان هاى 
بخش خصوصى اطراف حرم استفاده شده است.بايد توجه 
داشــت زائرانى كه به همت آستان قدس رضوى ميهمان 
امام رضا(ع) مى شوند زائرانى نيستند كه هتل را طى مدت 
حضور در مشهد به عنوان مركز اسكان خود انتخاب كنند 
بلكه از قشر محروم جامعه هستند كه اگر آستان قدس اين 
افراد را اسكان ندهد در حاشيه پارك و خيابان ها، زيرگذر 
اطــراف حرم و يا كمپ ها چادر مى زنند و در آن مســتقر 

مى شوند و حتى توان مالى براى سفر به اين شهر ندارند.

 مخالفت جدى توليت با چادر خوابى زائران
مجردى ادامه داد:توليت آســتان قدس رضوى به شــدت 
با اقامت زائر در كمپ،حاشــيه خيابان و پارك ها مخالف 
بودند، با اين همه در هر جلســه مرتبط با ايجاد زائر شهر 
همواره تأكيد داشتند كه اقدام آستان قدس مانع فعاليت 
اقتصادى صنف هتل و آپارتمان داران نشود و هدف فقط 
اسكان زائران محروم كه توان مالى براى اقامت در هتل ها 
ندارند،باشــد كه البته در اين بخش بايد مسئوالن استان 
ورود مى يافتنــد، اما از آن جايى كه كارى در اين خصوص 
انجام نشد آستان قدس با ساخت و احداث زائر شهر اسكان 
و ارائه خدمات با كيفيت باال و البته در خور شأن زائر امام 
رضــا(ع) از محل وقف و نذورات مرتبط با اين بخش ورود 

يافت.

 وقتى آستان قدس جور مسئوالن استانى را 
مى كشد

وى با بيان اينكه به محض پيدا شــدن واقف ســاخت فاز 

بعدى زائر شــهر نيز آغاز مى شــود، گفت: نگاه زائر شهر 
بر اين اســت كه ابتدا زائر و مســافر جذب هتل ها و هتل 
آپارتمان هاى مجوزدار شوند و در صورت پر شدن، سر ريز 
آن در زائر شهر اقامت يابند. با دستور توليت آستان قدس 
رضوى نبايد هيچ زائرى در شعاع چند مترى حرم به دليل 
نداشتن تمكن مالى در خودرو بخوابد و اين افراد بايد  در 
زائر شــهر و ساير اماكن همراه غذا و امكانات خوب اسكان 

و پذيرايى شوند.
مدير امور اعزام زائرين آســتان قدس رضوى يادآور شــد: 
در واقع اين افراد مشــتريان هتل ها نيســتند بلكه زائران 
سرگردانى هســتند كه در حاشيه پارك و خيابان و يا در 
خودرو مى خوابند و از آن جايى كه مديريت استان براى اين 

افراد چاره انديشى نكرد آستان قدس ورود يافت.
مجردى در ادامه يادآورشــد: اين ميزگرد و جلسه سبب 
شــد تا رئيس اتحاديه هتل داران استان به نمايندگى از 
اين صنف به بيان دغدغه هاى خود بپردازد كه خروجى آن 
مرزبندى بين كار آستان قدس رضوى در حوزه اسكان زائر 

در زائر شهر با هتل دارى شد.
مجــردى ادامه داد: اكنون كه آســتان قدس با محوريت 
روزنامه قدس در موضوع راهكارهاى ارزانى سفر به مشهد 
ورود يافته است انتظار مى رود با حضور ديگر دستگاه هاى 
ذى ربط از جمله سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و 

حوزه معاونت زيارت استاندارى اين كار ادامه يابد.

 ضعف شديد اطالع رسانى
مدير امور اعزام زائرين آستان قدس رضوى در ادامه با بيان 
اينكه غذا و هتل در مشــهد در مقايسه با شهرهايى مانند 
اصفهان و مازندران و تهران گران نيســت، تصريح كرد:اما 
مشكل اين اســت كه اطالع رسانى و تبليغات خيلى كم 
اســت كه اين موضوع بايد از طريق كشورى و با تبليغات 
سراســرى برطرف و نرخ ها و تخفيف هاى هتل ها كه گاه 
با قيمت هاى باورنكردنى و بســيار خوب ســرويس دهى 
مى كنند در معــرض ديد و انتخاب مردم براى ســفر به 
مشهد قرار بگيرد؛ از سوى ديگر هتل ها نيز بايد اين موارد 
را در سايت هاى اطالع رسانى قرار دهند. در واقع مسافر از 
مبدأ كه قصد سفر به مشهد دارد بايد بداند اين انعطاف و 

تخفيف ها بويژه در ايام غير پيك وجود دارد.
وى با تأكيد بر اينكه اطالع رسانى در اين بخش به شدت 
ضعيف است،اذعان داشت:مديريت ارشد استان بايد نسبت 
بــه اين مقوله ورود يابد و از طريق صدا و ســيماى مركز 
خراســان خواسته شود تا صدا و سيما در مركز كشور اين 
موارد را اطالع رسانى كنند. بويژه اينكه عده اى از مسافران 
اهل مراجعه به سامانه و سايت هتل ها نيستند لذا هنگام 
ورود به مشــهد در مبادى ورودى با دالالن خانه مسافرها 
مواجه و مجبور به انتخاب مى شوند، در حالى كه نمى دانند 
مى توانند خدمات با كيفيت را با قيمت مناســب و ارزان 

از هتل ها و هتل آپارتمان هاى داراى مجوز دريافت كنند.

 اندر حكايت اخالق كسب و كار در مشهد
وى با طرح اين پرســش كه با توجه به شمار قابل توجه 
مســافران چرا بايد در ايام پيك 40 درصد و در ايام غير 
پيك 50 درصد ظرفيت هتل هاى مشــهد خالى باشد، 
گفت: موضوع ديگر اينكه متأســفانه اخالق كسب و كار 

در مشهد درست نيست. وقتى زائر از مشهد خارج مى شود 
خروجى هزينه را مى بيند كه باالست گرچه بخشى از اين 
هزينه ممكن است در پى خريد سوغات تقلبى يا اجحاف 
در كرايه تاكســى بر او تحميل شده باشد و اين تصور در 

او ايجاد شــود كه هزينه اقامت در سفر به مشهد گران تر 
از ســفر به نقاطى مانند تركيه است، لذا رسانه ها بايد در 
اين حــوزه ورود يابند ضمن اينكه نياز اســت مديريت 
استان نسبت به كنترل و نظارت موارد اجحاف به زائران 
در حوزه هايى مانند تاكســى، ســوغات، مناطق و مراكز 
گردشــگرى و تفريحى و حتى درمان كه مى تواند هزينه 
سفر به مشهد را بى دليل گران كند ورود جدى ترى داشته 

باشند.

 سهم 70 درصدى حمل و نقل در هزينه سفر
اين مقام مسئول در آســتان قدس رضوى درباره برآورد 
هزينه سفر به مشهد گفت:در حوزه آستان قدس هزينه 
سفر به مشــهد براى محرومان از دورترين نقطه ايران با 
احتساب مواردى مانند هزينه حمل و نقل، اسكان و غذا و 
خدمات خوب به مدت سه روز براى هر فرد 170 تا 180 
هزار تومان مى شــود.ضمن اينكه در حال حاضر هزينه 
سفر به مشهد براى سه روز همراه با اسكان در هتل هاى 
درجه دو تا سه ستاره،حمل و نقل و غذا 300 هزار تومان 
مى شود.البته بايد توجه داشت كه 70 درصد هزينه سفر 

مربوط به بخش حمل و نقل است.
  

 بى اطالعى مردم
رئيــس اتحاديه هتل داران خراســان رضوى هم در اين 
ميزگرد در خصوص راهكارهاى سفر ارزان به مشهد اظهار 
داشت:مراكز اقامتى داراى مجوز از جمله هتل هاى مستقر 
در مشهد خدمات خوبى با كمترين قيمت هاى ممكن و 
همراه با تخفيف هاى ويژه و خاص كه كمتر در جايى ديگر 
ديده مى شود،ارائه مى دهند اما مشكل آنجاست كه مردم 
شهرهاى داخل و خارج از كشور در جريان اين تخفيف و 

قيمت هاى مناسب نيستند.
قانعى افزود:به عنوان مثال امسال و سال گذشته هتل هاى 
مشــهد هيچ گونه افزايش نرخى نداشــتند و قيمت ها 
بر مبناى نرخ ســال 95 بود، ضمن اينكه برخى هتل ها 
خدمات را با قيمت هاى كمترى ارائه مى دادند اما مسافران 
در جريان اين مسئله قرار ندارند و به محض ورود به مشهد 
در دام دالالن قرار گرفته و به سوى مراكز اقامتى و خانه 
مسافرهاى غير مجاز سوق مى يابند و پول بيشترى براى 
اقامت در اين مراكز مى پردازند در حالى كه برخى از اين 
خانه ها فاقد كمترين امكانات بهداشتى و ايمنى هستند و 

از همه مهم تر تحت نظارت و كنترل نيز قرار ندارند.

 نقص تبليغ در سطح ملى
وى افــزود: يك نقص جدى وجــود دارد و آن هم نبود 
تبليغ در ســطح ملى اســت كه با توجه به هزينه هاى 
باالى هتل دارى پرداخت آن از عهده مالكان و صاحبان 
هتل ها خارج اســت. لذا رسانه ملى بايد با هدف ترويج و 
توسعه گردشگرى و جلب و جذب هر چه بيشتر مسافر و 
توريست داخلى و خارجى به مشهد،اين مهم را انجام دهد.

وى با اشــاره به اينكه هزينه اقامت و غذا در مشــهد در 
مقايسه با ديگر شهرها و حتى كشورهايى مانند تركيه و 
دبى ارزان تر و با كيفيت تر است،اضافه كرد:نقص جدى اين 
اســت كه مسافر و زائر اطالعى از اين خدمات و نرخ هاى 
ارزان نــدارد در حالى كه برخــى هتل ها در يك فضاى 
رقابتى خدمــات خود را با قيمتى به مراتب كمتر از نرخ 
مصوب ارائه مى دهند.به عنوان مثال تور هوايى ســفر به 
مشهد همراه با سه روز اقامت در هتل با هزينه 350 هزار 
تومان است و اين نرخ براى تور زمينى 185 هزار تومان، 

در حالى كه اين مبلغ به هيچ عنوان زياد نيست.

 هزينه كرد روزانه 120 هزار تومان توسط زائر 
وى دربــاره برآورد هزينه كرد زائر در مشــهد گفت: هر 
مســافر براى حضور در مشهد روزانه 120 هزار تومان به 
طور ميانگين شامل هزينه حمل و نقل درون شهرى،خريد 

سوغات، اقامت و تفريح هزينه مى كند.

 سهم 20 درصدى هتل دارى ارگان هاى دولتى
وى گفــت: چهار درصد از افرادى كه به مشــهد ســفر 
مى كنند خود داراى واحد اقامتى در اين شــهر هستند، 
در كنــار آن 20 درصد ظرفيت قانونى اقامت كه بايد در 
اختيار هتل ها و مراكز اقامتى داراى مجوز بخش خصوصى 
باشــد در اختيار نهادها و ارگان هاى مختلف است كه با 
ايجاد زائر سرا در مشهد، به كار هتل دارى براى خدمات 
دهى به كاركنان خود روى آورده اند در حالى كه مى توانند 
همين خدمات را به مراتب با قيمت كمتر و با كيفيت تر 
از هتل ها و مراكز اقامتى داراى مجوز براى جامعه هدف 

دريافت كنند.
وى با بيان اينكه طبق قانون زائر ســراهاى دولتى بايد به 
بخش خصوصى واگذار شــود، گفت: متأسفانه نهادها و 
ارگان هاى مختلف از انجام به اين تكليف قانونى ســر باز 
مى زنند و دولت در اين امر به طور جدى وارد نشده است.

ارگان هاى مختلفى در حوزه جذب و ساخت و يا اسكان 
زائر ورود يافته اند از جمله آموزش و پرورش كه نسبت به 
اسكان مسافر در مدارس اقدام مى كنند در حالى كه اين 
رفتار به هيچ عنوان در شأن و جايگاه فرهنگيان نيست و 
بايد دولت هميــن خدمات را با بهترين كيفيت از مراكز 
اقامتى كه حرفه و كارشان هتل دارى است دريافت كند.

 تداخل در حوزه اسكان زائر
رئيس اتحاديه هتل داران خراسان رضوى اضافه كرد: نبود 
طرح جامع گردشگرى سبب شده است تداخل در حوزه 
اسكان مسافر زياد باشد و هيچ گونه هماهنگى وجود ندارد 
در حالى كه بايد وظايف هر ارگان و نهادى مشخص باشد.

قانعى، رئيس اتحاديه هتل داران خراسان رضوى:
زائرشهر آستان قدس در تضاد با صنعت هتل دارى مشهد نيست

قانعى گفت: در هيچ كجاى دنيا مانند مشهد حسينيه يا زائرشهر كه توسط 
آستان قدس احداث شده است وجود ندارد كه فضاى اقامتى ارزان و رايگان 
داشته باشد و در كنار آن هتل هاى لوكس نيز فعال باشند. در مشهد براى 

هر نوع تمكن مالى مركز اقامتى وجود دارد.
وى درباره تأثير ايجاد زائرشهر بر ارزان تمام شدن سفر به مشهد گفت: اگر 
فلسفه ايجاد زائرشهر كه به گفته آستان قدس صرفاً براى اسكان و خدمات 
دهى به زائران محروم و كم توان مالى ايجاد شــده اســت، كامل محقق و 

ادامه داشته باشد فعاليت زائرشهر در تضاد با صنعت هتل دارى نخواهد بود، چرا كه قشر خاصى را پوشش 
مى دهد، هر چند آســتان قدس مى تواند از خدمات هتل و هتل آپارتمان هاى داراى مجوز براى خدمات 

دهى به اين قشر استفاده كند.

زائرشهر آستان قدس در تضاد با صنعت هتل دارى مشهد نيست
قانعى گفت: در هيچ كجاى دنيا مانند مشهد حسينيه يا زائرشهر كه توسط 
آستان قدس احداث شده است وجود ندارد كه فضاى اقامتى ارزان و رايگان 
داشته باشد و در كنار آن هتل هاى لوكس نيز فعال باشند. در مشهد براى 

وى درباره تأثير ايجاد زائرشهر بر ارزان تمام شدن سفر به مشهد گفت: اگر 
فلسفه ايجاد زائرشهر كه به گفته آستان قدس صرفاً براى اسكان و خدمات 
دهى به زائران محروم و كم توان مالى ايجاد شــده اســت، كامل محقق و 

دكتر ارشدى، عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد:
نقش دالالن در افزايش هزينه سفر

ارشدى با بيان اينكه در راستاى ارزان تمام شدن سفر به مشهد بايد سفرها 
با مديريت در طول سال تقسيم شود، گفت: نكته ديگر اينكه به دليل نبود 
ســامانه اطالع رسانى دقيق از نرخ اقامت در هتل هاى مشهد و نيز كسب 
اطالع نكردن مســافران از قيمت ها قبل از سفر به مشهد، فضا براى سود 
جويى دالالن و واســطه ها و سوق دادن مسافران به خانه مسافرهاى غير 
مجاز مهياست. بايد توجه داشت اين اقدام داللى بخشى از هزينه هاى سفر 

را به سمت خود مى برد و افزايش مى دهد.
وى با تأكيد بر ضرورت بررسى آمار هدر رفت منابع و افزايش هزينه مسافر توسط دالالن از مبادى ورودى 
مانند فرودگاه تا اسكان در واحد اقامتى گفت: بايد مشخص شود چقدر به دليل وجود دالالن و واسطه ها 

هزينه هاى مردم در سفر به مشهد افزايش مى يابد.

ارشدى با بيان اينكه در راستاى ارزان تمام شدن سفر به مشهد بايد سفرها 
با مديريت در طول سال تقسيم شود، گفت: نكته ديگر اينكه به دليل نبود 
ســامانه اطالع رسانى دقيق از نرخ اقامت در هتل هاى مشهد و نيز كسب 
اطالع نكردن مســافران از قيمت ها قبل از سفر به مشهد، فضا براى سود 
جويى دالالن و واســطه ها و سوق دادن مسافران به خانه مسافرهاى غير 
مجاز مهياست. بايد توجه داشت اين اقدام داللى بخشى از هزينه هاى سفر 

مجردى، مدير امور اعزام زائرين آستان قدس رضوى:
لزوم انجام كار مقايسه اى

مجردى تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان بايد براى 
كاهش هزينه هاى ســفر به مشهد ورود پيدا كند و يك كار مقايسه اى به 
لحاظ هزينه سفر به مشهد با ديگر نقاط ايران و حتى كشورهاى خارجى 
انجام دهد و يا رســانه ها در اين بخش ورود يابند تا مشخص شود هزينه 
سفر به مشهد در مقايسه با ديگر مناطق و شهرها چگونه است. وى ادامه 
داد:وقتى اتحاديه هتل داران معتقد است كه نرخ اقامت در هتل هاى مشهد 
حدود 30 درصد كمتر از كشــور اســت و با اين وجود تخفيف هم لحاظ 

مى شود اما همچنان ظرفيت خالى وجود دارد اين مسئله نشان دهنده ضعف اطالع رسانى مشهد است 
لذا استاندارى و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بايد براى پر كردن اين خأل ورود يابند. وى گفت:از 
سوى ديگر اخالق و فرهنگ  زائر در مشهد در حوزه هاى مختلف مانند حمل و نقل درون و برون شهرى، 
بهداشت و درمان، تغذيه و اسكان ضعيف است و در اين زمينه و اجحافى كه مى شود شكايت هاى متعددى 

از سوى زائران به آستان قدس مطرح شده است. 

مجردى تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان بايد براى 
كاهش هزينه هاى ســفر به مشهد ورود پيدا كند و يك كار مقايسه اى به 
لحاظ هزينه سفر به مشهد با ديگر نقاط ايران و حتى كشورهاى خارجى 
انجام دهد و يا رســانه ها در اين بخش ورود يابند تا مشخص شود هزينه 
سفر به مشهد در مقايسه با ديگر مناطق و شهرها چگونه است. وى ادامه 
داد:وقتى اتحاديه هتل داران معتقد است كه نرخ اقامت در هتل هاى مشهد 
 درصد كمتر از كشــور اســت و با اين وجود تخفيف هم لحاظ 

دكتر ظهوريان، مدير انديشكده توسعه منطقه اى خراسان رضوى:
اقدام آستان قدس، نقص حوزه اسكان زائران كم بضاعت را پوشانده است

دكتر ظهوريان اظهار داشــت: راه اندازى زائرشــهر توسط آستان قدس در 
راســتاى خدمت رسانى به زائران محروم و با تمكن مالى كم ضمن كمك 
كردن به تحقق ارزانى سفر به مشهد در مجموع به نفع گردشگرى در اين 
كالنشــهر و به معناى شناسايى دقيق مخاطب است، در واقع در زائرشهر 
شاهد حضور زائرانى هستيم كه به طور عادى به دليل اينكه از طبقه محروم 
جامعه هســتند به مشهد نمى آيند و حتى اگر خودشان به اين شهر سفر 
كنند مشترى هتل ها نخواهند بود، لذا حضور زائرشهر آستان قدس ضربه اى 

به صنعت هتل دارى در مشهد نمى زند چرا كه در حوزه جذب مسافر خاصى فعال است.
اكنون با اين اقدام آســتان قدس از هر كجاى ايران با هر نوع وضعيت اقتصادى كه زائر به مشــهد سفر 
كند جا و مكان براى اسكان و اقامت وجود دارد و ديگر نياز نيست زائر به دليل نداشتن قدرت مالى در 
پرداخت هزينه اقامت در هتل و هتل آپارتمان ها در خودرو و يا با چادر زدن در حاشيه پارك، خيابان و 

كمپ ها بخوابد.

دكتر ظهوريان اظهار داشــت: راه اندازى زائرشــهر توسط آستان قدس در 
راســتاى خدمت رسانى به زائران محروم و با تمكن مالى كم ضمن كمك 
كردن به تحقق ارزانى سفر به مشهد در مجموع به نفع گردشگرى در اين 
كالنشــهر و به معناى شناسايى دقيق مخاطب است، در واقع در زائرشهر 
شاهد حضور زائرانى هستيم كه به طور عادى به دليل اينكه از طبقه محروم 
جامعه هســتند به مشهد نمى آيند و حتى اگر خودشان به اين شهر سفر 
كنند مشترى هتل ها نخواهند بود، لذا حضور زائرشهر آستان قدس ضربه اى 

فاطمه معتمدى  مشهد به دليل وجود بارگاه منور حضرت ثامن الحجج(ع) و ديگر ظرفيت هاى قابل توجه 
حوزه گردشگرى مقصد سفر بسيارى از گردشگران و زائران داخلى و خارجى قرار دارد و ساالنه ميليون ها 
نفر به اين شهر سفر مى كنند؛ با اين حال گفته مى شود سفر به پايتخت معنوى ايران گران است در حالى كه 
با توجه به ظرفيت موجود و امكان پذيرش هر چه بيشتر زائر و مسافر ضرورى است هزينه تمام شده سفر به 
مشهد الرضا(ع) ارزان تر شود بويژه اينكه در برخى مواقع هزينه سفر به كشورهاى خارجى مانند تركيه و دبى 

در مقايسه با مشهد پايين تر است.
تحقق ســفر ارزان آنجا حايز اهميت بيشترى است كه بخش قابل توجهى از مردم براى سفر به اين شهر از 
قشرى هستند كه از تمكن مالى متوسط رو به ضعيف برخوردارند لذا ارزان تر تمام شدن هزينه هاى سفر مانند 
نرخ اقامت در هتل ها، هزينه بليت قطار و بويژه هواپيما وحمل و نقل درون شهرى، غذا و تفريح سبب خواهد 
شد ضمن افزايش شمار مسافران مدت ماندگارى زائر در مشهد نيز افزايش يابد. توجه به كاهش هزينه هاى 

سفر به مركز خراسان رضوى كه اقتصاد استان و به طور خاص مشهد به طور مستقيم با آن در ارتباط است 
مورد تأكيد مسئوالن و به طور ويژه توليت آستان قدس رضوى قرار دارد. حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
چندى پيش در ديدار با معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور با بيان 
اينكه هزينه سفر يك خانواده ايرانى به مناطق گردشگرى داخلى حتى مشهد مقدس گاه از هزينه سفر به 
تركيه گران تر است، اظهار داشت: صنايع دستى و گردشگرى از مؤثرترين بسترها براى معرفى فرهنگ ايرانى 

اسالمى است و درآمد پايدار حاصل از آن مى تواند وابستگى كشور به درآمد نفتى را كاهش دهد.
با توجه به ضرورت تحقق ارزان تر تمام شدن سفر به مشهد،طى ميزگردى در روزنامه قدس با حضور مسعود 
مجردى، مدير امور اعزام زائران آستان قدس رضوى، قانعى رئيس اتحاديه هتل داران خراسان رضوى، دكتر 
وحيد ارشــدى عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد و دكتر ميثم ظهوريان مدير انديشكده توسعه 

منطقه اى خراسان رضوى راهكارهاى ارزانى سفر به مشهد الرضا(ع) بررسى شد.
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