
گزارش قدس از آخرين وضعيت موزه دفاع مقدس خراسان رضوى

پروژه اى كه طى 3 سال فقط 10 درصد پيشرفت داشته است!
��ر

باغ موزه  ساخت  عمليات  هاديان  سرور 
دفــاع مقــدس خراســان رضوى كــه با 
حضورمســئوالن در مهر ماه 94 آغاز شــد 
تاكنون پيشرفت اجرايى 10 درصدى داشته 
اســت. موزه اى كه قراراست، يك ضلع آن 
درپارك كوهسنگى و ضلع ديگر به بزرگراه 
شهيد شوشــترى مقابل مجتمع آيه ها ختم 
شــود. آن زمان مســئول باغ مــوزه دفاع 
مقدس استان خراسان رضوى گفت، «براى 
تكميل اين باغ مــوزه نيازمند 50 ميليارد 
تومان اعتبار هســتيم». وى اعالم كرده بود، 
«برنامه ريزى ما اين اســت كه تا چهار سال 
آينده كار ســاخت و ســاز اين مجموعه به 

پايان برسد».
درحالــى كه بــه پايان مدت زمــان اعالم 
شــده اين موزه مى رســيم، مديركل حفظ 
آثار ونشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان 
خراســان رضوى در گفت و گو با خبرنگار ما 
از پيشــرفت فيزيكى 10 الى 15 درصدى 

اين پروژه خبرداد.
اين بــاغ موزه 13,5 هكتار مســاحت دارد 
وحدود 12 هكتار آن قراراســت، مســقف 
باشــد. برآورد هزينه هــاى آن براى تكميل 
درزمان مراسم كلنگزنى، حدود 50 ميليارد 
تومان اعالم شــد و اين درحالى اســت كه 
سردار نجاتى با شــرايط فعلى اقتصادى به 
خبرنــگار ما گفت: اين رقم به 100 ميليارد 

تومان در حال حاضر رسيده است. 

  10 درصد پيشرفت اجرايى موزه 
ســرتيپ دوم پاســداراكبر نجاتى مديركل 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
خراســان رضوى گفت: تاكنــون بنياد 35 
ميليارد ريــال در اين خصوص هزينه كرده 
و تكميل مجموعه به توجه و مشاركت همه 

دستگاه هاى مسئول نياز دارد.
وضعيت باغ موزه شامل دو ساختمان مركز 
اســناد و كتابخانــه و ســاختمان مقاومت 
اسالمى به مرحله ســقف و ستون به اتمام 

بحــث  و  اســت  رســيده 
كارهــاى  و  نــازك كارى 
انجام شود  بايد  آن  داخلى 
و ساختمان اصلى باغ موزه 
فونداسيون آن ريخته شده 
و بخشــى از آن نيز انجام 
شــده كه بايد ادامه كارنيز 

دنبال شود.
مديــركل حفظ آثار و نشــر 
مقدس  دفــاع  ارزش هــاى 
خراســان رضــوى در ادامه 
ما  متأســفانه  كــرد:  تأكيد 
درحال حاضر با مشكل بودجه 
واعتبارمواجه ايــم و تقريبــاً 
بايد گفت كار متوقف شــده 
اســت. اگر مصوبات شوراى 
شهراجرايى شــود كه برآورد 
آن 35  اعتبــار  تخصيــص 
ميليارد تومان براى ســاخت 

باغ موزه در نظر گرفته شــده بود، به طورقطع 
كارســرعت مى گيرد و مى توانيم طى يك سال 

آينده اين باغ موزه را به بهره بردارى برسانيم.

  مشهد بدون موزه 
دفاع مقدس 

سردار نجاتى اظهار داشت: 
شــوراى  مصوبــات  اگــر 
شــهر اجرايى نشــود، بايد 
بگوييم مشــهد و خراسان 
كمــا فــى الســابق بدون 
موزه دفــاع مقدس خواهد 
بود و مســئوالن اســتانى 
پاسخگوى  خودشــان  بايد 
خانواده معظم شهدا، زائران 

و مجاوران باشند.
با اشــاره به اين نكته  وى 
كــه تاكنون، بنيــاد حفظ 
آثــار از مركزبــه مبلــغ 6 
ازاســتان  و  تومان  ميليارد 
هم حــدود 3و نيم ميليارد 
تومان هزينه كرده اســت، 
بيان داشــت: بــا توجه به 
افزايــش نرخى كــه درحال حاضــر با آن 
مواجه ايم،قطعاً به بــرآورد اوليه رقم، اضافه 

خواهد شد.

  مسئوالن! موزه دفاع مقدس را يادگار بگذاريد
سردارنجاتى تأكيد كرد: اميدواريم مسئوالن 
استانى، شهردارى و اســتاندارى و شوراى 
شــهر ايــن همت را داشــته باشــند واين 
افتخــاررا دردوران خدمتشــان بــه يادگار 
بگذارند و اين توفيق را پيدا كنند. بسيارى 
از استان ها داراى موزه دفاع مقدس هستند 
در حالى كه مشــهد به دليل بارگاه ملكوتى 
امام رضا(ع) داراى جايگاه ويژه اى اســت و 
نبود مــوزه دفاع مقدس براى شــهرما كم 
كارى بزرگى اســت آن هم درشــهرى كه 

پايتخت فرهنگى جهان اسالم است.

  آخرين استان 
براى افتتاح موزه دفاع مقدس 

ســردار نجاتى با بيان اين نكته كه دو سوم 
اســتان هاى كشــور موزه دفاع مقدسشان 
افتتاح شــده اســت، تصريح كرد: اگر ما به 
همين شــكل بخواهيم، پشتيبانى شويم در 
بحث افتتاح موزه دفاع مقدس جزو آخرين 
اســتان ها قرارخواهيم گرفــت و اين براى 
خراسان و شأنيت مشهد و همجوارى با امام 
رضا (ع) خوب نيســت و اين درحالى است 
كه سال گذشته بيش از 10 استان در كشور 

موزه دفاع مقدس شان افتتاح شد.
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراســان رضوى در پاســخ به اين پرسش كه 
برآورد اعتبار الزم براى افتتاح موزه دفاع  مقدس 
چقدراســت ؟ گفت: بــرآورد اوليه 60 ميليارد 
تومان بود، امــا درحال حاضر اين رقم به 100 
ميليارد تومان مى رسد وبه جز هزينه هاى انجام 

شده به 70 ميليارد تومان بودجه نياز است.
وى درباره راه اندازى دانشگاه دفاع مقدس 
يا رشــته هاى مرتبط دانشگاهى كه 4 سال 
پيــش وعده آن داده شــده بــود نيزاظهار 
داشت: درآخرين مذاكره با رياست دانشگاه 
آزاد اسالمى، دكتر ملك نژاد، پيشنهادهايى 
به هيئت مديره ارائه شــده است كه بزودى 

نتيجه آن اعالم مى شود.

در حوالى امروز2

  كتابخانه مركزى مشهد دهه فجر
 به بهره  بردارى مى رسد

قدس: معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: كتابخانه مركزى مشهد در دهه فجرسال جارى 

افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد.
محمد رحيم نوروزيان طى نشســت خبرى سومين انجمن 
كتابخانه هاى عمومى استان خراسان رضوى در محل استاندارى 
خراسان رضوى اظهار داشت: از كتابخانه ها و فضاهاى موجود 
كتابخوانى در استان به درستى استفاده نمى شود و براى افزايش 

سرانه مطالعه در وهله اول بايد مردم را با كتاب آشنا كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: فضاهاى اســتاندارد براى كتابخوانى و 
مطالعه بايد وجود داشته باشــد، در خيلى از فضاها و نهادها 
كتابخانه وجود دارد ولى امكان جذب افراد در آن ها كم است. 

وى تصريح كرد: ارائه آمار از تعداد كتابخانه هاى عمومى خيلى 
نمى تواند در خصوص وضعيت كتاب و كتابخوانى ما را به نتيجه 
برساند و به آمار جامع ترى نياز است، با هماهنگى دستگاه هاى 
ديگر نظير اداره كل اوقاف، شهردارى، آموزش و پرورش، ادارات 
و ساير نهادها بايد آمار دقيقى از سرانه فضاهاى كتابخانه اى و 

كتاب كسب كرد.
نوروزيان ادامه داد: بايد شاخص هايى در اين خصوص تعيين و 
متناسب با آن به سمت رفع كاستى ها برويم، خراسان رضوى 
و مشهد داراى سابقه فرهنگى در كشور هستند و بايد در بحث 

كتاب و كتابخوانى در كشور رتبه قابل قبول داشته باشيم.
وى تأكيد كرد: طى يك ســال اخير تكميل و بهره بردارى 
از كتابخانه مركزى مشــهد به صورت جــدى مورد توجه 
قــرار گرفت و اين كتابخانه طبق اعالم در ايام دهه فجر به 
بهره بردارى مى رسد. نوروزيان تصريح كرد: اقدامات ارزشمندى 
در كتابخانه هاى عمومى استان صورت گرفته، اما نيازمندى ها و 

مشكالت بيش از اين است و بايد بيشتر تالش شود.
وى گفت: اخذ اعتبارات براى كتابخانه سازوكار مشكلى است، 
اما در خراســان رضوى اقدام خوبى در خصــوص راه اندازى 
كتابخانه سيار در نواحى كم برخوردار صورت گرفته كه قابل 

تقدير است.
در ادامه نشســت حجت االسالم على اكبر سبزيان، مدير كل 
كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى اظهار داشت: اين استان 
از لحاظ سرانه تعداد كتابخانه هاى عمومى در بين پنج استان 
بزرگ كشــور شامل اصفهان، تهران، شــيراز و خوزستان در 
جايگاه پنجم قرار دارد و شــهر مشهد نيز از لحاظ اين سرانه 

در بين هشت كالنشهر كشور در جايگاه آخر ايستاده است. 
وى ادامه داد: 35 روســتا با جمعيت 3000 تا 5000 خانوار و 
14 روســتاى باالى 5000 خانوار نيز در خراسان رضوى فاقد 
كتابخانه هســتند. شهرهاى رباط ســنگ در تربت حيدريه، 
مزداوند در ســرخس، فرهاد گرد در فريمــان، همت آباد در 
فيروزه، شادمهر در مه والت، نشتيفان در خواف، قدمگاه و بار 

در نيشابور و سميع آباد در تربت جام نيز كتابخانه ندارند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى گفت: 207 باب 
كتابخانه نهادى، مشاركتى و مستقل تحت پوشش اين نهاد 
در سطح استان فعالند و تعداد اعضاى اين كتابخانه ها در نيمه 
نخست امسال بيش از 226 هزار نفر بودند كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد هشت درصدى را نشان مى دهد. 
وى افزود: طبق برنامه ششــم توسعه ســاالنه بايد رشد 9,3 
درصــدى در تعداد اعضاى كتابخانه ها تحقــق يابد و در افق 

1400 نيز تعداد اعضاى آن ها به 322 هزار نفر برسد.

مديركل امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى:
  به دنبال ارتقاى جايگاه هنرمندان 

در نيشابورهستيم
نيشــابور- خبرنگارقدس: مديركل امــور مجلس وزارت 
فرهنگ وارشاد اسالمى گفت:بايد برنامه هاى شاخص فرهنگى 
وهنرى نيشابور براى طول سال با مشورت اهالى فرهنگ و هنر 
تدوين شود و با همكارى ومشاركت نهادها،ادارات، نمايندگان 

وحمايت خيرين كارهاى در شأن اين شهرستان اجرايى شود.
حجت االسالم سيد على حسينى در ديدار با رئيس وكاركنان 
اداره فرهنگ وارشــاد اسالمى نيشــابور افزود: ما بايد به دنبال 
ارتقاى جايگاه هنرمندان در نيشابور باشيم تا بتوانند به حقوق 
خويش دست يابند. وى خاطرنشان كرد:مجموعه فرهنگ وارشاد 
نيشابور با شناسايى هنرمندان شاخص زمينه افزايش تعداد بيمه 

هنرمندان وپيگيرى ارتقاى درجه هنرى ايشان باشند.

  فرمانداران باخرز و گناباد منصوب شدند

قدس: طى حكمى ازســوى عبدالرضــا رحمانى فضلى وزير 
كشور، حامد قربانى و احمد شافعى به سمت فرمانداران جديد 

شهرستان هاى گناباد و باخرز منصوب شدند.
در حكم رحماني فضلي آمده است:«اميد است با اتكال به خداوند 
متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاى تحقق اهداف و 
آرمان هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و سياست هاى 
دولت تدبيــر و اميد و پيروى از منويــات رهبر معظم انقالب 
اسالمى حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى «مدظله العالى» موفق 
باشيد.» گفتنى اســت حامد قربانى دانش آموخته كارشناسى 
ارشــد علوم سياســى بوده و تاكنون در سمت هاى كارشناس 
امنيتى انتظامى فرماندارى شهرســتان مشهد، معاون فرماندار 
شهرستان تايباد، بخشدار داورزن سبزوار و بخشدار نصرآباد تربت 
جام مشغول فعاليت بوده است. احمد شافعى نيزپيشتردرسمت 

معاون فرماندارى تربت جام مشغول خدمت بود.

  16 هزار مبلغ به روستاهاى 
خراسان شمالى اعزام شدند

بجنورد- خبرنــگار قدس: مديركل تبليغات اســالمى 
خراسان شمالى گفت: همزمان با قرار گرفتن در ايام دهه آخر 
صفر1600 مبلغ و روحانى به روستاهاى اين استان و همچنين 

همراه كاروان هاى پياده حرم رضوى اعزام شدند. 
حجت االســالم على خادمى اظهار داشــت: بــا توجه به 
اهميت اين ايام تقريباً به تمام روســتاهاى اســتان مبلغ 

دينى اعزام شده است. 
وى گفــت: همچنين با هماهنگى انجام شــده بــا اداره كل 
تبليغات اسالمى خراســان رضوى، مقرر شد تا نياز تبليغى 

كاروان هاى پياده و سواره نيز به صورت متمركز انجام شود. 
وى بيان داشت: به همين منظور افزون بر 700 مبلغ زن و مرد 
براى اين كاروان ها در نظر گرفته شده تا اين كاروان ها بدون 

عالم و مبلغ نمانند. 
مديركل تبليغات اسالمى خراسان شمالى اقامه نماز جماعت، 
بيان احكام و معارف اســالمى، بصيرت افزايى و بيان مصائب 

عاشورا و كربال را از جمله برنامه هاى اين مبلغان اعالم كرد. 
حجت االســالم خادمى گفت: مبلغان اعزامــى در اين ايام 
برنامه هاى مختلف ديگرى را در مســاجد و اماكن مذهبى از 
قبيل برگزارى جلسات گفتمان هاى دينى و مباحث مشاوره و 

اخالق و سبك زندگى اجرا مى كنند. 
وى يادآور شد: اين در حالى است كه در مجموع 127روحانى 
و مبلغ دينى نيز از اين اســتان به موكب هاى مستقر در مرز 
مهران و كربال براى خدمات رســانى بــه زائران پياده اربعين 

حسينى اعزام شده بودند. 

  برگزارى محفل شاعران آيينى 
«برخوان غم» در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقــدس: محفل شــاعران آيينى 
«برخوان غم» و نامواره اســتاد غالمعلى عسگرى با حضور 
پرشــور مردم، مسئوالن  و شــاعران مطرح كشور در تاالر 

همايش هاى جهاد دانشگاهى نيشابور برگزارشد. 
فرماندار نيشــابور در اين محفل گفت: هنر و شعر آيينى 
به عنــوان آيين هاى دينى به معناى عام  كلمه دين مبين 
اســالم و خاص آن مذهب تشيع با سنت، زندگى و تاريخ 
ايرانيــان مأنوس بوده اســت كه در ايــن رهگذر كربال و 

عاشورا سهم مهمى را  به خويش اختصاص داده است. 
سعيد شيبانى افزود: قيام امام حسين (ع) و كربال و عاشورا 
همواره جريان ســاز فرهنگى زنــده و پاينده در تاريخ ما 
ايرانيان بوده اســت و استمرار اين  پايندگى را ما ميراثدار 
اين تاريخ زنده، پويا و مداوم عاشــورا هستيم و از زحمات 
اســتاد غالمعلى عسگرى كه در شــعر آيينى، باصالبت، 
جدى و  پويا حضور داشتند تشكر كرده و آرزوى توفيق و 

طول عمر براى وى داريم. 
امام جمعه نيشابور نيز در اين مراسم گفت: شعر مى تواند 
حكمت آميز باشــد كه همواره به جا، بــه روز، به وقت و 
مناســب با جريان ها و مســائل  روز جامعه بيان شــود و 
حكمت شــعر بايد محكم، پايدار و اصيل باشد و بايد شعر 
را با حقايق ثابت عالم پيوند زد كه همان انوار مقدس اهل 
بيت (ع) و  حضرت اباعبداهللا الحســين (ع) اســت كه اين 
ظرفيت عظيم در شــاعران عزيزما وجود دارد كه بيش از 

پيش توسعه يابد. 
حجت االسالم سيد قاســم يعقوبى افزود: استاد غالمعلى 
عسگرى از خادمان مخلص حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) 
است كه يكى از بهترين مداحان  و شاعرانى است كه شعر 
ايشان همواره در دل هاى مردم جاى دارد و پس از سال ها 
شــعر و مدح خواندن در جلسات اباعبداهللا الحسين (ع) و 

مردمى  هنوز شعر ايشان خواهان و مستمع دارد. 
غالمحسين على پور مشاور مديركل و رئيس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى نيشابور نيز بيان كرد: از همراهى اعضاى 
شــوراى ادارى شهرســتان  در رأس آن معاون اســتاندار 
و فرمانــدار نيشــابور و اعضاى شــوراى فرهنگ عمومى 
شهرســتان در رأس آن امام جمعه نيشابور سپاسگزاريم  و 
اميدواريم اين محفل شاعران آيينى در سنوات آينده ادامه 
و ارتقا يافته و در تقويم رويدادهاى فرهنگى نيشابور ثبت 

و همه ساله اجرا شود. 
دكتــر حميد گرمابى نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در 
مجلس شوراى اسالمى نيز اذعان كرد: شعر آيينى و سير 
تاريخى نخستين اشــعار فارسى به  ادبيات و شعر مذهبى 
برمى گردد كه در خصــوص پيامبر اكرم (ص) و خاندان 
پاك و مطهر ايشــان و قيام عاشورا در طول تاريخ پرتكرار 

بوده است. 
در اين مراسم شــاعران مطرح آيينى كشور از استان هاى 
خراسان رضوى، شمالى، جنوبى و تهران آخرين اشعارناب 
خود را با موضوع امام حســين (ع)، محرم، عاشورا، پيامبر 
اعظم (ص)، امام حســن مجتبى (ع) و امام رضا(ع) قرائت 

كردند كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت. 
در پايان نيز نامواره اســتاد غالمعلى عسگرى برگزار و از 
زحمات اين پيرغالم، شــاعرو مداح اهــل بيت عصمت و 
طهارت (ع) كه از مؤسســين انجمن  ادبى شــعر اديب و 
شــعر آيينى فضل بن شاذان نيشابور بوده و بيش از هفت 
دهه عمر خويش را در راه گســترش شــعر واليى صرف 
نموده با حضور  مســئولين عالى رتبه كشــور و شهرستان 

تجليل گرديد. 
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فرهنگى

استاندار خراسان شمالى:
پيگير مشكالت دانشجويان 

و كاركنان دانشگاه فرهنگيان هستم
بجنورد- خبرنگار قدس: در نشســت صميمى كاركنان و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
استان با استاندار خراسان شمالى مشكالت اين دانشگاه از سوى نماينده كاركنان و دانشجويان 

بازگو شد. 
دكتر محمدرضا خباز در اين نشســت اظهار داشت: تمامى تالش مسئوالن بايد حمايت از 
آينده سازان اين كشور باشد و براى تحقق اين هدف بايد توجه ما به آموزش و پرورش معطوف 
شود.  وى با اشاره به سخنان شهيد رجايى مبنى بر اين كه صرفه جويى در تمامى دستگاه هاى 
اجرايى براى آموزش و پرورش و صرفه جويى در آموزش و پرورش براى تربيت معلم، تصريح 
كرد: هزينه كردن در آموزش و پرورش در واقع نوعى ســرمايه گذارى است چرا كه مربوط به 

دانش آموزان، آينده سازان اين مرز و بوم است. 
خباز با بيان اين كه بنده به شغل معلمى خود افتخار مى كنم، افزود: اعتماد مردم به بنده به 
عنوان نماينده مجلس به دليل شغل معلمى ام بوده است و امروز وظيفه من به عنوان نماينده 

دولت و ديگر مسئوالن، پيگيرى و حل مشكالت مربوط به دانشجويان و دانش آموزان است. 
وى اذعان داشت: مشكالت طرح شده توسط دانشجويان و كاركنان دانشگاه فرهنگيان استان 

را با همكارى و هم افزايى دستگاه هاى اجرايى حل خواهيم كرد. 
استاندار خراسان شمالى گفت: بنده با علم به وجود مشكالت استان در حوزه آموزش و پرورش 
و دانشگاه ها دوشنبه اين هفته با حضور در سازمان برنامه و بودجه كشور پيگير حل چالش هاى 
استان در حوزه هاى مرتبط بودم و مقرر شد عالوه بر مساعدت هاى امسال در بودجه سال 98 

نيز اعتبارات الزم لحاظ شود. 
دكتر خباز تأكيد كرد: مطالبات دانشــگاه فرهنگيان اســتان طى مكاتبه اى همراه با برآورد 

هزينه هاى مورد نياز اعالم شود. 
بر اســاس اين گزارش، تأمين اعتبار براى تكميل خوابگاه دانشجويان، سرويس رفت و آمد، 
تكميل و مرمت راه دسترسى، ايجاد فضاى سبز، سالن ورزشى، بهبود زيرساخت ها براى افزايش 
سرعت اينترنت و انتقال فيبر نورى به دانشگاه از جمله موضوعات و مشكالت طرح شده در 

اين ديدار بود. 

گردشگرى

مسئول انتشارات اداره كل ميراث فرهنگى:
كتابچه گردشگرى 28 شهرستان خراسان رضوى 

تهيه مى شود
قدس: مسئول انتشارات وتوليدات فرهنگى اداره امور فرهنگى و روابط عمومى اداره كل ميراث 
فرهنگى خراســان رضوى از تهيه و تدوين كتابچه گردشگرى براى 28 شهرستان خراسان 

رضوى خبر داد.
مهدى ســاعدى افزود: پس از انتصاب مكرمى فر به عنــوان مديركل در حوزه هاى مختلف 

كميته هايى از جمله كميته توليدات فرهنگى و انتشارات و تبليغات تشكيل شد.
وى با بيان اين كه كميته توليدات فرهنگى و انتشــارات به رياســت مديركل و 9 نفر عضو 
از مســئوالن و كارشناسان واحد هاى مختلف تشكيل شــده است، اظهار كرد: اولين مصوبه 
اين كميته، بررســى استراتژى عملكرد اين كميته در گذشته و مشخص نمودن چشم انداز 
برنامه هاى آينده بود. ديگر مصوبات جلسه توليد كتاب محورهاى گردشگرى خراسان رضوى 
بود كه اين كتاب خراسان رضوى با تالشى شبانه روزى قبل از اسفند ماه آماده و براى ايام نوروز 
97 توليد و توزيع شد. ساعدى ادامه داد: كتاب محورهاى گردشگرى خراسان رضوى در قطع 

پالتويى توليد و توزيع شده است.
وى اظهــار كــرد: در اين كتاب محورى هاى اصلى ازمشــهد به 11 محور گردشــگرى در 

شهرستان هاى مختلف استان معرفى شده است.
ساعدى با بيان اين كه نقاط گردشگرى و بناى تاريخى در اين محورها معرفى شده اند، گفت: 

همچنين دراين كتابچه فاصله زمانى جاذبه هاى گردشگرى و آثار تاريخى قيد شده است.
وى افزود: همچنين بومگردى هايى درمحورهاى گردشــگرى معرفى شده اند و به بخشى از 

صنايع دستى، مشاغل سنتى و سوغات سفر اين محور ها نيز پرداخته شده است.
وى ادامه داد: در دومين جلسه كميته انتشارات استان برنامه هاى انتشاراتى اين اداره كل در دو 

مرحله برنامه ريزى و پى ريزى شد.
ســاعدى با بيان اين كه كتابچه گردشگرى براى 28 شهرستان استان در حال تدوين است، 
افزود: استفاده از ظرفيت هاى بومى و محلى در تهيه كتابچه يكى از اهداف ما بوده كه جلسات 
متعددى با انجمن عكاســان و سينماى جوان هر شهرستان تشكيل شده و براساس تفاهم 
صورت گرفته در اين جلسات، همكارى و استفاده از عكس هاى عكاسان و با ذكر نامشان است.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

اگر مصوبات شوراى 
شهر اجرايى نشود، بايد 
بگوييم مشهد و خراسان 

كما فى السابق بدون 
موزه دفاع مقدس خواهد 

بود و مسئوالن استانى 
بايد خودشان پاسخگوى 

خانواده معظم شهدا، 
زائران و مجاوران باشند

بــرش

پيش بينى حضور بيش از 130 هزار زائر پياده در مسير قوچان به مشهد
خبر

هادى زهرايى: با فرا رسيدن دهه آخر ماه صفر 
و حضور زائران پياده از نقاط مختلف كشــوربه 
سوى مشهد، شــهرهاى ورودى استان اولين 

ميزبانان زائران امام مهربانى هاست.
 شهرســتان قوچان به عنــوان دروازه ورودى 
شمال خراسان رضوى، در اين ايام پذيراى خيل 

عظيم زائران پياده است. 
فرماندار شهرستان قوچان در گفت وگو با قدس 
گفت: در ايام آخر ماه صفر شاهد پياده روى خيل 
عظيم مشتاقان زيارت امام رضا(ع) در مسيرهاى 
منتهى به مشهد مقدس هستيم و شهرستان 
قوچان يكى از پر تردد ترين مســيرهاى زائران 
پياده است كه در اين مسير شاهد حضور كاروان 
هايى از استان خراســان شمالى و استان هاى 
شمالى كشور و شهرها و شهرستان هاى همجوار 

اين شهرستان هستيم.
هادى رجايى نيا افزود: زائرانى كه در اين مسير 
تردد مى كنند به دو بخش پياده و سواره تقسيم 
مى شوند كه بايد براى آن ها برنامه ريزى كرد كه 
در حوزه زائران سواره، در مسير رفت و برگشت 
تمام دســتگاه هاى امدادى شــامل نيروهاى 
انتظامى و امنيتى و نيروهاى خدماتى شــامل 
راهــدارى و حمل و نقل جــاده اى و جمعيت 
هالل احمر با تجهيز ايستگاه ها و راهدارخانه هاى 
خود در مســير آماده خدمت رسانى به زائران 
هســتند. رجايى نيا ادامه داد: در بخش زائران 
پياده به دليل حركت كاروان ها در كنار جاده ها 
نياز بــه توجه ويژه و حساســيت بااليى براى 

خدمات رســانى به زائران پياده وجود دارد كه 
براى اين امر ستادى در بخش هاى مختلف در 

شهرستان قوچان تشكيل شده است.
فرماندار قوچان در خصوص ميزان حضور زائران 
پياده در مســير قوچان به مشهد گفت: در گام 
اول براى خدمات رسانى به زائران پياده از شهرها 
و اســتان هاى همجوار اطالعاتى در خصوص 
حركت كاروان هاى پيــاده جمع آورى كرده ايم 
تــا بتوانيم خدمات بهترى را به اين زائران ارائه 
كنيم. وى افزود: تا تاريخ 9 آبان ماه سال جارى 
120 كاروان با جمعيتى بالغ بر 120 هزار زائر 
از استان خراسان شمالى ثبت و به شهرستان 
قوچان اعالم شــده است كه طى روزهاى اخير 
به اســتان خراســان رضوى وارد مى شوند كه 
مسئوالن شهرستان قوچان بايد براى اين زائران 

پياده تمهيدات الزم را بينديشند و اين آمار روز 
به روز در حال افزايش است.

هادى رجايى نيا تصريح كرد: تاكنون 33 كاروان 
با جمعيتى بيش از 6000 نفر از شهرســتان 
قوچان ثبت نام كرده اند و 5 كاروان از شهرستان 
درگز با جمعيت 800 نفر طى روزهاى آينده از 
مسيرهاى مختلف از شهرستان قوچان با پاى 

پياده، خود را به مشهد مقدس خواهند رساند.
وى در خصوص خدمات رسانى به زائران پياده 
گفت: در مســير بالغ بر 70 كيلومترى حوزه 
استحفاظى شهرســتان قوچان تا كنون به 20 
موكب مجوز داده شــده كه در نقاط مختلف 
به زائران پياده خدمت رســانى كنند كه طى 
روزهاى آينده در پيك حضور زائران پياده اين 
آمــار به 28 موكب خواهد رســيدوبخش هاى 

مختلفى از قبيل صنايع، اهالى روستا هاى مسير، 
شوراى شهر و شهردارى قوچان و خيرين اين 

موكب ها را بر پا كرده اند.
وى در خصوص اسكان زائران نيز گفت: در 10 
موكب ايجاد شده امكان اســكان زائران پياده 
ايجاد شده اســت و حجم بااليى از مكان هاى 
استقرار شامل مساجد، ســالن هاى ورزشى و 
سالن هاى چندمنظوره دســتگاه هاى اجرايى، 
راهدارخانه ها، مجتمع هاى خدمات رسانى بين 
جاده اى و حتى منازل برخى از روســتاييان در 
مسير براى اسكان زائران اعالم آمادگى كرده اند 
و طى روزهاى اخير بازديد هاى دســتگاه هاى 
نظارتى از مكان هاى استقرار زائران انجام شده 
است كه سيســتم هاى گرمايشــى، ايمنى و 

خدماتى اين مكان ها را كنترل كرده اند.
وى ادامه داد: در حوزه ترافيكى مسير پياده روى 
زائــران آمــاده ســازى شــده اســت و عاليم 
هشداردهنده به وفور براى خودروهاى عبورى در 
مسير نصب شــده كه طى اين ايام زائران پياده 
در كنــار جاده ها حضور دارند كه اين امر موجب 
حركت با احتياط رانندگان مى شود و پليس راه و 
راهدارى نيز به صورت مستمر گشتزنى در طول 
جاده ها را انجام خواهند داد. رجايى نيا در خصوص 
اســتقرار سرويس هاى بهداشتى سيار نيز گفت: 
برخى از موكب ها كه در محل مساجد برپا شده 
است داراى سرويس هاى بهداشتى هستند و در 
مكان هايى كه خأل داشته ايم 24 چشمه سرويس 

بهداشتى سيارنيز در اين نقاط نصب شده است.


