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کرمانشاه به کریدور بزرگراهی 
غرب وصل شد

با افتتاح بزرگــراه کرمانشــاه-کامیاران 42کیلومتــر از کریدور 
بزرگراهی شمال غرب به جنوب غرب کشــور در استان کرمانشاه 
تکمیل شد. به گزارش همشــهری، کریدور بزرگراهی غرب کشور 
به طول 1482کیلومتر، مسیری ترانزیتی است که از مرز بازرگان در 
آذربایجان غربی آغاز می شود و تا بندر امام خمینی)ره( در خوزستان 
ادامه می یابد. این کریدور از ۵اســتان آذربایجان غربی، کردستان، 

کرمانشاه، لرستان و خوزستان می گذرد.
تکمیل بزرگــراه کرمانشــاه–کامیاران یکی از مصوبه های ســفر 
رئیس جمهــوری به اســتان کرمانشــاه بــود و حاال بــا تکمیل 
 و افتتــاح این پــروژه، کرمانشــاه به یــک کریــدور بین المللی

متصل می شود. طول مســیر افتتاح شــده 42کیلومتر است که 
۳۳کیلومتر آن تا سال14۰۰ به بهره برداری رسیده بود و کار تعریض 

۹کیلومتر باقیمانده نیز به سرانجام رسید.
با اجرای این جاده ترانزیتی، یک موقعیت ممتاز تجاری و مبادالتی 

برای استان های نوار غربی کشور به ویژه کرمانشاه ایجاد می شود.
بهزاد باباخانی، معاون اقتصادی اســتاندار کرمانشاه، در این باره به 
همشــهری می گوید: بی شــک افتتاح این بزرگراه برای کرمانشاه 
با داشــتن بیش از 2میلیون نفر جمعیت، دستاوردهای اقتصادی 
همراه خواهد داشــت. زیرا عالوه بر ارتباط بین اســتان ها، امکان 
دسترسی به بازارهای کشــورهای همسایه در حاشیه دریای خزر، 
ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم و محصوالت و کاالها 

از کرمانشاه به آسانی به این کشورها صادر خواهد شد.

یکی از محورهای بسیار مهم مبادالتی از کرمانشاه به اهواز و بنادر 
ساحلی خلیج فارس از مســیر اســالم آباد، پل دختر و اندیمشک 
میسر بوده اســت. با تکمیل کامل کریدور بزرگراهی شمال غرب 
به جنوب غرب کشور، دسترسی تازه از مســیر هرسین، خرم آباد، 
پــل زال و اهــواز ایجاد خواهد شــد کــه با طی کردن مســیری 
 کوتاه تر، موقعیت تجــاری ویژه ای نیز برای اســتان کرمانشــاه

به ارمغان می آورد.

جاده ای ایمن برای تجارت
استاندار کرمانشاه، نیز مسیر کرمانشــاه به کامیاران را یک مسیر 
کلیدی برای توسعه مبادالتی کشــور توصیف می کند و می گوید: 
بزرگراه کرمانشــاه -کامیاران یکی از محورهای مبادالتی بســیار 
مهم استان است که در ادامه به راهگذر تجاری شمال غرب کشور 
 و مرز بازرگان و ســپس ترکیــه و اروپا متصل می شــود. به گفته

بهمن امیری مقدم، این پروژه بزرگ با رکود مواجه بود و تکمیل آن 
به یک مدیریت جهادی و میدانی نیاز داشت. استاندار کرمانشاه با 
اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه، محور کلیدی کرمانشاه به کامیاران 
به صورت کامل دوبانده می شــود، می گوید: این مســیر پرخطر و 
پرحادثه به جاده ای ایمن برای تردد تجاری و مسافری بین 2استان 
تبدیل خواهد شد. 2۰۰پروژه با اعتبار ۳۳هزارو۷42 میلیارد تومان 
در کرمانشاه به تصویب رسید که حدود 2۵۰میلیارد تومان آن سهم 

پروژه بزرگراه کرمانشاه به کامیاران بوده است.

  
کرمانشــاه با بیــش از 8هــزار راه اصلــی، فرعی و روســتایی از 
نظــر جغرافیایــی در مرکزیت شــهرهای بــزرگ غــرب ایران 
همچــون خرم آبــاد، همــدان، ایــالم و ســنندج واقع شــده 
و با هــر یــک از این شــهرها حــدود 2ســاعت فاصلــه زمانی 
دارد. باتوجــه بــه ایــن ظرفیت هــا، تقویــت زیرســاخت های 
 محورهــای مبادالتی و مســافری، یکی از اولویت هــای اصلی در 

کرمانشاه است.

عدد خبرپیگیری 

مدیرکل ورزش و جـــوانان سیستان  و  بلوچستان 
گفت: ۴۰۰خانه ورزش روستایی در این 
اســتان با همــکاری شــورای هماهنگی 
مبارزه با موادمخدر به منظور گسترش 
فضای ورزشــی راه اندازی و تجهیز شده 
است. به گزارش ایرنا، ادهم کردزابلی، 
میــز پینگ پنــگ، راکــت و تــوپ، میــز 
فوتبال دستی، صفحه شــطرنج، دارت 
و تاتامــی را از تجهیــزات ایــن خانه هــای 

ورزش روستایی عنوان کرد.

400
خانه 

نوبلوچستان
سیستا

یــر راه وشهرســازی گفــت: عملیــات  وز
اجرایــی بیــش از ۳۰هــزار واحد مســکونی 
در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن در 
مشهد حدود ۳هفته آینده آغاز می شود. 
به گــزارش ایســنا، رســتم قاســمی گفت: 
زمیــن اختصــاص یافتــه در مشــهد بــرای 
ایــن طــرح مناســب و نزدیــک بــه خدمات 
ی عملیــات  د و ه ز ـ ـ ـت و ب سـ ی ا هر ـ شـ
 اجرایــی بیــش از ۳۰هــزار واحد مســکونی

در این کالنشهر آغاز خواهد شد.

30000
واحد

سانرضوی
خرا

۳شهر مذهبی مشــهد، قم و شیراز 
گرچــه از ســال1۳۹4 به عنــوان گزارش

کالنشهر مذهبی شناخته شدند تا 
اعتبارات مناسبی برای رفع مشکالت خود دریافت کنند 
 اما هیأت وزیران، امســال تصمیم دیگــری برای آنها 

گرفته اند.
ارتقای کارگروه ملی زیارت، به »شــورای ملی زیارت« 
به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ 
تصمیمــات هماهنگ درباره امــور فرهنگی، عمرانی، 
زیربنایی و زیرساخت ها در امور زائران در مقیاس ملی 

و بین المللی.
به گزارش همشــهری، بررسی مشــکالت این ۳شهر 
مذهبی، نشــان می دهد که مهم ترین مشکالت آنها را 
می توان در امور زیرســاختی و به ویژه حاشیه  نشینی 

دانست که در اطراف شان شکل گرفته است. 
حاال به نظر می رســد ارتقای کارگروه ملــی زیارت به 
»شورای ملی زیارت« عالوه بر اینکه به طور جدی و مؤثر 
حوزه زیارت را حمایت می کند، تمرکز بر توسعه حریم 
حرم ها و همچنین بهبود مشکالت بافت های فرسوده 

اطراف حرم را افزایش می  دهد.

مشهد، نخستین حرم اهل بیت)ع(
کالنشهر مشهد، دومین شهر پهناور ایران پس از تهران 
با جمعیتی بیش از ۳میلیون نفر، دومین شهر پرجمعیت 
ایران و نود و پنجمین شهر پرجمعیت دنیاست. این شهر 
به دلیل وجود حرم علی بن موسی الرضا)ع( هشتمین امام 
شیعیان، ساالنه پذیرای بیش از 2۷میلیون زائر از داخل 
و 2میلیون زائر از خارج از کشور است و به نام حرم اول 

اهل بیت)ع( در ایران شناخته می شود.
با توجه به اهمیت مشهد در میان ۳شهر مذهبی ایران، 
دبیرخانه شورای ملی زیارت در این استان و به دبیری 

استاندار خراسان رضوی شکل گرفته است.
طرح توسعه حرم علی بن موسی الرضا)ع( و به سرانجام 
رساندن بافت تاریخی اطراف آن، از حدود 26سال پیش 
در دستور کار متولیان شهری و میراث فرهنگی مشهد 

قرار گرفته و همچنان در دست انجام است.
به  تازگی نیز جلسه بحث و تبادل نظر درباره هم افزایی و 
توسعه همکاری های تخصصی بین مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی و سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

حضرت رضا)ع( برگزار شد.
در این جلسه سرپرســت مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرســازی تأکید کرد که مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با پشتوانه ۵۰ســال فعالیت های علمی و 
تخصصی،  آمادگی دارد تا با همکاری متخصصان سازمان 
عمران و توسعه حریم حرم، در جهت هم افزایی و انجام 

همکاری های تخصصی مشترک اقدام کند.
معاون طرح و برنامه ســازمان عمران و توســعه حریم 
حرم نیز با اشــاره به پیچیدگی هــای مختص حرم به 
لحاظ تاریخی، ارزشی و جایگاه ویژه آن تأکید کرد که 
مقاوم سازی بخش های مختلف حرم، درهای ضد حریق، 
مستندســازی امور عمرانی صورت گرفته، باید مورد 
توجه قرار گیرد. دبیر شــورای ملی زیارت و اســتاندار 
خراســان رضوی نیز در این باره می  گوید: زیارت باید 
گسترده، آسان و ارزان باشد و وظیفه ما نیز مهیا کردن 
این شرایط برای حضور تمامی زائران داخلی و خارجی 
در شهر مقدس مشهد است. یعقوبعلی نظری می افزاید: 
بخش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در سراسر کشور 
باید در این موضوع شــرایطی را فراهــم کنند تا با یک 
مفاهمه مشترک، موضوع زیارت و تسهیل آن به خوبی، 

قابلیت پیگیری داشته باشد.
پیگیری قطار ســریع السیر مشــهد-تهران هم برای 

دسترسی سریع مردم برای انجام زیارت در بارگاه منور 
رضوی از نگاه استاندار، مهم بوده و باید در سطح کشوری 

دیده شود.

قم، دومین حرم اهل بیت)ع(
کالنشهر مذهبی قم با بیش از یک  میلیون  و1۰۰هزار 
نفر جمعیت، هشتمین شــهر پر جمعیت ایران است 
که القابی چــون پایتخت مذهبی و قطــب فرهنگی 
ایران، دومین حرم اهل بیت)ع(، شهر علم، استراحتگاه 
مؤمنین، دارالموحدین و شــهر کریمه اهل بیت)ع( را 
در اختیار دارد. حضرت فاطمــه معصومه)س( دختر 
موسی بن جعفر)ع( و خواهر علی بن موسی الرضا)ع( است 
که در مسیر مرو در ساوه مسموم شدند. ایشان 1۷روز 
بعد در قم از دنیا رفتند و حاال حرم شــان در قم ساالنه 

پذیرای میلیون ها زائر است.
طــرح جامع توســعه حــرم حضــرت معصومه)س( 
سال1۳۹۵ در کمیسیون ماده۵ استان به تصویب رسید 
و طی آن قرار شــد برنامه های توســعه آستان مقدس 
کریمه اهل بیت)س( در راســتای چشــم انداز142۰ 
تصویب شود.  براســاس تمهیدات در نظر گرفته شده 
برای چشــم انداز ســال142۰، فضاهای موجود حرم 
کریمه اهل بیت)س( از حدود ۷هکتار به 1۹هکتار توسعه 
خواهد یافت که این توســعه در تمامی جهات شمالی، 
جنوبی، شرقی و غربی وجود خواهد داشت. با توجه به 
افزایش زائران حرم کریمه اهل بیت)س(، آنچه در طرح 
توسعه سال142۰ آستان مقدس در نظر گرفته شده، 

پذیرای ۳6میلیون زائر در سال است.
 حجت االسالم والمسلمین سید محمد سعیدی، تولیت 
آستان مقدس حضرت معصومه)س( نیز چندی پیش 
تأکید کرد که حرم مطهر، مرکز شهر مقدس قم است 
و توسعه آن باید در اجرای طرح های عمرانی در اولویت 

باشــد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با 
اشاره به اهمیت ســاماندهی اطراف حرم مطهر و بافت 
فرسوده می گوید: کمیته فنی سازماندهی بافت فرسوده 
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( باید تشکیل 

شود که در این راستا نیازمند همت ویژه ای هستیم.
ابراهیم معتمدی بــا بیان اینکه اراضــی 48هکتاری 
پردیســان نیز کمک دولت به این موضوع بوده است، 
می افزاید: با تشــکیل کمیته راهبــری امیدواریم این 

موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

شیراز، سومین حرم اهل بیت)ع( 
کالنشــهر شــیراز با بیش از یک  میلیــون  و۵۰۰هزار 
نفر جمعیت، به عنوان پنجمین شــهر بــزرگ ایران و 
پرجمعیت ترین شــهر جنوب کشــور، عالوه بر همه 
جاذبه هــای گردشــگری، با وجــود ســومین حرم 
اهل بیت)ع( یعنی حرم حضرت احمد بن موسی)ع( در 

طول سال، میزبان زائران زیادی از سراسر کشور است.
احمد بن موسی)ع( پسر ارشد امام موسی کاظم)ع( در راه 
پیوستن به برادر خود علی بن موسی الرضا)ع( که به سوی 
خراسان ســفر کرده بود، به ایران آمد که از سوی افراد 

مأمون خلیفه عباسی در شهر شیراز به شهادت رسید.
طرح توسعه حرم شــاهچراغ شــیراز در سال1۳8۹ 
 شروع و پس از 4سال لغو شــد اما خرداد امسال بود که 
محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس دستور داد تا ارتقای 
حریم حرم های مطهر آستان مقدس احمدبن موسی)ع( 
و سیدعالءالدین الحسین)ع( شهر شیراز به ۳6۰هکتار 
در کمیســیون ماده۵ مطرح شــود. معاون هماهنگی 
امور زائران و گردشگری استانداری فارس، این طرح را 
مهم ترین تصمیم گرفته شده بعد از شکل گیری شورای 
ملی زیارت می دانــد و به همشــهری می گوید: بعد از 
شکل گیری این شورا، یک شورای عالی زیارت در استان 

فارس به ریاست استاندار و جانشینی بنده شکل گرفت 
که مسائل مختلف این حوزه را پیگیری می کند.

محمد فرخ زاده با اشاره به رتبه اول شیراز در موقوفات، 
بیشــترین تعداد امامزاده در میان شــهرها، وجود6۰ 
امامزاده دارای بارگاه و صحن،۵ امامزاده واجب التکریم 
توضیح می دهــد: ابتدا بــرای حریم ایــن امامزاده ها 
مساحتی در حدود ۵۷هکتار پیش بینی شده بود که این 
محدوده بعد از تشکیل شورا به ۳6۰هکتار افزایش یافت. 
به گفته وی، طرح توســعه حریم حرم های امامزادگان 
شیراز از ســوی وزارت راه وشهرســازی، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، معاون عمرانی 
استانداری فارس و دستگاه های دست اندرکار در حال 
آماده سازی است تا پس از تأیید کمیسیون ماده۵ برای 

تصویب به شورای عالی معماری و شهرسازی برود.
فرخ زاده تأکید می کند، درصــورت تصویب این طرح 
با حفظ بافت تاریخی و بناهــای دارای ارزش و مرمت 
این بناها، آنها به اماکنی بــرای فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی، مذهبی و خدماتی تغییر کاربری داده و حفظ 
و صیانت می شــوند. طرح منفصل توسعه ۳۰هکتاری 
حرم علی بن حمزه)ع(، تهیه تقویم مناسبت ها و اجرای 
برنامه هــای مذهبی، رفع موانع مربــوط به پروژه های 
گردشــگری و زیارتــی ماننــد زائرســراها، هتل ها، 
اقامتگاه های بوم گردی و مراکز خدماتی مربوط به زائران 
و مجاوران در کارگروه رفــع موانع تولید و پنجره واحد 
سرمایه گذاری، تسهیل ســرمایه گذاری در بافت های 
اطراف حرم با هدف ارتقای خدمــات رفاهی با رایگان 
شدن عوارض، پروانه ساخت و مجوزهای الزم و پرداخت 
6۰۰میلیون تومان تسهیالت مســکن با بازپرداخت 
1۰ساله و بهره 4درصدی به دهک های اول، دوم و سوم 
ساکن در بافت حرم های مطهر بخشی از اقداماتی است 
که از سوی شورای عالی زیارت فارس در دستور کار قرار 

گرفته است.

  
عالوه بر شکل  گیری شــورای عالی زیارت، بنابر اعالم 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به تازگی نیز تدوین 
سند ملی زیارت توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی 
ابالغ شده و قرار است برای تقویت گردشگری مذهبی 

در کشور، مورد استفاده قرار گیرد.

طرح های توسعه حرم در 3 شهر مذهبی
شورای ملی زیارت عالوه بر ترویج فرهنگ زیارت،طرح های توسعه حرم در مشهد، شیراز و قم را پیگیری می کند

اعطای تسهیالت به بافت های فرسوده شهرهای مذهبی
 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به تازگی از پرداخت تا سقف ۶۰۰میلیون تومان تسهیالت 

در بافت های فرسوده قم و اطراف حرم حضرت معصومه)س( خبر داده است.
محمد آیینی با تأکید بر اینکه سقف تسهیالت به واحدهای واقع در اطراف حرم های مطهر 4شهر 
مشهد، قم، شیراز و تهران پرداخت می شود، می گوید: سقف وام 4۵۰میلیون تومان است، اما در 
4شهر مشهد، قم، شــیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا)ع(، حرم حضرت معصومه)س(، 
حرم شاهچراغ)ع( و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( تا سقف ۶۰۰میلیون تومان رسیده که 

۱۵۰میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می شود.

مکث

عکس خبر

خبر

قزوین

بازار پرنده فروشان قزوین

راسته پرنده فروشان حدود یک قرن است که در انتهای بازار 
سنتی بزرگ قزوین قرار دارد. در این بازار انواع پرنده های 

زینتی مانند قناری، مرغ عشق و کبوتر خرید و فروش 
می شود.منبع: ایرنا

احیای ۸۰۰ واحد راکد 
تولیدی گیالن تا پایان سال

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام 
شــده برای احیای واحدهای راکد گفت: تا پایان سال 
بخش زیادی از 8۰۰واحد راکــد در گیالن به چرخه 
تولید باز می گردد. به گزارش مهر، محسن کوشش تبار 
افزود: احیــای 162واحد راکد در مــدت زمان کوتاه 
و 4۳۹واحد جدیدالتاسیســی کــه وارد چرخه تولید 
شدند، فرصت های جدیدی را در گیالن ایجاد می کند. 
به گفته وی، با احیای واحدهــای راکد، ۳۵۰۰فرصت 
شغلی در گیالن ایجاد شده است. معاون اقتصادی وزیر 
کشور معتقد است پیگیری تحقق کامل پنجره واحد 
سرمایه گذاری و تدوین فرصت های سرمایه گذاری و 
تهیه اطلس سرمایه گذاری از اقدامات مؤثر در جذب و 

حضور سرمایه گذاران در استان خواهد بود. 

گیالن

کرمانشاه


