استان گلستان
مسیر احیای جاده ابریشم
از اینجا میگذرد؛

تحقق رویای تبدیل اینچهبرون
به دروازه ارتباط با اروپا

اهدای بیش از  3هزار و  700نسخه نشریات به آرشیو مطبوعات رضوی
نسل فردا  /گروه استانها
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طی  6ماهه اول ســال  ،1401بیش از  3هزار و  700نسخه نشریات
به آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی اهدا شد .ابراهیم حافظی؛ رئیس اداره مطبوعات آستان
قدس رضوی با بیان این مطلب گفت :این تعداد نشریه که از سوی 22
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تن از شهروندان مشهدی به این مجموعه اهدا شده است  1725نسخه
از کسریهای آرشیو مطبوعات این سازمان را تأمین کرد.
وی 299 ،نســخه از منابع اهدایی را جزء نفایس و نشریات کمیاب
برشمرد که ارزش مجموعه اهدایی را دو چندان کرده است.
حافظی ،بخشی از نشریات را اهدا شده از سوی دفتر آیتاله رئیسی؛
رئیس جمهور کشور و آیتاله مروی تولیت معزز آستان قدس رضوی
عنوان کرد.وی به وجود اهدا کنندگانی از کشــور آذربایجان و عراق
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شهردار در همایش شهر دوستار کودک در فرهنگسرای شهر:
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مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت :بخشی
از مشکالت فرهنگی شــهری اراک ریشه در آموزش و
پروش دارد و البته این مشکالت هم در آموزش و پرورش
رفع میشود.
احمدرضــا نوازنی در همایش دوســتار کــودک در
فرهنگسرای شهر اراک افزود :وقتی در آموزش و پرورش
ســرمایه گذاری نکنیم شاهد مشــکالت اجتماعی و
اقتصادی در جامعه هستیم.
وی با اشاره به بازگشــایی مدارس خواستار همکاری
بیشتر دستگاهها با اداره آموزش و پرورش شد و گفت:
نیاز است فضای مدرسه و فضای آموزشی برای دانش
آموزن بیشتر از گذشته بهسازی و زیبا شود.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان مرکزی همچنین
خواستار آسفالت حیاط مدارس و نقاشی فضای مدرسه
و زیبا سازی شد و گفت :امروز زمینه برای خدمتگزاری
و همکاری برای همه مهیاست و مانعی برسر راه نیست
و باید از ایجاد فضای همدلی در استان به نحو احسنت

عکس :نسل فردا

ورود قطار ترانزیتی چین به مقصد جلفا که با عبور
از اینچهبرون وارد خاک ایران شد ،زاویه دیگری
از ظرفیت فراوان این منطقه مرزی گلســتان در
تبدیل شــدن به دروازه ارتباط آســیای میانه به
اروپا و آبهای آزاد را به نمایش گذاشت و تکمیل
زیرساختهای این منطقه را به یک ضرورت مهم
تبدیل کرد.
این قطار ترانزیتی بــا  ۵۰کانتینر حامل قطعات
خودرو  ۲۱شهریورماه به گمرک ریلی اینچهبرون
گنبدکاووس رسید و با پیمودن مسیر حدود  ۷هزار
کیومتری ،خاطره راه بزرگ و تاریخی ابریشم به
عنوان قدیمیترین و بزرگترین شبکه بازرگانی
دنیا را در ذهن زنده کرد.
فعالیت ترانزیت کاال از طریق خط ریلی در اینچه
برون ،برآیند اقــدام دولت ســیزدهم در حوزه
گسترش دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از این
ظرفیت بکر است که بهرهگیری از این فرصت برای
تولید ثروت ،به پیشرفت و توسعه بیشتر گلستان و
کشور خواهد انجامید.
خط ریلی اینچهبرون گنبدکاووس به ترکمنستان
و آسیای میانه ،سال  ۱۳۹۴مورد بهرهبرداری قرار
گرفت اما تعریض ریلی آن در نقطه صفر مرزی بین
دو ترکمنســتان و ایران با هدف تقویت ترانزیت
ریلی به علت مشکالتی از جمله نبود پل برای گذر
قطار و عریض بودن راه آهن ترکمنستان در مبادله
کاال و جابجایی واگنها ،باقی مانده بود و شتاب در
حل این موانع از خواستههای فعاالن اقتصادی در
نشست مختلف اســتانی برای پیگیری در سطح
ملی به شمار میرفت.
طول راهآهن گرگان  -اینچه برون  -اترک  -برکت
در سه کشور ایران ،ترکمنستان و قزاقستان حدود
 ۹۰۸کیلومتر است که  ۸۸کیلومتر در ایران۷۰۰ ،
کیلومتر در ترکمنســتان و  ۱۲۰کیلومتر آن در
قزاقســتان قرار دارد و این خط ریلی کشورهای
مســتقل همســو را به خلیج فارس و کشورهای
جنوب شرق آسیا متصل میکند که استفاده از این
ظرفیت در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم
عملیاتی شد.
تغییر نگاه کشــورهای همسایه به
اینچهبرون
ترانزیــت کاال در اینچهبرون اســتان گلســتان
سبب شده تا نگاه کشــورهای منطقه به استفاده
از این ظرفیت در جابجایی کاالی موردنیاز خود
دوچندان شود به طوری که در چند روز گذشته
رایزن بازرگانی بنگالدش را بــرای بازدید از خط
ریلی اینچه بــرون و دیدار با مســووالن مرتبط
و اســتفاده از این ظرفیت بــرای تأمین کاالی
موردنیاز کشــورش از جمله غــات ،به منطقه
کشاند .مدیرکل راهآهن شمال شــرق  ۲در این
ارتباط گفت :سفر چندی قبل رییس جمهور به
ترکمنستان سبب شــد تا موانع تقویت ریلی از
اینچهبرون حل شده و خط عریض در نقطه صفر
این منطقه متصل گردد.
محسن اعتماد به خبرنگار خبرگزاری جمهوری
اسالمی افزود :این موفقت به خاطر ایده راهاندازی
دیپلماســی اقتصادی در حــوزه روابط خارجی
توســط رییســی رییس جمهور بود که ثمره آن
در حوزه ریلی به ویژه ترانزیت کاال از اینچهبرون
استان گلستان به ثمر نشسته است.
تقویت ترانزیــت کاال از خط ریلی
اینچهبرون
وی افزود :با این اقدام دولت ســیزدهم ،ترانزیت
کاال از خط ریلی اینچهبرون تقویت خواهد شــد
و درآمد اقتصادی برای استان گلستان و کشور به
وجود خواهد آورد.
اعتماد از مرکز لجســتیک مــرزی اینچهبرون،
محل توسعه اقتصادی و اشتغال استان گلستان
نام برد و گفت :با نگاه ویژه دولت ســیزدهم برای
سرمایهگذاری در این حوزه ،امکان توسعه پایدار و
شکوفایی اقتصادی منطقه فراهم میشود.
مدیرکل راهآهن شــمال شــرق  ۲گفــت :مرز
اینچهبرون از ظرفیتهای خوبی برای توســعه
تجاری گلستان و ایران به وسیله راه آهن برخوردار
است که دولت مردمی سیزدهم برای حل مشکل
زیرساختی و توسعه آن برنامه زیادی دارد.
تصویب  ۸هزار میلیارد ریال از محل
تهاتر نفت برای ایجاد زیرساختهای
مورد نیاز
وی ادامه داد :از محل سفر استانی دولت سیزدهم
به گلستان در اسفندماه پارسال ۸ ،هزار میلیارد
ریال از محل تهاتر نفت برای ایجاد زیرساختهای
مورد نیــاز ریلــی اینچهبرون مصوب شــد که
بیسابقه است .وی گفت :جذب این اعتبار برای
اجرای طرحهای موردنیاز زیرســاختی ریلی در
اینچهبرون با بستن قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیا
در دســت پیگیری برای عملیاتی شــدن است.
اعتماد همچنین از جذب و سرمایهگذاری  ۲هزار
و  ۱۰۰میلیارد ریال از محل اعتبارات این شرکت
توسط این اداره کل طی دو سال اخیر برای ایجاد
زیرســاختهای موردنیاز ریلی استان گلستان
به ویــژه در اینچه برون خبرداد و افزود :توســعه
محوطه تخلیهبار از  ۲هــزار و  ۵۰۰متر مربع به
بیش از  ۳۰هزار متر مربــع ،ایجاد  ۲خط عریض
ریلی در داخل ایستگاه اینچهبرون ،عریض کردن
لوکوموتیو از جمله طرحهای انجام شده با جذب
این اعتبار انجام شد.
به گفته وی خط ریلی گمرک اینچهبرون ظرفیت
صادرات یک میلیون تن را با توسعه زیرساختها
دارد.

رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی خبر داد:

اشاره داشت و اظهار کرد :مجموعه اهدایی آقای طاهر پورکالنتری از
شهروندان فرهیخته مشهد با توجه به نفاست و قدیمی بودن مطبوعات
اهدایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.رئیس اداره مطبوعات ،دوره
زمانی نشریات اهدایی به آرشــیو را از  1312تا نشریههای در حال
چاپ سال  1401عنوان کرد و مجله گلهای رنگارنگ ( ،)1312عالم
زنان ( ،)1323نامه آستان قدس ( ،)1339آیینه هند ( ،)1342لشکر
خراسان ( ،)1346شهربانی کل کشــور ( )1346و تعدادی سالنامه
نفیس مانند سالنامه نوردانش ،کشــور ایران ،شهرت ماه ،خراسان و
پارس را از جمله نفایس اهدایی دانست .ابراهیم حافظی تصریح کرد:
تهیه نشریههای دیجیتال از مجموعهداران در قالب اهدایا مبادله تأثیر

بسزایی در تکمیل آرشیو مطبوعات ســازمان دارد که به طور جدی
پیگیری و در حال انجام است.شایان ذکر است اداره مطبوعات سازمان
در سال جاری برای همکاری در تکمیل مجموعه مراکزمطبوعاتی،
با اهدای بالغ بر  16هزار نســخه نشــریه مازاد سعی کرده درصیانت
ازمیراث مکتوب نیز فعالیت داشــته و از طریق مبادله برخی از منابع
مورد نیاز را تأمین کند .مرکز آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی آمادگی دارد با جذب منابع
مطبوعاتی (روزنامه ،مجله ،سالنامه) به صورت چاپی و الکترونیکی در
قالب اهدا مبادله و خرید برای حفظ منابع فرهنگی کشور اقدام نماید.
تلفن  05132232519پاسخگو و راهنمای هم میهنان خواهد بود.

کمیته ایمنی و بهداشت ،و خدمات شهری و حمل و نقل
و کمیته فرهنگی تشکیل شده است.
کریمی با اشــاره به اینکه همکاری بیشــتر آموزش و

اســتفاده کرد .علیرضا کریمی شهردار اراک هم گفت:
ستاد استقبال از مهر در شهرداری اراک از چند هفته قبل
شکل گرفته و در قالب پنج کمیته شامل سیما و منظر،

اراک
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سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک خبر داد:

سرپرست ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری اراک از برگزاری دوره آموزشی برای آتش
نشانان داوطلب اراکی خبر داد.
آتش پاد ســوم محســن فضلی سرپرست سازمان
در این خصوص گفت :به منظور افزایش مشارکت
شهروندان و اســتفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب
آتش نشان ،اولین دوره آموزش عمومی به مدت ۳۶
ســاعت به صورت تئوری و عملی در محل سازمان
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری اراک
برگزار شد.
فضلی با اشــاره به اینکــه هدف از برگــزاری این

برگزاری دوره آموزشی برای آتش نشانان داوطلب اراکی
دورههای آموزشی ،ترویج سطح ایمنی ،آشنایی با
انواع آتشســوزی و روشهای اطفای حریق برای
شــهروندان میباشــد افزود :اولین دوره آموزش
این طــرح با حضــور تعــدادی از عالقمنــدان به
صورت نیمهوقت با ســر فصلهــای تئوری حریق
خاموشکنندههای دســتی ،نردبانهای دســتی،
لولهکشی و آبرسانی ،کار با پمپهای آتشنشانی،
دستگاه تنفسی و ستهای امداد و نجات هیدرولیک
سنگین و نیمه سنگین زیر نظر اســاتید و مربیان
حوزه آموزش و پیشگیری ســازمان آتشنشانی و

خدمات ایمنی شــهرداری اراک به مدت چهار روز
برگزار شد.
سرپرست سازمان آتشنشــانی اراک یاد آور شد:
تقویت آتش نشانان داوطلب و افزایش این جمعیت
ارزشمند و پر تالش ،با ایجاد بستری مناسب توسط
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک
در جهت پرورش نیروهایــی کارآمد ،این مجموعه
بزرگ را به هدف خود و رســیدن به شهری ایمن و
بدون حادثه نزدیک خواهد کرد.
وی تصریح کرد :طرح آتش نشان داوطلب از یک ماه

پرورش با شــهرداری از اهمیت باالیی برخوردار است
گفت :باید در حوزه محیطی و مسائل فرهنگی در کنار
یکدیگر بیشــتر کار کنیم و این آغاز بهار دانش آموزی
آغازی برای ادامه همکاریها شــهرداری و آموزش و
پرورش باشد .او اضافه کرد :مدیریت یکپارچه شهری از
چند وقت پیش مطرح شده که هنوز محقق نشده و نیاز
است در این زمینه بیشتر کار شود و همه دستگاههای
فرهنگی و به خصوص اداره آموزش و پرورش هماهنگ
پای کار بیایند .عین القضات رئیس شورای شهر اراک
هم در این همایش گفت :حال شهر اراک خوب نیست و
این شهر نیازمند مکانهای تفریحی است و باید بیشتر
به مقولههای فرهنگی و تفریحی توجه شود.
عین القضات با اشاره به مرمت و بازسازی بازار شهر اراک
افزود :این مکان تاریخی این روزها حال خوشی ندارد و
نیاز است بیشتر به این مکان تاریخی توجه شود.
او با اشاره به ایام بازگشایی مدارس گفت :اگر حال معلم
خوب باشد حال دانش آموز هم خوب است و باید یک
معلم رویکردهای و اتفاقــات مثبت رو بداند و به دانش
آموزان منتقل کند چرا که معلم یک جایگاه ویژهای در
حل مسائل و مشکالت در جامعه را دارد.

گذشته در اراک آغاز شده که تا کنون بیش از 400
نفر از شــهروندان در تارنمای (سایت) این سازمان
ثبت نام کرده و با توجه به ظرفیت آموزشی سازمان
از این عزیزان برای شرکت در دوره آموزشی دعوت
به عمل خواهد آمد.
فضلی در پایان خاطرنشــان کرد :در صورت نیاز و
هنگام بحران میتوان از آتش نشــانان داوطلب در
موضوع ایمنی و آتشنشانی کمک گرفت .شهروندان
با آموزش و ارتقای سطح فرهنگ و ایمنی ،در صورت
بروز هرگونه حادثه یا آتشسوزی با داشتن اطالعات
الزم در لحظــات اولیه آتشســوزی اقدامات اولیه
مؤثری را خواهند داشــت و از بروز خسارات بیشتر
نیز جلوگیری میشود.

یزد
توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد انجام گرفت؛

بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در
محل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان حضور یافت.
در پی بازدید مجید دهقانی زاده رییس ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از مرکز اسناد و
کتابخانه ملی استان جلسهای به منظور تبادل نظر و
ارائه راهکار در خصوص رفع کمبودها و کاستیهای
این مرکز با سعید زارع برگزار شد.
در ابتدای این دیدار ســعید زارع مدیر مرکز اسناد
و کتابخانه ملی یزد پس از بیان گزارشــی از شرح
وظایف سازمان متبوع خود و اقدامات و فعالیتهای
صورت گرفته و برنامههای آینده این مرکز در استان
گفت :از آنجا که در دوره جدید در پی آن هستیم تا به
معنای واقعی کلمه طراز واقعی این سازمان در استان
را به عنوان سازمان هویت دهنده به اصالت و تاریخ
شهر جهانی یزد برسانیم از مسئولین استان تقاضا
داریم تا با این نگاه ویژه حمایت نمایند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکــه به موجب قوانین
مصوب کشوری هیچ ســازمانی این مجوز را ندارد
که حتی یک برگ از اوراق راکد موجود در بایگانی

دستگاه خود را امحاء یا تعیین تکلیف کند انتظار
داریم تا کلیه دســتگاههای اجرایی استان در این
زمینه همکاری الزم را با کارشناســان این سازمان
داشته باشند.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد انجام
پروژههای تاریخ شفاهی مصاحبه با استانداران بعد از
انقالب و تدوین تاریخچه نظمیه و امنیت در استان
یزد و مستند سازی آثار بیوت علماء دارالعباده یزد را
از مهمترین اقدامات این مرکز در دوره جدید عنوان
کرد و افزود :الزم است تا مرکز اسناد و کتابخانه ملی
استان یزد یک سازمان ملی ،مردمی و فراجناحی
باشد.
در ادامه مجید دهقانی زاده رییس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی اســتان یزد ضمن ابراز خرســندی
از حضور در مرکز اســناد و کتابخانه ملی استان و
نگاه ویژه تحولی در این مرکز در دولت ســیزدهم
افزود :اگر بخواهد ریل تغییرات و تحوالت کشــور
در راستای بازگشت به اصل اهداف انقالب اسالمی
شــکل بگیرد الزمه آن تقویت بعد مستند سازی
است و لذا در اینجاست که اهمیت کار این سازمان
مشخص میشود.

وی افزود :در صورتی که توسعه آینده استان با نگاه
به گذشته باشد این کار به صورت اساسی انجام شده
و این موضوع یکی از شاخصههای مهم کشورهای
توسعه یافته است و لذا یکی از کارکردهای مهم مرکز
اسناد و کتابخانه ملی استان همین موضوع است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
با اشــاره به این موضوع که همواره در طول تاریخ
استان یزد از سایر اســتانها در حوزههای مختلف
پیشتاز بوده است افزود :متاسفانه علیرغم همه این
ویژگیهای شاخص عدم مستند سازی از نقایص این
اقدامات بوده است.
دهقانی زاده ادامه داد :عمیقاً به این موضوع معتقدم

و اطمینان دارم که جایگاه مرکز اسناد و کتابخانه
ملی استان یزد به دلیل جایگاه و نقش ویژه و فوق
العاده یزدیها در کشور میتواند برای یزد مهم باشد
و لذا ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجموعه
مسئولین ارشد استان به صورت جد حمایتهای
الزم را از این مرکز خواهند داشت.
در پایان ایــن دیدار که با حضــور مهدی حجازی
سرپرســت حوزه ریاســت و روابط عمومی و امیر
عسکری مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان یزد صورت گرفت بازدید کاملی از
بخشها و مخازن مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان
یزد صورت گرفت.

عکس خبر

توسط مدیر عملیات ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران انجام شد؛

تقدیر از سوخت رسانی بی وقفه جایگاههای عرضه سوخت منطقه کرمانشاه
اکبرمیثاقی/گروه استانها :مدیر عملیات
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
از تالش شــبانه روزی منطقه کرمانشــاه و
فعال بودن همه نازلهای ســوخت تقدیر و
تشکر کرد .جعفر ساالری نسب در بازدید از
منطقه کرمانشاه افزود :در بازدید از جایگاهها،
حجم خوبی از رضایت مندی مردم شریف
و زوار کربــای معلی وجود داشــت و این
نشــان از تالشهای بی وقفه این منطقه و
مدیریت درســت و فعال دارد  .به گفته وی،
ناوگان حمل و نقل حامل زوار کربالی معلی
از نحوه سوخترســانی منطقه کرمانشاه و

اســتقرار جایگاههای ســیار و ثابت در مرز
خسروی رضایت کامل داشــتند .ساالری
نسب خاطرنشــان کرد :سوخترسانی در
مسیرهای مواصالتی استان نیز بدون وقفه
ادامه دارد و در این زمینه کمبودی گزارش
نشده اســت  .مدیر عملیات در پایان از انبار
نفت منطقه کرمانشــاه بازدید کرد .گفتنی
است معصومی ،مسئول ستاد اربعین شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتــی ایران نیز از
ناحیه قصرشیرین و مرز خسروی بازدید کرد
و از نحوه سوخترسانی منطقه کرمانشاه در
ایام اربعین ابراز رضایت کرد.

استان خوزستان
 فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی
ایران مطرح کرد:

تأکید بر تشکیل اتاق وضعیت
مشترک بین دو کشور
ایران و عراق
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فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با
تأکید بر این که باید یک اتاق وضعیت مشترک
میان دو کشور برای تصمیم گیری مناسب در
مواقع حساس تشکیل شــود ،اظهار داشت:
تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان دو
کشور میتواند از بروز مشکالت و رفع خألهای
موجود کمک کند.
سردار حسین اشــتری در دیدار سه ساعته با
هیئت نظامی کشور عراق که با حضور سفیر
جمهوری اســامی ایران در این کشــور در
شهرســتان خرمشــهر صورت گرفت ،اظهار
داشت :در ابتدا باید خیرمقدمی داشته باشم
به برادرانم که با قبول زحمت برای رفع برخی
خألهای موجود به کشور ما آمدهاند.
وی با گرامی داشت یاد شهدا به ویژه شهدای
بزرگی که زحمات فراوانی برای برگزاری این
مراسم عظیم کشیدند ،اظهار داشت :شهیدان
عزیز حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس
انصافاً دو بزرگمردی بودند که در هر لحظهای از
شبانه روز پای کار بودند و برای رفع هر مشکلی
که در رابطه با این مراسم وجود داشت با جدیت
و ســرعت عمل از همه مبادی مربوطه پیگیر
موضوع میشدند و مشکل را رفع میکردند.
سردار اشتری با اشــاره به مطالب ارائه شده
توسط سرلشکر «ابوجنان البصری» فرمانده
حشدالشــعبی بصره و دیگر مسئوالن نظامی
کشــور عراق افزود :مطالب ارائه شده نشان از
اشراف باالی برادران عراقی بر موضوعات دارد
و نشان میدهد دغدغههای هر دو طرف یکی
است و احساس جدایی از یکدیگر نداریم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با
تأکید بر این که باید یک اتاق وضعیت مشترک
میان دو کشــور برای رصد لحظــهای مرزها
و تصمیم گیری مناســب در مواقع حساس
تشکیل شود ،اظهار داشت :تشکیل کارگروهی
متشکل از کارشناســان دو کشور میتواند در
تســهیل ترددها ،امنیت و انتقال تجربیات به
یکدیگر برای جلوگیری از بروز مشکالت و رفع
خألهای موجود کمک کند.
وی با بیان این که همه موضوعات در این روزها
حول انوار نورانی امام حسین (ع) است ،افزود:
مهمترین موضوع این است که همه به عشق
آقا اباعبداله الحســین (ع) خدمت میکنند و
این بهترین هماهنگی و وجه مشــترک بین
دو طرف است.
این مقام ارشد انتظامی کشور در ادامه با اشاره
به این که در کنگره بــزرگ اربعین جمعیت
عظیمی وارد کشور عراق میشــود و با مردم
خود شــهرهای عراق که جزو زوار هســتند
جمعیتی حدود  ۲۰میلیون نفر را تشــکیل
میدهند ،اظهار داشت :از این موضوع میتوان
به عنوان یک معجزه یاد کــرد و قطعاً با نگاه
حضرت سیدالشهدا همراه است که این اتفاق
رقم میخورد.
ســردار اشــتری با اشــاره به حضور خود در
پایانههای مختلف مرزی و بررســی میدانی
موضوعات افزود :بحمداله هماهنگی مطلوبی
میان مرزبانان و پلیس کشور ایران و عراق وجود
داشــت و به صورت مقطعی محدودیتهایی
ایجاد شــد که به دلیل گرمای هــوا و ازدحام
جمعیت برای برخی مردم مشکالتی ایجاد کرد
که میطلبد با بررسی و احصاء این مشکالت در
سالهای بعدی آنها را مرتفع کنیم.
فرمانده کل انتظامــی در پایان با بیان این که
حدود  ۵۰درصد از زوار ایرانی به کشــورمان
بازگشــتهاند ،افزود :این آمادگــی در پلیس
جمهوری اســامی ایــران وجــود دارد که
تجربیــات خــود را در اختیار طــرف عراقی
گذاشته و با آموزش و همکاری بیش از پیش
در رفع خألهای موجود همکاری داشته باشیم.
گفتنی است ســردار اشــتری در پایان این
جلســه از همه حاضران دعوت کرد تا همراه
خانوادههایشــان به حرم امام رضا (ع) مشرف
شوند و مهمان امام رئوف باشند.

