
سفر به سرزمين 
گل هاى الجوردى...

شهرهايى شبيه هم 
و طرح هاى جامع بدون مطالعه 

الندان؛ در دامنه البرز چشمك مى زند معمارى شهرى به كجا مى رود؟

ســارى در كرانه جنوبى درياى كاسپين، 
قصه هاست... قصه مرتفع ترين قله ايران... قصه 
كوه و دريا و جنگل و جلگه و بيشه و علفزار... 
قصه لَلِوا و نَقاره و ُســرنا... قصه تِرِش آش و 

كئى پِال و َچنگل ِخرشت...

 نهاوند  شــايد بتوان از اتصال شهرهاى 
كوچك اطراف پايتخت مانند كرج به تهران 
يا اتصال شهرهاى شمالى كشور به يكديگر به 
عنوان نمونه اى از به هم ريختگى معمارى و 

شهرسازى در سبك...
.......صفحه2 .......صفحه 4

بانك مركزى از نظر مجلس مقصر است
8 سال گذشت

بيمارستان 374 
تختخوابى ايالم

تكميل نشد

.......صفحه 2

 يك نماينده مجلس با اشاره به اظهارات معاون سيف درباره كاسپين:

.......صفحه4

.......صفحه 4

نامزدهاى شوراى شهر 
حقوق شهروندى را زير پا گذاشتند

  رهاسازى پوسترهاى تبليغاتى 
در شهر

ايالم- خبرنگار قدس: تبليغات انتخاباتى شوراى شهر 
از چند روز گذشــته آغاز شــده و هواداران نامزدها در 
ســتادهاى نامزدهاى مورد نظر تجمع و به شيوه هاى 
گوناگون تبليغ مى كنند كه نتيجه اين تبليغات منجر 

به زير پا گذاشتن حقوق شهر و شهروندان شده است.
با اين حال برخى از نامزدهاى شــوراى شهر ايالم كه 
با شــعارهايى براى زيباسازى، توسعه و گسترش شهر 
پاى به عرصه انتخابات گذاشــته انــد، حداقل حقوق 
ديگر شهروندان و آحاد جامعه را رعايت نمى كنند و با 
راهبندان در مسيرهاى اصلى شهر، تردد را براى عموم 

مردم دشوار كرده اند.
افــزون بر اين هوادارانى كه در ســتادها مشــغول به 
فعاليت هستند، بى توجه به زيبايى و نظافت شهر انواع 
پوسترها، پالكاردها، كارت هاى تبليغاتى و... را در معابر 
عمومى رها كرده و ساعاتى پس از آن اگر در شهر گذر 
كنيد، با چهره نازيبايى از انبوه كاغذها و ظروف يكبار 

مصرف روبه رو خواهيد شد.
اين عزيزان كه در صورت راه يابى به شوراى شهر بايد 
براى زيبايى شهر، توسعه همه جانبه، گسترش فضاهاى 
عمومى و... قانون وضع كنند، چگونه است كه اكنون در 
حال قانون گريزى و نقض حقوق همســايگان و ديگر 
آحاد جامعه هستند؟ چرا به اولين خواسته شهروندان 

كه آرامش است توجهى نمى كنند؟
رعايت حقوق شهر و شــهروندى از سوى اين عزيزان 
حداقل خواسته اى است كه مردم از داعيه داران توسعه 
شــهر و هوادارانشــان دارند؛ انتظارى در خور توجه و 
حداقلى، چرا كه برخى از هواداران كه از وجود كودكان 
و نوجوانان نيز در ســتادهاى خويــش بهره مى برند، 
ناخواسته حجم انبوهى از زباله را به داخل معابر و جوى 
آب رها مى كنند كه براى شهر و شهروندان و شورا نيز 
مشكل زاست چراكه هفته آينده هفت نفر از اين عزيزان 
بر كرسى شوراى شهر تكيه زده و بايد اين مشكالت را 
جمع كنند. حال اين پرسش پيش مى آيد كه آيا كسى 
كه براى رسيدن به كرسى شوراى شهر به شهر خود و 
رفتگران شــهردارى كه قرار است شهردارش را تعيين 
كنند، رحم نمى كنند، چه برنامه اى براى فرداى شــهر 
ارائه خواهند كرد؟ آيا اعضاى شورا كه در گام اول براى 
ورود به شــورا به شــهر رحم نمى كنند، در آينده نيز 

همچنان خواهند بود؟
نكته اى ديگر كه برخى نامزدها شــأن شوراى شهر را 
رعايت نكرده اند اين است كه صداى دستگاه هاى صوتى 
آن ها كه بيشــتر به مثابه كارناوال هاى عروسى است، 
براى همســايگان بسيار آزاردهنده است و اگر كسى از 
دور به برخى ستادها نزديك شود، قطعاً آن را با مراسم 

عروسى اشتباه خواهد گرفت.
انتظار مردم در مدت تبليغات از نامزدها اين اســت كه 
به شــهر و شهروندان با رعايت حقوق شهروندى احترام 
گذاشته و حقوق همسايگان ستادهاى خويش را رعايت 
كرده و همچنين به شــعور مردم نيز احترام بگذارند و با 
ارائه برنامه هاى مدون و عملى براى جلب رأى اقدام كنند.

امام جمعه اين شهر:
 8سال است هيچ مديركلى 

به «صيدون» نيامده است
 اهواز: امــام جمعه صيدون گفــت: برخى از 
مديركل ها بيش از هشــت ســال است كه به 
صيــدون نيامده اند و اين يك فاجعه اســت و وضعيت 
بهسازى اكثر روستاهاى بخش صيدون تفاوت چندانى 
نسبت به دوره طاغوت ندارد. حجت االسالم بهمنى در 
جلسه شوراى ادارى كه با حضور استاندار در فرماندارى 
باغملك برگزار شــد، بيان كرد: همان گونه كه اســتان 
خوزســتان مورد كــم توجهى دولتمردان واقع شــده، 
شهرســتان باغملك نيز مورد كم توجهى مديران ارشد 
خوزستان واقع شده، كما اينكه بخش صيدون نيز مورد 
كم لطفى مسئولين شهرســتان قرار گرفت.وى افزود: 
مايليــم بخش صيــدون زير مجموعه اســتان محروم 
كهگيلويه شود؛ استان كهگيلويه اى كه مسئولينش على 
رغم تمام محروميت ها درصدد بودند، آب رودخانه اعال را 
براى ســاخت باغ ها پمپــاژ كنند، در حالــى كه تمام 
روستاهاى پايين دســت اين رودخانه شيرين و دائمى 

مشكل آب شرب، به لحاظ كمى و كيفى دارند!
امام جمعه صيدون عنوان كرد: جاده باغملك به صيدون 
و صيدون به ديشــموك در حد يك جاده روستايى كم 
جمعيت است كه ســاالنه جان ده ها تن از هموطنان را 
مى گيرد و نمونه بارز آن سقوط يك خودرو به ته دره به 

همراه هشت مسافر كودك در چند روز اخير بود.
وى تصريح كرد: برخى از مديركل ها بيش از هشت سال 
اســت كه به صيدون نيامده اند و اين يك فاجعه است و 
وضعيت بهسازى اكثر روستاهاى بخش صيدون تفاوت 

چندانى نسبت به دوره طاغوت ندارد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:
  مختومقلى فراغى منادى

 اتحاد شيعه و سنى است
 باشگاه خبرنگاران، مراوه تپه: وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى مختومقلى فراغى را نمادى براى اتحاد و انسجام 

شيعه و سنى خواند. 
صالحى اميرى وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى در مراسم 
نكوداشت اين شاعر شهير تركمن در زادگاهش روستاى 
آق تقاى مراوه تپه در گلستان گفت: فراغى هم در عصر 
خويش و هم در حال حاضر با آثارى كه از خود به جاى 

گذاشته، نمادى براى اتحاد بوده است. 
وى مختومقلى فراغى را مايه مباهات شيعه و سنى خواند 
و افزود: همه گروه ها با الگوپذيرى از چنين مفاخر بزرگى 

بايد هدف خود را كه همان انسجام است، ادامه دهيم. 
صادقلو استاندار گلستان هم گفت: تاكنون 12 اثر ميراث 
ناملموس فرهنگى تركمن در فهرست آثار ملى كشور به 
ثبت رسيده اســت كه از مهم ترين آن ها مى توان ثبت 
فرش تركمن و ميدان اسب دوانى گنبدكاووس را نام برد.
با حضور وزير ارشاد و مسئوالن استانى مراسم كلنگ زنى 
عمليات اجرايى طرح توسعه سايت گردشگرى مختومقلى 

فراغى انجام شد. 
گفتنى اســت اين عمليات با اعتبارى افــزون بر 500 

ميليون تومان آغاز به كار كرد.
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اتمام بازسازى 
595 واحد 

آسيب  ديده زلزله 
در خراسان رضوى

 ايالم   عمليات اجرايى بيمارســتان 374 تختخوابى شهر 
ايالم سال 1388 آغازشــد و حاال بعد از هشت سال حتى با 
وجود دستور رئيس جمهور در سفر به استان ايالم در سال 94 

هنوز تكميل  نشده است...

مشــهد  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان 
رضوى از اتمام بازسازى 595 واحد آسيب  ديده بر اثر زلزله 

.......صفحه 2خبر داد...

ميهن- عليرضا لعل اكبرى  اســتان لرستان 
يكى از اســتان هاى غنى معدنى كشــور به شمار 
مى آيد و در آن طرح هايى براى بهره گيرى از اين 
منابع وجود دارد، اما به گفته مسئوالن روند اجرايى 
طرح ها به كندى پيش مى رود.طرح ساخت كارخانه 
توليد آهك صنعتى و هيدراته پلدختر يكى از اين 

طرح هاست كه هنوز به سرانجام نرسيده است.

 انتظار براى بهبود اشتغال منطقه
بنــا به گفتــه كارشناســان، چنانچه شــرايط و 
حمايت هاى الزم مسئوالن براى بهره گيرى بهتر 
از معادن منطقه فراهم شود، مسير توسعه و اشتغال 
در لرستان هموار خواهد شــد.آمارهاى ارائه شده 
نشان مى دهد طى 15 سال استان لرستان باالترين 
نرخ بيكارى را در كشور داشته و بى ترديد فعاليت 
كارخانه توليد آهك صنعتــى و هيدراته پلدختر 
وضعيت اشتغال را در اين منطقه بهبود خواهد داد.

 سرمايه گذارى 1200 ميليارد ريالى
كارشناسان در خصوص مشــخصات كارخانه توليد 
آهك صنعتى و هيدراته پلدختر مى گويند، چنانچه 
اين كارخانه ساخته شود، مى تواند، ساالنه 150 هزار 
تن در توليد داشــته باشد.مسئوالن طرح نيز تصريح 
مى كنند: اين طرح در دو فاز اجرايى مى شود كه بخش 
خصوصى و ايميدرو با ســرمايه گذارى حدود 1200 

ميليارد ريال كار ساخت آن را به عهده گرفته اند.
با اين حال بنا به گفته برخى از مســئوالن استان، 

رونــد ســاخت كارخانــه توليد آهك 
صنعتى و هيدراته پلدختر از ســرعت 

چندانى برخوردار نيست.

 فقط كلنگى زده شد!
نايب رئيس كميســيون شوراها و امور 

داخلى مجلس در اين باره به خبرنگار ما مى گويد: 
در حــوزه معادن گــچ و معادن آهــك هيدراته 
تالش هايى در منطقه صورت گرفته، ولى سرعت 
بيشــترى مورد نياز است.سيد حميدرضا كاظمى 
تصريح مى كند: «پلدختــر» منطقه غنى معدنى 

اســت و از وزارت صنايع در حوزه هاى 
معادن فعاليت بيشترى را انتظار داريم.

نماينده مردم پلدختر بااشــاره به طرح 
ســاخت كارخانه توليد آهك صنعتى و 
هيدراتــه پلدختر اظهار مى دارد: كلنگ 
ساخت اين طرح سه ماه پيش زده شد، 

اما تاكنون اقدام عملى انجام نشده است.

 ضرورت تسريع در انجام امور
وى خاطرنشــان مى كند: از مسئوالن وزارت صنعت 
معدن و تجارت انتظار داريم، ساخت اين طرح را در 

دستور كار قرار بدهند تا عمليات اجرايى آن تسريع 
شود.كاظمى مى گويد: در اين طرح شركت «ايميدرو» 
ورود پيدا كرده و اميدواريم، عمليات ساخت آن انجام 
شود و در بهبود وضعيت اشتغال منطقه تأثير بگذارد.
وى با اشــاره به وضعيت معدنــى منطقه مى گويد: 
مجوزهايى براى بهره بردارى از معادن منطقه صادر 
شــده، اما تقاضا براى اخذ مجوز استخراج همچنان 
وجــود دارد و انتظار داريــم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اين خصوص توجه ويژه داشته و نسبت به 

روند ساخت كارخانه تالش بيشترى كند.

 معدنى با درجه خلوص 98 درصد!
در همين حال يكى از كارشناسان خانه صنعت و 
معدن لرستان در گفت و گو با خبرنگار ما تصريح 
مى كند: آهك هيدراتــه پلدختر از نوع مرغوب به 
شمار مى آيد و طبق نظر كارشناسان، درجه خلوص 

اين معدن به رقم 98 درصد مى رسد.
وى خاطرنشان مى كند: در صورت ساخت كارخانه 
توليد آهك صنعتى و هيدراته پلدختر، منطقه به 

لحاظ صنعتى و اشتغال دگرگون مى شود.

 انتظار براى بهبود وضعيت زندگى
با اين حال مردم لرســتان بويژه منطقه پلدختر از 
مسئوالن انتظار دارند، طرح ساخت كارخانه آهك 
صنعتى و هيدراته هرچه زودتر عملياتى شــود تا 
زمينه اشتغال جوانان فراهم شده و وضعيت زندگى 

آنان بهبود يابد.

قدس پيگيرى مى كند
ساخت كارخانه آهك پلدختر منتظر اقدام و عمل!

ايســنا، چابهار  رئيس هيئت مديره ســازمان منطقه آزاد 
چابهار با بيان اينكه آســفالت معابر، تأمين روشنايى و تعويض 
خط انتقــال آب از اقدام هاى اخير ســازمان منطقه آزاد براى 
ساماندهى روستاى تيس است از بازنگرى كامل در طرح هادى 

قبلى اين روستاى تاريخى خبر داد.
«عبدالرحيم كردى» با اشــاره به نامگذارى ســال 96 توسط 
سازمان منطقه آزاد به عنوان «سال روستاى تيس» اظهار كرد: 
روســتاى 2000 ساله تيس با جمعيتى بيش از 8000 نفر تنها 
روســتاى منطقه آزاد چابهار است كه متأســفانه در سال هاى 
گذشــته هيچ اقدامى براى توسعه و ساماندهى آن انجام نشده 

است.
وى افزود: يكى از معيارهاى ســنجش عمكرد مديران سازمان 
منطقه آزاد چابهار در پايان سال جارى عمكرد آن ها در روستاى 

تيس است.
به گفته مديرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار، تاكنون 5000 

مترمربع از معابر عمومى و خيابان هاى تيس آسفالت شده است 
و توسعه زيرســاخت هاى برق، آب بهداشتى، فضاى آموزشى و 
آسفالت 20 هزار متر مربع از معابر عمومى در دستور كار است.

كــردى از نصب 150تير برق براى روشــنايى روســتاى تيس 
خبرداد و افزود: مطالعات سيستم جمع آورى فاضالب و طراحى 

شبكه آب تيس تكميل شده و سال آينده اجرايى مى شود.
وى با اشــاره به توافق ســال قبل ســازمان منطقه آزاد چابهار 
و بنياد مســكن بــراى اجراى طرح هادى و ســاماندهى كامل 
روســتاى تيس خاطرنشــان كرد: اعتبار اين طرح بيش از 27 
ميليارد تومان است كه 20 ميليارد آن را منطقه آزاد و7 ميليارد 

ديگر را بنياد مسكن تأمين مى كنند.
رئيس هيئت مديره ســازمان منطقه آزاد چابهار علت تأخير در 
اجراى اين پروژه را قديمى بودن طرح هادى دانســت و يادآور 
شــد: طرح هادى قبلى به علــت قديمى بودن بــه طور كامل 
بازنگرى شــده و هفته قبل براى اجرا به ســازمان منطقه آزاد 

چابهار تحويل شده است.
كردى گفت: براى ساماندهى روستاى تيس هيچ محدوديتى از 
نظــر منابع مالى نداريم و تاكنون همه اعتبارات الزم اختصاص 

داده شده است.

رئيس هيئت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم كرد
داليل تأخير ساماندهى روستاى «تيس»
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مديرعامل شركت 
ترافيك هوشمند در پاسخ 
به پرسش قدس وعده داد

درآمد «اليت» 
تا 2 ماه آينده 
اعالم مى شود

مشهد  مديرعامل شركت ترافيك هوشمند «اليت» 
براى اعالم درآمد شــهردارى از پارك حاشــيه اى در 

مشهد دو ماه فرصت خواست.
حسين هاشمى زادگان كه روز گذشته براى اعالم خبر 
تســرى مديريت شركت «اليت» در معابر شهر همدان 
در جمع خبرنگاران حاضر شــده بود ايــن بار هم در 
پاسخ پرسش خبرنگار ما از اعالم درآمد شهردارى مشهد 
از فروش پارك حاشيه اى معابر به شهروندان خوددارى 
كرد. وى كه در اين جلســه نيز همچنان مدعى شفاف 
بــودن عملكرد «اليت» بود گفت: تا پايان ســال مالى 
(تيرماه) صبر كنيد، قــول مى دهم، گزارش درآمدهاى 

چند ساله «اليت» را كامل اعالم كنم.



 امضاى قرارداد ساخت
 4 سد بزرگ مخزنى در استان بوشهر

بوشهر - خبرنگار قدس: معاون طرح و توسعه شركت 
آب منطقه اى بوشــهر گفت: قرارداد ســاخت چهار ســد 
بزرگ مخزنى در اســتان با سرمايه گذارى 8 هزار ميليارد 

ريال منعقد شد. 
على محمــدى اظهار داشــت: اولويت هاى شــركت آب 
منطقه اى استان بوشــهر تكميل طرح هاى ناتمام، تسريع 
در عمليات اجرايى ســدها و تأمين آب شــرب، صنعت و 

كشاورزى است.
معــاون طرح و توســعه شــركت آب منطقه اى بوشــهر 
خاطرنشــان كرد: مهم ترين و بزرگ تريــن قرارداد بخش 
تأمين آب اســتان به مبلغ 4 هــزار و 500ميليارد ريال 
براى ســاخت سد مخزنى دالكى منعقد و عمليات اجرايى 

آن آغاز شده است.
 محمــدى تصريح كرد: افزون بر ســد دالكى كه بر روى 
رودخانه دالكى ســاخت آن آغاز شــده، سدهاى باغان و 
دشت پلنگ به ترتيب بر روى رودخانه هاى باغان و دشت 
پلنــگ از حوضه آبريز مند از نوع ســد هاى بتنى غلتكى 

عمليات ساخت آن آغاز شده است.
وى افزود: با ســاخت اين ســدها افزون بــر حقابه هاى 
كشــاورزى و نياز زيست محيطى، در مجموع 45 ميليون 
مترمكعــب آب مورد نياز شــرب و صنعت مناطق جنوب 

استان بوشهر تأمين مى شود.

 350 نيروى شهردارى ايالم زباله هاى 
ستادها را جمع آورى مى كنند!

ايالم: رئيس اداره روابط عمومى شــهردارى ايالم 
گفت: هر شــب 350 نيروى شــهردارى، مشغول 
جمــع آورى زباله هاى ســتادهاى تبليغاتــى نامزدهاى 

شوراى شهر مى شوند.
محمد ســلطانى بــا بيان اينكــه طبق قانــون تبليغات، 
ستادهاى تبليغاتى بايد ســاعت 23 و 30 دقيقه تعطيل 
شوند، اظهارداشت: متأســفانه برخى ستادها بى توجه به 
قانون، تا ساعاتى پس از بامداد نيز فعال هستند و موجب 

آزار و اذيت ديگر شهروندان مى شوند.
وى با اشاره به اينكه شــهردارى ايالم پيشرو در تبليغات 
پاكيزه اســت و اين رويه را از سال 84 پيش گرفته است، 
افــزود: در هميــن راســتا در 150 نقطه شــهر بنرهاى 
تبليغاتى بزرگ براى نامزدها نصب شده كه ديگر نيازى به 

توزيع پوستر و پالكارد نيست.
عضو كميته تبليغات انتخابات شــهر ايالم به معطل شدن 
خدمات شهردارى به علت تجميع نيروها براى جمع آورى 
زباله هاى ستادها اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: كارگران 
تا ســاعات اوليه بامداد با وسايل گوناگون، مشغول كندن 
پوسترهاى تبليغاتى از ديوارهاى شهر و تابلوهاى عمومى 

هستند كه چهره شهر را بسيار نازيبا كرده است.
محمد ســلطانى با انتقاد از نصب پوســترهاى تبليغاتى 
نامزدها بر روى ديوارهاى ســاختمان و منازل و تابلوهاى 
عمومى و راهنمايى، بيان داشت: اين موضوع خالف قانون 
است و در حالى كه شهردارى نسبت به نصب بنر تبليغاتى 
در ابعــاد بزرگ با تصوير تمامى نامزدها اقدام كرده، ديگر 

نيازى به نصب پوستر و توزيع آن در شهر نيست.

 كرسى تالوت قرآن به ياد جانباختگان 
معدن آزادشهر

پانا- گنبد: كرسى تالوت قرآن به مناسبت فرارسيدن ايام 
نيمه شعبان و به ياد جانباختگان معدن آزادشهر برگزار شد.

 اين كرسى تالوت با حضور قارى ممتاز و نوجوان كشورى از 
مشهد مقدس در مسجد اميرالمؤمنين(ع) گنبدكاووس برپا و 

با استقبال عالقه مندان روبه رو شد.
ســيدمحمدصادق حســينى از مشــهد مقدس يكى از 
شاگردان ممتاز شهيد محسن حاج حسنى است كه مقام 
اول مســابقات سراسرى اوقاف را در مقطع زير 16 سال و 
مســابقات دانش آموزى كشــور ونفر اول مسابقات بسيج 

دانش آموزى كشور را در كارنامه خود دارد.
گفتنى اســت، كرســى هاى تالوت قرآن كريــم در ايام 
مناســبتى برپا شده كه مورد استقبال مردم و نمازگزاران 
مســاجد گنبدكاووس قــرار مى گيرد. اين كرســى ها به 
تقويت قاريان جوان و آتيه دار بومى مى انجامد و از سويى 
فرهنگ تالوت و قرائت قرآن كريم و تشــويق نوجوانان به 

اين عمل نيكو را پررنگ تر مى كند.

 مساعدت 19ميليارد تومانى حاميان 
به ايتام تحت حمايت كميته امداد اصفهان

اصفهان- خبرنــگار قدس: طرح اكــرام ايتام يكى از 
طرح هاى مشاركتى كميته امداد است كه به منظور اشاعه 
فرهنگ احسان و نوعدوستى در جامعه و همچنين كمك 

به ايتام اجرا مى شود. 
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد اصفهان 
تصريح كرد: در طرح اكرام ايتام، افراد نيكوكار با پذيرفتن 
و تقبــل حمايت مالى از يك يا چند يتيم در طول ســال 
نســبت به رفع مشــكالت مــادى و معنوى آنــان اقدام 

مى كنند.
عبد الرزاق ميرزايى ادامه داد: خّيران در سال گذشته 19 
ميليارد و 400 ميليون تومان به صورت نقدى و غير نقدى 

به ايتام كمك كردند.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد اصفهان  
با اشــاره به افزايش ميــزان همدلى مــردم اصفهان در 
ســال 94 گفت: حاميان و خّيران اصفهانى 17ميليارد و 
600ميليون تومان در راســتاى بر طرف كردن مشكالت 
ايتــام در بخش هايــى مانند ازدواج، بيمــارى، تحصيل، 

ساخت وتعميرات مسكن به نيازمندان اهدا كردند.

8 سال گذشت

بيمارستان 374 تختخوابى ايالم تكميل نشد
��ر

مهر- ايالم   عمليات اجرايى بيمارستان 
374 تختخوابى شــهر ايالم ســال 1388 
آغازشــد و حاال بعد از هشت سال حتى با 
وجود دستور رئيس جمهور در سفر به استان 
ايالم در سال 94 هنوز تكميل  نشده است.

ايالم از جمله مناطق محروم كشور در بخش 
پزشكى به شمار مى رود، گاهى اوقات مردم 
اســتان براى كارهاى درمانى به استان هاى 

همجوار و كالنشهرها سفر مى كنند.
طى سال هاى اخير وعده هاى فراوانى براى 
حل مشــكالت درمانى در استان ايالم داده  
شده اســت، هرچند بعضى از امكانات وارد 
استان شــده، ولى مردم استان همچنان با 
مشــكالت زيادى روبه رو هستند و در اين 
بين بيمارستان هاى استان از شرايط خوبى 

هم برخوردار نيستند.
اســتان قديمى و  بيمارســتان هاى  بيشتر 
فرسوده هســتند كه در سال 1388 كلنگ 
يك بيمارستان در استان به زمين زده  شده 
كه ابتــدا 320 تختخوابى بــود، بعد 364 
تختخوابى و حاال 374 تختخوابى، هنوز اين 
طرح بعد از هشت سال به سرانجام نرسيده 

و در نيمه هاى كار قرار دارد.

 وعده رئيس جمهور اجرايى نشد
بيمارستان 374 تختخوابى ايالم در 9 طبقه 
و در زمينى به مســاحت 60 هزار مترمربع 
و زيربنــاى 35 هــزار مترمربــع در حال 
ساخت اســت كه شامل بخش هاى مختلف 
بيمارستانى، پاراكلينيكى و تخصصى است.

عمليات ساخت بيمارستان 374 تختخوابى 
ايالم از ســال 88 آغازشــد كه در سال 94 
و همزمــان با ســفر كاروان تدبير و اميد به 
اســتان ايالم، رئيس جمهور دســتوراتى را 
مبنى بر تكميل اين بيمارستان صادر كرد، 

ولى اين پروژه تكميل نشد.
سيد حســن قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت 
هم سال گذشته در سفر به استان ايالم اعالم 
كرد كــه بيمارســتان 374 تختخوابى ايالم 
مهم ترين پروژه در حال ساخت ايالم است كه 
بايد بسرعت تكميل و در اختيار مردم قرار گيرد.
هاشمى با اشاره به دستور رئيس جمهور در 
سفرش به استان ايالم مبنى بر لزوم تكميل 
بيمارستان تا پايان سال 96، گفت: با توجه 

به مشكالت اقتصادى دولت در سال جارى، 
اين بيمارســتان حتماً بايد تا پايان ســال 
آينده تكميل شــود. ضمن اينكه مذاكراتى 
هم براى اختصاص اعتبار بــه اين پروژه با 

دكتر نوبخت انجام داده ايم.
با شرايطى كه اين طرح دارد به نظر مى رسد 
اين پــروژه در ســال جارى هــم تكميل 
نمى شود و بايد تزريق اعتبارات به اين پروژه 
افزايش چشمگيرى داشته باشد تا شايد سر 

موعد تكميل شود.

 بيمارستان 374 تختخوابى ايالم
 50 درصد پيشرفت دارد

ســيد كمال الدين ميرجعفريان مديركل راه 
و شهرســازى اســتان ايالم در گفت و گو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: بيمارستان 374 
تختخوابى شهر ايالم ازجمله پروژه هاى مهم 
اســتان ايالم اســت كه بيش از 50 درصد 
پيشــرفت دارد و براى تســريع در عمليات 

ساخت نيازمند اعتبار است.
وى بيان داشــت: 900 ميليارد ريال اعتبار 
بــراى اتمام ايــن پروژه مورد نياز اســت و 

در صــورت تأمين آن تا پايان ســال 96 به 
بهره بردارى خواهد رسيد.

 جعفريان با اشــاره به اينكــه تاكنون 350 
ميليارد ريال اعتبار براى اين طرح بهداشتى و 
درمانى هزينه شده است، افزود: اين بيمارستان 
در دو فاز اجرا مى شود كه فاز نخست اين طرح 
سال 88 آغاز شد و 190 ميليارد ريال نيز براى 

اجراى آن هزينه شده است.
على دل پيشه رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
استان ايالم نيز در گفت و گو با خبرنگار مهر 
اظهار داشــت: با بهره بردارى از بيمارستان 
374 تختخوابــى ايالم، بخــش عمده اى از 

مشكالت درمانى استان رفع مى شود.
وى افزود: اين بيمارستان از طرح هاى كالن 
دولت در استان ايالم است و تكميل آن در 

سال جارى از اولويت هاى اصلى است.
وى با اشــاره به اينكه دولت و مســئوالن 
اســتانى مصمم بــه تكميل ايــن طرح در 
سال جارى هســتند، گفت: وزير بهداشت 
در بازديــد خود از اين طرح كه اســفندماه 
سال 95 انجام شد، قول مساعد را براى حل 

مشكالت اين طرح دادند.
دل پيشه با اشاره به اينكه اقدام هاى بسيار 
خوبى بعد از اجراى طرح تحول سالمت در 
بخش درمانى اســتان رخ  داده است، گفت: 
اســتان ايالم بــا اســتفاده از ظرفيت اين 
طرح اقــدام به ايجاد هتلينگ و بهســازى 
بيمارستان هاى دانشگاهى با اعتبارى افزون 

بر 500 ميليارد ريال كرده است.

سفير اين كشور در ايران خبر داد
  سرمايه گذارى و گردشگرى 

جمهورى چك در لرستان

 ايلنا- خرم آباد: ســفير جمهورى چك گفــت: در حوزه 
كشاورزى و دامپرورى و فرآورى توليدات اين حوزه نقاط قوت 
بسيارى داريم كه مى تواند، زمينه ايجاد خط توليد، بسته بندى 

و فرآورى اين محصوالت را در لرستان فراهم آورد.
 سفير جمهورى چك در لرستان گفت: كشور من با لرستان 
داراى قابليت هاى مشــترك در زمينه هاى كشاورزى، بسته 
بندى و فرآورى محصوالت كشــاورزى اســت و اين مسئله 

مى تواند، زمينه ساز همكارى ها وتعامالت آينده باشد.
جومپا با برشــمردن توانايى هاى جمهــورى چك در زمينه 
توليد ماشين آالت و سيستم هاى پيشرفته استخراج معادن 
و متخصصان، گفت: در حوزه كشاورزى و دامپرورى و فرآورى 
توليدات اين حوزه نقاط قوت بسيارى داريم كه مى تواند، زمينه 
ايجاد خط توليد، بسته بندى و فرآورى اين محصوالت را در 
لرستان فراهم آورد. وى افزود: تالش مى كنيم، سرمايه گذاران 
و گردشــگران را براى ســرمايه گذارى و آشنايى با لرستان 

ترغيب كنيم.

مديركل بنادر و دريانوردى بوشهر: 
  طرح بندر تجارى ريگ با سرمايه گذارى 

180 ميليارد اجرا مى شود 
بوشهر - خبرنگار قدس: مديركل بنادر و دريانوردى استان 
بوشــهر گفت: طرح بندر جديد تجــارى ريگ در زمينى به 
مســاحت 50 هكتار و سرمايه گذارى  180 ميليارد ريال اجرا 

مى شود. 
محمدمهدى بنچارى در آيين آغاز ساخت اسكله بندر ريگ 
بــا بيان اينكه طرح هــاى بندرى در نقاط گوناگون اســتان 
بوشهر اجرا مى شود، اظهار داشــت: استان بوشهر با داشتن 
طوالنى تريــن مرز دريايى با خليج فارس فرصت مهمى براى 
توسعه طرح هاى بندرى ايجاد كرده كه اين مهم مورد توجه 

ويژه قرار دارد.
وى با اشــاره به اينكه طرح هاى توسعه اى در بنادر استان 
بوشهر اجرايى شــده، گفت: طرح پسكرانه بندر بوشهر در 
مجتمع بندرى جزيره نگين با سرمايه گذارى 600 ميليارد 
تومان با مشــاركت بخش خصوصى در حال اجراست كه 
تكميــل آن تحــول مهمى در حوزه تخليــه و بارگيرى و 

فعاليت تجارى ايجاد مى كند.
بنچارى با اشــاره به ســرمايه گذارى 180 ميليارد ريالى در 
اجراى ايــن طرح گفت: طرح بندر جديــد تجارى ريگ در 
زمينى به مساحت 50 هكتار و با سرمايه گذارى  180ميليارد 

ريال اجرا مى شود.
وى خاطر نشان كرد: با اجراى طرح بندرى در ريگ ظرفيت 
تخليه و بارگيرى كاال در آن از 35هزار تن در سال به 120هزار 

تن افزايش مى يابد.

  راه اندازى 200 مركز مشاوره ازدواج 
خانواده در استان ها 

بوشهر - خبرنگار قدس: معاون ســاماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان گفت: 200مركز مشاوره ازدواج خانواده 
در استان ها و شهرهاى بزرگ راه اندازى شده كه تا پايان امسال 

به 1000 مركز افزايش مى يابد.
محمدرضا رســتمى در بوشهر با اشاره به اينكه در امر ازدواج 
جوانان قدم هاى مهمى برداشته شده است، اظهار داشت: سه 
كار اساسى در حوزه ازدواج جوانان در بخش هاى افزايش وام، 
مشــاوره ازدواج خانواده و دوره آموزشــى پيش از ازدواج در 

استان ها اجرا شده است.
وى تصريح كرد: در 16 استان مركز مشاوره تخصصى ازدواج 
خانواده فعال بود كه اكنون 200 مركز در استان ها و شهرهاى 

بزرگ راه اندازى شده است.
وى خاطر نشــان كرد: براساس برنامه ريزى انجام شده مراكز 
مشاوره ازدواج خانواده جوانان امسال با افزايش پنج برابرى به 

1000 مركز مى رسد.

انتقاد يك نماينده از نامزدها
  درختان سطح شهر محل تبليغات 

نامزدها نيست 

يزد - خبرنگار قدس: نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس 
با بيان اينكه درختان سطح شهر محل تبليغات نامزدها نيست، 
گفت: با توجه به اهميت حفظ محيط زيست و زيبايى فضاى 
سبز شــهرى، نامزدها بايد به جاى استفاده از درختان براى 
تبليغات از محل هايى كه شهردارى براى اين منظور تدارك 

ديده، استفاده كنند.
سيد ابوالفضل موسوى بيوكى در بازديد از تبليغات نامزدها در 
سطح شهر گفت: با توجه به كويرى بودن شهر يزد و مسئله 
كم آبى، محيط زيست و فضاى سبز شهرى از اهميت زيادى 
برخوردار است و همه بايد براى حفظ و نگهدارى آن بكوشيم.
وى بــا تاكيد بر لزوم پرهيز از نصب پوســترها به درختان 
افزود: درختان سرمايه هاى زيست محيطى شهر محسوب 
مى شــوند و نامزدها و هواداران بايد نسبت به اين مسئله 

دقت بيشترى كنند.

یک ��� یک ��ر

قدس: مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى خراسان 
رضوى از اتمام بازســازى 595 واحد آسيب  ديده بر اثر 

زلزله خبر داد.
موســوى  نيا در حاشــيه بازديد از مناطق زلزله  زده در 
خراســان رضوى، با قدردانى از مســاعدت و همراهى 
دولت با اين بنياد در بازسازى مناطق زلزله  زده خراسان 
رضوى، مشخصاً به ضرورت حذف هزينه تعهد محضرى 
متقاضيان تسهيالت اشاره و فراهم شدن امكان ضمانت 
زنجيره اى آن ها از يكديگر، براى دريافت تســهيالت از 

بانك عامل را مناسب ارزيابى كرد.

وى ادامه داد: قســط اول كمك بالعــوض از ديروز23 
ارديبهشت، براى متقاضيان بازسازى كه مدارك خود را 

كامل كرده اند، امكان پرداخت دارد.
موسوى  نيا گفت: تاكنون آواربردارى 595 واحد آسيب 
 ديده در شهرســتان هاى تربت جام، فريمان، سرخس و 

مشهد به پايان رسيده است.
محمــد مقــدورى، معــاون هماهنگى امــور عمرانى 
استاندارى خراسان رضوى نيز با حضور در مناطق زلزله 
 زده شهرســتان هاى تربت جام و فريمان از روند كمى و 

كيفى بازسازى اين مناطق بازديد كرد.

وى در اين بازديد كه فرمانداران تربت جام و فريمان 
و مديران كل مديريت بحران و بنياد مســكن استان 
نيز حضور داشتند، روند اقدام هاى صورت گرفته را در 
روستاهاى زلزله زده دوسنگ، قلعه سرخ و يكه پسته 
در تربت جام و الغور، دوقلعه براشــك و سرچشــمه، 

بررسى كرد.
مقدورى گفت: بيش از هر مســئله نظارت بر ســاخت 
وساز، اســتحكام واحدهاى احداثى، مشاركت مردمى و 
تســريع در تحويل  دهى واحدها تا حداكثر 20 مهرماه 

اهميت دارد.

بيمارستان 374 
تختخوابى شهر ايالم 

ازجمله پروژه هاى 
مهم استان ايالم است 
كه بيش از 50 درصد 
پيشرفت دارد و براى 

تسريع در عمليات ساخت 
نيازمند اعتبار است 

بــرش
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ايرانسرا

رقيه توسلى در كرانه جنوبى درياى كاسپين، قصه هاست... 
قصه مرتفع ترين قله ايران... قصه كوه و دريا و جنگل و جلگه و 
بيشه و علفزار... قصه لَلِوا و نَقاره و ُسرنا... قصه تِرِش آش و كئى 
پِال و َچنگل ِخرشت... قصه 120دهستان و 3346 روستا كه 
هر فصل تقويم بلدند دل طبيعتگردها را چه جور ببرند... قصه 

مازندران و ديارى كه «نيما»يش را شاعر كرد...
اگر روزى مسافر رشته كوه هاى البرز شديد و در حال عبور از 
دامنه البرز مركزى و بخش چهاردانگه شهرستان سارى روى 
تابلويى خوانديد: «اَلندان»، توصيه اكيد مى كنم با همه قدرت 
بكوبيد روى ترمز خودروتان و بى معطلى مسيرتان را كج كنيد.
صد البته كه اگر به اين پيشــنهاد عمل كنيد، همان اول راه 
خواهيد فهميد كه سرنوشت، چه جور پايتان را باز كرده است 
به سرزمين عجايب. به اَلندان. به روستايى كه به گستردگى 

آسمان، شبدرزار دارد و شقايق و گل هاى وحشى.
همين اول بگويم كه چه بر ســِر چشم تان خواهد آمد از رؤيا 
و هيجان! انگار وارد جشنواره طبيعت شده ايد. همه چيز آنجا 
هست. مه رقيق، نم نم باران، آسمان آبى و دورترها هم جنگل. 
انگار همه فصل هاى سال در الندان، ارديبهشت است. بنفش و 

سفيد و قرمز و زرد. 
گلستانى اســت اين جاده. ســالم و عليِك هواى مرطوب و 
ابريشــمى و دلربايى باغ هاى سيب به يكطرف، نسيمى را كه 
يونجه زاران را بى وقفه مى رقصاند، نمى شود روى كاغذ آورد.

آن قدر از داالن بهشتى مسير با شادى و انرژى مى گذريد كه 

نمى فهميد كى كيلومترها را پشت سر گذاشته ايد و رسيده 
ايد به روستا. (چشم حســود كور) اينجا هيچ خبرى از زباله 
نيست... واقعاً هيچ خبرى... تمام راه، حالتان كوِك كوك است 
از اينكه فقط و فقط در طبيعِت محض و خالص ايد... بى بال... 

بى زباله... بى حرص و غصه...

 دشِت گل گاوزبان هاى درمانگر
كاش همه مســافران چون ما با ســكانس بى نظير عروسى 
اين ديار غافلگير شوند. با قيافه خندان روستاييانى كه دارند 
با لباس هاى گلدار و صــورِت بى ريا از تپه اى باال مى روند كه 

بى گمان آنجا بايد خانه عروس خانوم الندانى باشد.
اينجا مثل همه روستاهاى شمالى گله گاو مى بينيد و مرغ و 
اردك هاى پر و بال خيس شده. هيزم هاى انباشته هم از ديوار 
كوتاه خانه ها پيداست و ستون چوبى ايوان ها. پيشتر كه برويد، 
كاه و علوفه از آُغل آويزان اســت و درخت هاى گردو و سيب 

مى بينيد و حصارهايى كه كاج ها، پاسبانش شده اند.
و پيرمردى كه با سطلى در دست سمت طويله مى رود؛ انگار 

وقت دوشيدن گاوهاست.
َردپــاى خوش و بش مازنى هاى نازنيــن و ارجمند در كوچه 
پسكوچه هاى اَلندان پُررنگ اســت... َردپاى مباركباد و شوِر 

جشن...
اين روســتا را بايد بــه خاطر گل گاوزبانش ديــد. به خاطر 
الجوردى هاى درمانگر. به خاطر ارديبهشتى كه گياه دارويى 

الندان، قدم به فصل گل دهى مى گذارند.
به خاطر گلى كه دم كرده اش آرامبخش و نشــاط آور است و 
رنگ رخسار را باز مى كند. دستى در تصفيه خون دارد و تنگى 

نفس و برونشيت را شفا مى بخشد.
از گل گاوزبان اين روســتا نبايد براحتى چشم پوشى كرد. از 
گياهانى كه در آب وهواى نيمه مرطوب و كوهســتانى پا به 

دنيا مى گذارند.
به گردِش روســتاى زيباروى و آرام چهاردانگه برويد و واقعاً 

خودتان را دستپاچه كنيد.

 درياچه الندان با اكوسيستمى غنى 
در ادامه ســفر بايد بساط چادر و آتش و چاى را از خود دريغ 
نكرد و رفت به «درياچه الندان» يا «آب بندان پله اَزنى». درياچه 
اى 17 هكتارى كه آبش فقط از طريق نزوالت آسمانى چون 
بــاران و برف تأمين مى شــود و هيچ رودخانه اى به ســمت 
آن جريان ندارد. چنانچه از مكان هاى توريســتى چهاردانگه 
مى گويند، اولويت ها اين هايند: چشمه باداب سورت، درياچه 

چورت و درياچه الندان.
اين درياچه از جاذبه هاى طبيعى مازندران است كه بنا به باور 
كارشناسان، اكوسيستمى غنى تر از درياچه هاى كشور سوئيس 
دارد كه در فصل تابســتان و بهار مى شــود، شب ها كنارش 
چادر زد. در حوالى درختان ممرز و نَمدار و بلوط و توســكا و 

درختچه هاى اَزگيل و وليك.

 سرزمين عجايب
واقعاً ديدن النداِن خوش بَــر و رو همانا و پچ پچ هاى پس از 
آن همانا... ديدن سالخوردگان گرامى اش كه پيشقدم مى شوند 
تا عكس هايتان را زيبا كنند، همانا و قشنگ ترين عكاسى ها 
همانا... تجربه ارديبهشــت بارانى و صداى ساز و ُدُهل همانا و 

بهانه عاشق شدن همانا... 
اصالً مگر مى شــود، اين قدر پاكيزگى و طبيعت درهم ادغام 
شده باشند!؟ مگر مى شود، خودرو را گوشه اى متوقف كرد و 
نه در رؤيا كه در واقعيت، با مه همقدم شد، دنيا را فراموش كرد 
و قّد هزار ســال حرف زد و باال و پايين پريد!؟ و اين قدر حاِل 

خوِب طبيعت بچكد قطره قطره در رگ هاى مسافر!؟
اصــالً الندان نرفته ها بدانند در ســرزمين عجايــب، از زباله 
خبرى نيست... گل گاوزبان مى خندد... و افسون درياچه تا ابد 

قورت تان خواهد داد...!

الندان؛ در دامنه البرز چشمك مى زند

سفر به سرزمين گل هاى الجوردى...

اتمام بازسازى 595 واحد آسيب  ديده بر اثر زلزله در خراسان رضوى



خلخال  كارخانه نئوپان خلخال با 
بيش از 17 سال فعاليت يكى از صنايع 
مهم و بزرگ اين شهرستان است كه همزمان با 
ركود در ســاير بخش هاى كشور، اره بيكارى 
پيكر نيمه جان اين واحد صنعتى را مى خراشد.
ركود حاكم بر بازار و صنعت موجب شــده تا 
اين كارخانه نيز با خاموش كردن دستگاه هاى 

صنعتى، 200 كارگر را راهى خانه كند.
با اينكه بسيارى از كارگران اين كارخانه قبل از 
سال به خانه هايشان ارجاع شدند، اما فرماندار 
خلخال اين موضوع را فقط خبرسازى دانسته 
و مى گويد: كارخانه نه تنها تعطيل نشده است 

بلكه روى خط توسعه قرار دارد.

 200 كارگر بيكار شدند
بشير خالقى، نماينده مردم خلخال و كوثر در 
مجلس شوراى اســالمى بر روى اين موضوع 
مهر تأييد زده و مى گويد: بزرگ ترين كارخانه 
شهرستان خلخال و جنوب استان اردبيل در 
آستانه تعطيلى بوده و در اين زمينه 200 كارگر 
كه در اين كارخانه مشغول فعاليت بودند، بيكار 

شدند.
وى بيان مى كند: البته اين ركود و تعطيلى تنها 
به اين كارخانه ختم نمى شــود بلكه در حال 
حاضر كارخانه ســبالن پارچه نيز با مشكالت 
بسيارى دست و پنجه نرم مى كند كه بى شك 
اگر در اين زمينه اقدام هاى اساسى انجام نشود، 
شــاهد حاكميت ركود در ايــن كارخانه نيز 

خواهيم بود.
نماينده مــردم خلخــال با بيــان اينكه در 
همين راستا جلسه ويژه اى با مسئوالن بنياد 
مستضعفان انجام شده تا مشكالت اين كارخانه 
بررسى شود، ادامه مى دهد: متأسفانه به دليل 
برخى بى برنامگى ها و ســودجويى ها كارخانه 
نئوپان خلخال در آستانه ركود و تعطيلى قرار 

گرفته است.
وى يادآور مى شود: عده اى سودجو با برنامه هاى 
از پيش تعيين شده درصدد تعطيلى كارخانه و 
در حال حاضر بــا ترفندهاى مختلف در صدد 
هســتند كه بگويند دخل و خرج در كارخانه 
نئوپان همخوانى ندارد و با فرهنگ سازى اين 
امر درصدد پوشاندن مشكالت موجود هستند.

نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس شوراى 
اسالمى اذعان مى كند: در اين زمينه تماسى 
با مسئوالن بنياد مســتضعفان انجام شده و 
در حال حاضر برخى با اعالم ورشكســتگى و 
مشكالت موجود درصدد ايجاد نگرانى در بين 
مردم منطقه هستند كه نياز است متوليان اين 

امر را با جديت پيگيرى كنند.
خالقى بيان مى كند: شهرستان خلخال يكى از 
مناطق محروم استان اردبيل محسوب مى شود 
و راه اندازى اين كارخانه در گذشــته شــور و 
نشــاط خاصى را در منطقه به همراه داشت، 
ولى هم اكنون اين كارخانه بزرگ در آســتانه 

تعطيلى قرار گرفته است.

 كارگران مرخصى هستند
در حالــى كه نماينده مــردم خلخال تمامى 
تالش ها را در راســتاى حل مشــكالت اين 
واحد صنعتى و همچنين جلوگيرى از تعطيلى 
مى داند، اما فريدون بابايى، فرماندار خلخال اين 

موضوع را خبرسازى مى خواند.
وى با تكذيب برخى خبرسازى ها درباره توقف 
فعاليت كارخانه نئوپان خلخال مى گويد: نه تنها 
اين كارخانه تعطيل نشده، بلكه به فكر توسعه 
خط توليــد و افزايش ظرفيت توليدى آن نيز 

هستيم.
وى بيــان مى كند: كارخانــه نئوپان خلخال 
بزرگ ترين و تنها واحد صنعتى بزرگ جنوب 
استان و اين شهرستان محسوب مى شود كه 
عالوه بر اشتغال 200 نفر به صورت مستقيم در 
اين واحد صنعتى 1500 نفر نيز به صورت غير 
مستقيم در بخش هاى مختلف حمل و نقل، 
پيمانكارى و تهيه هيزم در جوار اين كارخانه 

مشغول به كار هستند.
وى بــا اعالم آمادگى براى همكارى در اجراى 
طرح هاى توسعه اى كارخانه نئوپان افزود: اين 
كارخانه متعلق به بنياد مستضعفان كشور بوده 
و راه اندازى آن در شهرستان محرومى همچون 
خلخال در گذشته با هدف حمايت از مناطق 
محروم كشور و ايجاد زمينه اشتغال براى اهالى 

اين منطقه صورت گرفته است.
فرماندار خلخال با اشــاره بــه اينكه كارگران 
كارخانه نئوپــان خلخال نيز بنا به تصميمات 
گرفته شده در مرخصى به سر مى برند، گفت: 
هم اكنــون مطالبات اين كارگــران پرداخت 
مى شــود كه انتظار مى رود با راه اندازى دوباره 

توليد شاهد حضور كارگران در خط توليد اين 
كارخانه باشيم.

 قول مساعد براى حل مشكل 
وى ادامه مى دهد: به منظور نوسازى تجهيزات 
كارخانه، تزريق منابع ملى مورد نياز و توسعه 
فعاليت اين كارخانه با آقاى سعيدى كيا رئيس 
بنياد مســتضعفان بحث و تبادل نظر شده و 
رئيس بنياد نيز در اين زمينه قول مساعد داده 

است.
فرماندار خلخال بيان مى كند: اين كارخانه كه 
ظرفيت توليد 40 هزار تن مترمكعب نئوپان 
در ســال را دارد و براى بيش از 1000 نفر به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد 
كرده بود، هم اكنون با مشــكالتى روبه روست 
كه انتظار مى رود، مســئوالن ارشــد كشورى 
بــراى اين امر چاره اى بينديشــند چرا كه در 
سال اقتصاد مقاومتى توليد و اشتغال تعطيلى 
تنها كارخانه بزرگ خلخال بى مهرى به مردم 
منطقه بوده و شايســته ظرفيت هاى منطقه 

نيست.
بابايى با بيان اينكه قســمت ادارى و نگهبانى 
كارخانه نئوپان خلخــال در حال حاضر فعال 
است، اظهار كرد: نياز است بانك هاى عامل و 
ستاد تسهيل، حمايت هاى ويژه اى داشته باشند 
تا شاهد رونق توليد و اقتصاد در منطقه باشيم.

��ر � ا��خابات
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 تأمين امنيت انتخابات
 سيستان وبلوچستان

 با به كارگيرى 12 هزار نيروى پليس
 ميزان، زاهدان: رئيس پليس سيســتان و بلوچستان از به 
كارگيرى 12 هزار نيروى پليس براى تأمين امنيت انتخابات 

سيستان وبلوچستان خبر داد.
ســردار رحيمى با اشــاره به آمادگى پليس استان سيستان 
وبلوچستان براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراى 
اســالمى شهر و روستا، گفت: براى انتخابات پيش رو در اين 
اســتان 2220 صندوق اخذ رأى در نظر گرفته شــده است 
كه نيروى انتظامى بــه عنوان متولى تأمين امنيت برگزارى 

انتخابات آمادگى الزم را در سطح استان دارد. 
وى ادامه داد: براى انتخابات پيش رو 12 هزار نيروى پليس 
شــامل نيروهاى يگان امداد، يگان ويژه و ماموران انتظامى 
كار تأمين امنيت انتخابات را در سطح استان بر عهده دارند. 
همچنين نيروهاى احتياط و واكنش ســريع استان در آماده 
باش به سر برده تا در صورت وقوع حادثه احتمالى وارد عمل 
شــوند. به گفته رئيس پليس سيستان وبلوچستان، تمامى 
جلسات انتخاباتى نامزدها در استان پوشش كامل امنيتى داده 
شده و بدون هيچ مشكلى تبليغات انتخابات در حال برگزارى 
اســت. رحيمى با بيان اينكه براى برگزارى انتخابات آمادگى 
كامل داريم، تاكيد كرد: 50 درصد نيروها در آماده باش كامل 
هستند كه در روزهاى منتهى به انتخابات به آماده باش 100 

درصدى نيروها مى رسيم. 
وى با اشاره به اينكه سيستان وبلوچستان تنها استان كشور 
اســت كه به دليل وسعت و پراكندگى شهرها و روستاها 60 
درصد صندوق هايش سيار است، تأكيد كرد: در اين استان، 
تمهيدات تأمين امنيت با ســاير نقاط كشور متفاوت بوده و 

از نيروهاى زبده براى حفاظت از صندوق استفاده مى كنيم. 
رئيس پليس سيستان وبلوچســتان با اعالم اينكه در حوزه 
انتخابات شوراى شهر و روستا مشكلى در سطح استان نداريم، 
افزود: خوشبختانه در انتخابات سال 94 هيچ مشكلى در سطح 
اســتان به وجود نيامد. البته پليس نقاط حساس انتخابات 
شــوراى شهر و روستا را شناسايى كرده و تمركز خوبى روى 

اين مناطق داريم. 

 حضور دالالن اقتصادى؛ 
درد بزرگ شهر رشت

رشــت - خبرنگار قدس: حضور دالل هاى اقتصادى در 
سايه، يكى از دردهاى بزرگ رشت است. زمانى كه پروژه هاى 
فرهنگى، اجتماعى و عمرانى به صورت متوازن بين پيمانكاران 
توزيع نمى شود، به بهانه اينكه مى خواهيم، پول فالن پيمانكار 
را يك سال بعد پرداخت كنيم از ظرفيت همه پيمانكاران شهر 
استفاده نمى شــود و همين امر افزون بر كاهش كيفيت كار 

موجب احتمال فساد مالى و النه گذارى فساد مالى مى شود.
يكى از كارگزاران روابط عمومى گيالن با بيان اينكه چكاپ  هاى 
فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى شــهر رشت نشان مى دهد، 
شهردارى اين شــهر به دو درد مبتال است، گفت: شهردارى 
به منازعه سياسى و دوم دالل هاى اقتصادى مبتالست و اين 
دو درد، تنها به دست 800هزار نفر از ساكنان شهر رشت در 
29 ارديبهشت مداوا مى شود.سيد رضا علوى زميدانى افزود: 
تجربه نشان داده هرگاه در يك سازمان يا در يك شوراى شهر 
درگيرى هاى سياســى وجود داشته باشد و خدمات شهرى 
مانند فرهنگى اجتماعى، پسماند، ايمنى و آتش نشانى، شهر 
هوشمند، زيباســازى و فضاى سبز، زيرساخت ها و عمرانى، 
مديريت ترافيك و حمل و نقل بار و مســافر، سرمايه گذارى، 
ساماندهى مشاغل شهرى و آرامستان ها همواره در منازعات 
سياسى هضم شــود، ساكنان شهر نمى توانند، طعم شيرين 
خدمت را از سوى خادمان خود بچشند و در شهردارى رشت 

دقيقاً چنين تصويرى متصور است.

معاون اجتماعى بهزيستى كشور در آستارا:
 عرضه يك وعده غذايى به كودكان در 
روستامهدها از سال جارى آغاز مى شود

آستارا- خبرنگار قدس: معاون اجتماعى سازمان بهزيستى 
كشور گفت: عرضه يك وعده غذايى به كودكان در روستامهدها 
از سال جارى آغاز مى شود.دكتر حبيب اهللا مسعودى فريد در 
آيين بهره بردارى رسمى از اورژانس اجتماعى شهرستان مرزى 
بندر آســتارا، اظهار كرد: تا پايان سال 1395، در سطح كشور 
197 مركز اورژانس اجتماعى راه اندازى شده بود.وى ادامه داد: با 
تالش هاى صورت گرفته، براى سال جارى 100 ميليار د تومان 
اعتبار درون بودجه اى جهت توسعه اين بخش مصوب شده و 
پيش بينى مى شود 140 شهر باالى 50 هزار نفر جمعيت كشور 
نيز در سال جارى از خدمات اورژانس اجتماعى بهره مند شوند.

دكتر مسعودى فريد از بهره بردارى 25 اورژانس اجتماعى در 
استان هاى كرمان، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، لرستان و 

گيالن از ابتداى سال جارى تاكنون خبر داد.

نماينده مردم لنگرود:
  كارخانجات و شركت توليدكننده 

محصوالت دچار مشكالت شده اند
لنگرود- خبرنگار قدس: نماينده مردم لنگرود در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: اكنون كارخانجات و شركت هاى ما كه 
محصوالتى را توليد مى كنند، دچار مشكالتى شده اند كه در 

پى آن حاشيه هايى در حوزه كار و اشتغال ايجاد شده است.
مهرداد بائــوچ الهوتى با تاكيد بر اينكه بايد حقوق كارگران 
محترم شمرده شــود، بيان كرد: نبايد امنيت شغلى كارگر 
به خطر بيفتد يا اينكه ســاعات قانونــى كار كارگران تغيير 
كنــد يا حقوق و مزاياى كارگران براســاس آنچه كه مصوب 
است، پرداخت نشــود. اين نماينده مجلس ادامه داد: اكنون 
كارخانجات و شركت هاى ما كه محصوالتى را توليد مى كنند، 
دچار مشكالتى شده اند كه در پى آن حاشيه هايى در حوزه 

كار و اشتغال ايجاد شده است.

200 كارگر خانه نشين شدند

فرماندار ابركوه: اره بيكارى بر پيكر «كارخانه نئوپان» خلخال
 بانك ها براى آبيارى نوين در ابركوه، 

تسهيالت پرداخت نمى كنند
ابركوه - خبرنگار قدس: فرماندار ابركوه با بيان اينكه 3000 
هكتار از اراضى ابركوه زير پوشــش آبيارى نوين قرار گرفت، 
گفت: بانك ها تسهيالتى براى آبيارى نوين در ابركوه پرداخت 

نمى كنند.
سيدنبى رسولى با بيان اينكه شهرستان ابركوه قطب كشاورزى 
استان محسوب مى شود، اظهار داشت: 35 درصد اشتغال مردم 
در اين شهرستان از طريق كشاورزى و زنجيره هاى مربوط به 
آن است.وى افزود: تا اندازه اى توانسته ايم، تحول در اين عرصه 
به وجود آوريم و در زمينه نوع كشت و آبيارى اقدام هاى خوبى 
صورت گرفت، ولى اين كار متوقف شد.رســولى خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر براى 2000 هكتار تغيير نوع آبيارى در 
شهرستان ابركوه ثبت نام كرده اند، ولى متأسفانه وقتى به بانك 
مراجعه مى كنند بانك اعالم مى كند كه اعتبارات وجود ندارد.

 صنعتى شدن اردكان، آلودگى هوا 
ومهاجرت را به همراه داشته است 

اردكان - خبرنگار قدس: فرمانــدار اردكان با بيان اينكه 
اين شهرســتان در زمينه هاى اقتصادى رشــد قابل توجهى 
داشــته، گفت: در طول سال هاى گذشــته افزون بر 20هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذارى تنها در زمينه فوالد انجام شده و 

مى توانيم، ادعا كنيم كه در اين شهرستان بيكار نداريم.
هادى مقيمى با اشاره به اينكه توسعه اتفاق نمى افتد مگر اينكه 
جايى ثبات، امنيت و آرامش وجود داشته باشد، اظهار داشت: 
در شهرســتان اردكان با توجه به شرايطى كه وجود دارد اين 

وضعيت به وجود آمده است.
وى افزود: در سايه صنعتى شدن، آمار مهاجرت به شهرستان 
اردكان نيز افزايش يافته به نحوى كه اردكان باالترين رشــد 
جمعيت را در كشور داراست و با 4/72 درصد، بيشترين ميزان 

رشد جمعيت را در كشور از آن خود كرده است
وى تصريح كرد: البته اين صنعتى شدن، تبعاتى نيز براى اردكان 
به همراه داشــته كه از آن جمله مى توان به مهاجرت هاى بى 
رويه، به هم خوردن توازن نسبت جنسيتى جمعيت، آلودگى 
هوا و... اشاره كرد كه بايد با همكارى مسئوالن تبعات اين امر 

تعديل شود.

 فضاى مجازى با دقت رصد مى شود
يزد - خبرنگار قدس: دادستان عمومى و انقالب يزد گفت: با 
رصد دقيق فضاى مجازى، به مرتكبين تخلف در اين فضا تذكر 
و هشدار داده خواهد شد و در صورت اصرار به تخلف، برخورد 
قانونى صورت خواهد گرفت .على اكبر شــمس اظهارداشت: 
تاكنون 6 پرونده تخلف انتخاباتى در دستگاه قضايى تشكيل 
شده است كه با رسيدگى دقيق براساس مستندات و ادله جرم، 

برخورد قانونى با متخلفان صورت خواهد گرفت .

 جشنواره ملى اسب هاى كاسپين 
برترين ها را شناخت

رشت - خبرنگار قدس: شانزدهمين جشنواره ملى زيبايى 
اسب كاسپين در هشــت رده سنى در پيست پيربازار رشت 

برگزار شد.
در اين جشنواره 41 اســب از گيالن، مازندران، البرز، قزوين 
و تهران حضور داشــتند و اسب هاى كاسپين از نظر زيبايى، 
قدرت و توانايى در هشت رده سنى مورد داورى قرار گرفت و 
به صاحبان اسب هاى برتر جوايزى اهدا شد.اسب ها در پنج رده 
ماديان ها و نريان ها شركت كردند و در پايان به اسب هاى اول تا 
سوم در رده قهرمان قهرمانان «چاميون» جوايز ارزنده اى اهدا 
شد.در اين جشنواره اسب آراد در رده نريان و ماديان مستان 
در شانزدهمين جشنواره ملى زيبايى اسب كاسپين در رشت 
اسطوره زيبايى معرفى شدند.رئيس هيئت سواركارى گيالن 
ســطح برگزارى اين دوره از جشنواره را بسيار خوب توصيف 
كرد و گفت: توجه به اسب كاسپين اين سرمايه بومى و ملى 
مى تواند، نقش مهمى در اشتغال زايى در روستاها داشته باشد.

محمدحسين شهدى نژاد صنعت اسب را در جهان صنعتى با 
ارزش خواند و بيان كرد: اميدواريم با حمايت مسئوالن ارشد 
در اســتان و كشور بتوانيم از قابليت هاى بالقوه نهفته در اين 

صنعت بهره مند شويم.

  اجراى 118كيلومتر خط انتقال جمع آورى 
و دفع بهداشتى فاضالب در لنگرود

لنگرود - خبرنگار قدس: مديرعامل آب و فاضالب شهرى 
گيالن از اجراى 118 كيلومتر خط انتقال جمع آورى و دفع 
بهداشتى فاضالب در لنگرود و بهره مندى 91 هزار نفر از اين 
طرح خبر داد.سيد محسن حسينى افزود: با توجه به كمبود 
اعتبارات و لزوم تأمين منابع براى ساماندهى فاضالب لنگرود 
با استفاده از تسهيالت بانك سرمايه گذارى توسعه زيرساخت 
آســيا، 118 كيلومتر حفارى جهت اجراى خط انتقال انجام 
مى شــود.جوادپور فرماندار لنگرود نيز با اشاره به تالش هاى 
صورت گرفته در حوزه پسماند و فاضالب شهر گفت: اين دو 
پروژه به موازات هم در حال پيگيرى است و پروژه فاضالب با 
وجود اعتبارات دولتى 10درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

ايمنا، دهاقان  با ورود ســامانه بارش زا در نيمه بهار، 
كشاورزان دهاقانى از قنوش باران دلگرم مى شوند وشكر 
نعمت خدا را بجا مى آورند. قنوش باران هاى موسمى در 
فصل بهار است كه بيشتر به صورت رگبار و با رعد و برق 

و تگرگ همراه است.
بارش باران در آغاز ســال شمسى، تا انتهاى بهار سبب 
لطافــت هوا مى شــود و اگر چه به برخى از كشــت ها، 
شكوفه ها و محصوالت كشاورزى لطمه وارد مى كند، اما 
عقيده مردم اين اســت كه باران رحمت و مشيت الهى 
است و بايد بر اين نعمت شكرگزارى كرد.اگر چه پديده 
خشكسالى بساط خود را چند سالى است در شهرستان 

دهاقان گســترانده، اما تالش كشاورزان هرگز فراموش 
نمى شود؛ مادامى كه لطف پروردگار نيز استمرار دارد.

 آيين قنوش خوانى، در دست فراموشى
هاشم هاشم زاده، كشاورز مسن دهاقانى مى گويد: درست 
كردن چاى به وســيله آتش هيزم وجمع شدن دور آن، 
مناجات با خدا، دعا و طلب آمرزش، شــعرخوانى و...در 
زمان باران قنوش انجام مى گرفته كه متأسفانه باگذشت 

سال ها به فراموشى سپرده شده است.
 رعد و برق، قارچ هاى خوراكى را 

در دل كوه ها بيدار مى كند
رمضانى از ديگر كشــاورزان دهاقانى در روستاى على آباد 
جمبزه نيز بيان مى كند: در هرســال هشت قنوش باران 
توسط كشاورزان پيش بينى مى شده به اين گونه كه قنوش 
نخست و دوم را به اصطالح 5 پيش و5 بعد مى گويند كه 
منظور قبل و بعد از آغاز فصل بهار بوده اســت و ســپس 
قنوش 17فروردين كه شــديد ترين بارش هــا بوده و 25 
فروردين نيز قنوش ديگر و ادامه در روز هاى 36،45،60و 
70 روز بعد از آغاز فصل بهار تلقى مى شده است.وى تأكيد 

مى كنــد: باتوجه به اينكه قنوش 5 بعــد از عيد همراه با 
رعدوبرق وتگرگ شديد بوده، در اين روز قارچ هاى كوهى 
رشــد يافته و مردم در دامان طبيعت افزون بر گوشــت 
خوراكى از گياهان كوهى و بيابانى نيز بهره مند مى شدند.

رمضانى معتقد است:عقيده وتوكل كشاورزان به درگاه الهى 
آن قدر باال بوده كه موقع قنوش را جشــن مى گرفتند و 
شــادمان به ديگران نويد مى دادند و همه با پخت نذرى و 

دعاكردن از الطاف خدا سپاسگزارى مى كردند.

 بارش200 ميليمترى باران در دهاقان
صفرپور، رئيس اداره جهاد كشاورزى شهرستان دهاقان، 
در گفت وگو با خبرنگار ايمنا، با بيان اينكه ميزان بارش ها 
در اين شهرســتان مطلوب بوده، تصريح مى كند: بارش 
باران در چند روز گذشــته و تا قنوش45، به حدود15 
ميلى متر رسيده و در ارتفاعات، شاهد ميزان بيشترى از 
بارش ها بوده ايم. وى باتوجه به اينكه ميزان كل بارش ها 
در ســال زراعى96-95 به حدود200ميلى متر رسيده، 
خاطرنشــان مى كند: اميدواريم با اســتمرار بارش ها از 

وضعيت شوم خشكسالى رها شويم.

آيين قنوش خوانى كشاورزان در دست فراموشى

خبر

شهرك هاى تخصصى شيالتى 
در منطقه آزاد چابهار راه اندازى مى شود

هيئت  عضو  چابهار  
مديــره و مديرعامــل 
شركت سرمايه گذارى، توسعه 
تجارت و صيد صنعتى منطقه 
انــدازى  راه  از  چابهــار  آزاد 
شيالتى  تخصصى  شهرك هاى 

در اين منطقه خبر داد.
 عبــاس تقــوى در ايــن باره 
گفت: اين شــهرك ها به عنوان 
تنهــا شــهرك هاى تخصصى 

شــيالتى در كشور بر اساس مطالعات آمايش سرزمينى كشور و در راستاى فعال سازى 
پتانسيل هاى صنعت شيالت سواحل مكران برنامه ريزى و در حال انجام تمهيدات الزم 

به منظور راه اندازى هستند.
وى توضيح داد: شــهرك هاى تخصصى شيالتى شامل سه شهرك آبزى پرورى، صنايع 
فرآورى محصوالت شيالتى و صيد و صيادى و بازار (اسكله تيس) داراى طرح هاى فناورانه 
و هاى تك با اولويت بندى آبزى پرورى، صيد و صيادى و صنايع تبديلى مشخص شده اند.
وى در ادامه بيان كرد: تاكنون شناســنامه 20 طرح توجيهى فنى و اقتصادى جهت راه 
اندازى شهرك هاى تخصصى شيالتى آماده شده كه طى بازديد هاى هيئت سرمايه گذارى 

خارجى متقاضى سرمايه گذارى در بخش شيالت به آنان ارائه شده  است.
وى اضافه كرد: راه اندازى شهرك تخصصى شيالتى باعث حذف واسطه گران فروش ماهى 
در منطقه و فروش مســتقيم ماهى در داخل شهرك با توجه به وجود زير ساخت هاى 

بازارحراج آبزيان و همچنين سردخانه 10 هزار تنى مى شود.
تقوى بيان كرد: از ديگر اهداف راه اندازى شهرك هاى تخصصى ارزآورى با تأكيد بر بازار 
ماهيان غيرماكول، انتقال فناورى روز صنايع شيالتى دنيا به منطقه آزاد چابهار با درنظر گرفتن 
قوانين معافيت هاى گمركى و شارژ شهرك صنعتى توسط سرمايه گذاران خارجى است.

ديدنى ها

غار دنگزلو 
جاذبه شگفت انگيز دناى سميرم

ايمنا،سميرم  غــار دنگزلو از 
غارهاى آبى رشــته كــوه دنا به 
شمار مى رود و در باالدست يكى 
از سرشــاخه هاى رودخانه ماربر 
قرار دارد و داراى ســه حوضچه 

آبى است.
به گزارش خبرنگار از شهرستان 
ســميرم، اين غار در ضلع شمال 
شــرقى كــوه دنــا و در حوالى 
روستايى به نام دنگزلو قرار دارد 

كه قدمتى بيش از يكصد ســال دارد و از توابع بخش پادناى عليا شهرســتان سميرم و در 
دامنه ارتفاعات نوول اســت.اين غار در حوزه استحفاظى استان اصفهان واقع شده كه داراى 
جاذبه هاى فراوان كشف شده و كشف نشده اى است و از لحاظ قنديل هاى يخى، راهروهاى 
آب و... چنانچه همه زواياى آن شــناخته شــود، مى توان از آن به گستردگى غار على صدر 
بهره بردارى كرد. اين غار كه داراى ســه حوضچه آبى اســت، اولين بار توســط چند نفر از 
اعضاى گروه كوهياران و با راهنمايى اهالى روستا كشف و پيمايش شد، اما به دليل داشتن 
دهانه ورودى تنگ و سخت گذر بودن آن ورود و گردش در اين غار تنها با تجهيزات كامل 
كوهنوردى و غارنوردى امكان پذير است.طول اين غارحدود يك و نيم كيلومتر بوده و باتوجه 
به جريان داشتن آب و تأمين آب آن از چشمه هاى درون كوه داراى آب بسيار سرد و خنكى 
اســت. اين غار داراى تاالرهاى بزرگ و چند تاالب است كه بايد با قايق از آن ها عبور كرد و 

يكى از منابع مهم آبى منطقه پادنا محسوب مى شود. 
منطقه پادنا در شــمال رشته كوه دنا داراى بافتى روستايى و عشايرى و محل ييالق طايفه 
فارسيمدان از ايل بزرگ قشقايى است.براى رسيدن به اين غار ابتدا بايد از سمت شهر اصفهان 
به طرف شهرستان سميرم رفته و از آنجا به ترتيب به سمت بخش شهر حنا و از آنجا به سمت 
روستاى نقل حركت كنيد و با عبور از ميان درختان مرواريد دنا، سيب، به سمت غار دنگزلو برويد.

 به دليل برخى 
بى برنامگى ها 

و سودجويى ها 
كارخانه نئوپان 

خلخال در آستانه 
ركود و تعطيلى 
قرار گرفته است

بــرش
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غــار دنگزلو از 
غارهاى آبى رشــته كــوه دنا به 
شمار مى رود و در باالدست يكى 
از سرشــاخه هاى رودخانه ماربر 
قرار دارد و داراى ســه حوضچه 

به گزارش خبرنگار از شهرستان 
ســميرم، اين غار در ضلع شمال 
شــرقى كــوه دنــا و در حوالى 
روستايى به نام دنگزلو قرار دارد 

هيئت  عضو 
مديــره و مديرعامــل 
شركت سرمايه گذارى، توسعه 
تجارت و صيد صنعتى منطقه 
انــدازى  راه  از  چابهــار  آزاد 
شيالتى  تخصصى  شهرك هاى 

 عبــاس تقــوى در ايــن باره 
گفت: اين شــهرك ها به عنوان 
تنهــا شــهرك هاى تخصصى 



��ت و �و

��ر

آب و �وا
 آغاز بارش هاى رگبارى و كاهش دماى 

هوا در خراسان رضوى 
قدس: طبق نقشه ها و مدل هواشناســى با آغاز بارش هاى 
رگبارى باران از امروز شــاهد كاهش چنــد درجه اى دما در 

مناطق مختلف اين استان خواهيم بود.
براين اســاس با نفوذ ســامانه ناپايدار جوى افزايش ابرناكى، 
بارش هاى رگبارى همراه با رعد و برق، وزش باد به نســبت 
شديد تا شديد براى استان خراسان رضوى در روزهاى آينده 

پيش بينى شده است.
گفتنى است بارش هاى رگبارى و متناوب باران تا روز سه شنبه 

هفته جارى در استان خراسان رضوى ادامه خواهد داشت.

��ر
 پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش 

شايد وقتى ديگر
 فارس، سمنان: نايب رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس 
از صندوق ذخيــره فرهنگيان گفت: پاداش بازنشســتگان 
آموزش و پرورش هنوز از سال 94 باقى مانده و دولت از دريچه 

منزلت به آموزش و پرورش نگاه نكرده است.
عباسى درباره عملكرد وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: نمره 
عملكرد دولت يازدهم در حوزه آموزش و پرورش پايين است. 
دولــت در بخش هايى اعالم كرده كه حقوق فرهنگيان را دو 
برابر كرده ايم و فرهنگيان و شاغالن آموزش و پرورش را مانند 
ســاير كاركنان ديده ايم. وى تصريح كرد: بسيارى از مربيان 
پيش دبستانى و حق التدريســى ها مشكالتى دارند و حقوق 

بسيارى از فرهنگيان هنوز پرداخت نشده است.
عباسى با اشــاره به اينكه مديريت وزارت آموزش و پرورش 
شــتاب الزم را براى ســاماندهى مطالبات و ساير نيازهاى 
فرهنگيان نــدارد، افزود: اميد داريم در آينده شــاهد حفظ 

جايگاه و منزلت فرهنگيان باشيم.

 يك نماينده مجلس با اشاره به اظهارات معاون 
سيف درباره كاسپين:

 بانك مركزى از نظر مجلس مقصر است

قدس:عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى مجلس گفت: 
بنابر گفته معاون بانك مركزى به استناد حكمى كه بازرس 
دادگسترى در مشهد صادر كرده بود، هفت تعاونى تابلوهاى 
خود را به نام كاســپين تغيير داده و جذب ســپرده جديد 

كرده اند.
سيدحسن حسينى شاهرودى با اشاره به توضيحات سيف و 
معاونان وى درباره مشكالت مؤسسه مالى و اعتبارى كاسپين، 
در كميسيون اقتصادى مجلس گفت: از هفت تعاونى كه در 
مؤسســه كاسپين ادغام شده بود،  پنج تعاونى بدون مشكل 
بوده و تنها دو تعاونى فرشــتگان و بدر توس داراى مشــكل 
بوده اند كه وعده دادند، تا پايان ارديبهشــت تكليف اين دو 

مؤسسه روشن شده و به اطالع عموم مى رسد.
نماينده مردم شاهرود و ميامى در مجلس شوراى اسالمى، با 
بيان اينكه كاسپين براى تسويه حساب و انحالل هفت تعاونى 
تشكيل شــده بود، افزود: بنابر گفته معاون بانك مركزى به 
اســتناد حكمى كه بازرس دادگسترى در مشهد صادر كرده 
بود، هفت تعاونى تابلوهاى خود را به نام كاسپين تغيير داده اند.
حسينى شاهرودى ادامه داد: بنابر گفته معاون بانك مركزى 
اين هفت تعاونى براســاس آن حكم نه تنها زيربار تســويه 
نرفتند، بلكه ســپرده گذارى جديد انجام شــد و در اين ايام 
با نام كاسپين سپرده هاى مردم را جذب كردند كه مشكالت 

كنونى به وجود آمد.
وى با اشاره به اينكه كميسيون اقتصادى در حال جمع آورى 
اطالعات و مستندات و توضيحات مسئوالن در اين خصوص 
اســت، يادآور شد: ســپرده گذاران دو مؤسســه فرشتگان و 
بدر توس نمى توانند، ســپرده هاى خود را برداشت كنند، اما 

وضعيت برداشت سپرده پنج مؤسسه ديگر مشخص نيست.
عضو هيئت رئيســه كميســيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى، تصريح كرد: بانك مركزى مى بايست بر جذب سرمايه 
مجدد اين تعاونى ها نظارت مى كرده، بنابراين از منظر مجلس، 

بانك مركزى مقصر است.

عضو دبيرخانه تخصصى خرما اعالم كرد:
 تالش دانشگاهيان براى ايجاد

 ارزش افزوده محصول خرما
پانــا، زاهدان:عضو دبيرخانه تخصصى خرماى سيســتان 
و بلوچســتان با بيان اينكه ايران باالترين ســطح زيركشت 
خرما را در جهان دارد، گفت: ســرمايه گذارى در زمينه هاى 
فرآورى وصنايع جانبى خرما مهم ترين نياز براى دستيابى به 
ارزش افزوده مناسب است كه ايران از نظر ارزش افزوده مقام 

هجدهم جهانى را دارد.
 ايزدخواه گفت: در اين همايش از ميان 50 ايده ارائه شده 10 
ايده برتر براى معرفى و جذب سرمايه گذار معرفى خواهد شد. 
وى افزود: تالش براى تكميل چرخه اقتصادى خرما از اهداف 
برگزارى اين همايش سه روزه است. عضو دبيرخانه تخصصى 
خرماى سيســتان و بلوچســتان تصريح كرد: 110 شركت 
كننده از دانشگاههاى سيستان و بلوچستان،كرمان، هرمزگان، 
اصفهان، تهران وآذربايجان شــرقى در اين همايش ايده هاى 
خود را در زمينه هاى كاشــت، داشــت، برداشــت، فرآورى 

وبازاريابى خرما وصنايع جانبى ارائه مى كنند. 
وى با بيان اينكه ايران باالترين ســطح زيركشت خرما را در 
جهان دارد، گفت: ســرمايه گــذارى در زمينه هاى فرآورى 
وصنايع جانبى خرما مهم ترين نياز براى دست يابى به ارزش 
افزوده مناســب اســت كه ايران از نظــر ارزش افزوده مقام 

هجدهم جهانى را دارد.

مديرعامل شركت ترافيك هوشمند در پاسخ به 
پرسش قدس وعده داد

 درآمد «اليت» تا 2 ماه آينده اعالم مى شود
مشهد - فائزه رحمانى: مديرعامل شركت ترافيك هوشمند 
«اليت» براى اعالم درآمد شــهردارى از پارك حاشيه اى در 

مشهد دو ماه فرصت خواست.
حسين هاشمى زادگان كه روز گذشته براى اعالم خبر تسرى 
مديريت شــركت «اليت» در معابر شــهر همدان در جمع 
خبرنگاران حاضر شــده بود اين بار هم در پاســخ به پرسش 
خبرنگار ما از اعالم درآمد شــهردارى مشهد از فروش پارك 
حاشــيه اى معابر به شهروندان خوددارى كرد. وى كه در اين 
جلسه نيز همچنان مدعى شفاف بودن عملكرد «اليت» بود 
گفت: تا پايان ســال مالى (تيرماه) صبر كنيد، قول مى دهم، 

گزارش درآمدهاى چند ساله «اليت» را كامل اعالم كنم.
او با بيان اينكه ارائه گزارش مالى به رسانه ها نياز به يك ساز 
و كار خاص دارد، افزود: حسابرسى امور مالى شركت اليت در 

حال انجام است كه تا دو ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.
  آغاز سودآورى «اليت» از سال گذشته

وى اين بار نيز در پاســخ به اين پرســش فقط مدعى شــد: 
«اليت» تا سال گذشــته نه تنها درآمدزا نبوده، بلكه با زيان 

انباشته نيز روبه رو بوده است. 
او با بيان اينكه ما از ســال گذشــته با افزايش تعداد معابر به 
سودآورى رســيده ايم، گفت: اگر سودى هم عايد شهردارى 
شده در جهت افزايش ظرفيت پاركينگ هاى شهر و تجهيز و 

توسعه پاركينگ ها هزينه شده است.
  تقاضا براى بهره مندى از سامانه پيامكى

مديرعامل شركت ترافيك هوشمند «اليت» در اين جلسه نيز 
همانند قبل، همه نارضايتى ها و دغدغه شهروندان از عملكرد 
اليت را به دليل ناآگاهى از چگونگى دسترسى به ريز محاسبات 
شارژ پرداختى و كسورات اعالم كرد و گفت: اين در حالى است 
كه ما از همه شــهروندان تقاضا داريم نسبت به فعال سازى 

سامانه پيامكى پالك خودروشان اقدام كنند.
وى با اشــاره به اينكه بهره مندى از اين ســامانه به صورت 
رايگان است، افزود: با دريافت پيامك، همه شهروندان در همان 
لحظه از ميزان شــارژ پرداختى و كسر شارژ پالك خودرو در 
پاركينگ هاى حاشيه اى و غير حاشيه اى مطلع خواهند شد.

وى چگونگى بهره مندى شــهروندان از اين سامانه را هم به 
دو روش حضــور مالك خودرو به همــراه كارت ملى و كارت 
خودرو و يا ارســال تصوير اين دو مدرك به شــماره تلگرام 

09028001901 اعالم كرد.
  سياست هاى تشويقى براى شفاف سازى

هاشمى زادگان در اين جلسه همچنين از اعمال سياست هاى 
تشويقى براى بهره مندى از سامانه پيامكى شركت اليت خبر 
داد و گفت: از اين پس به شهروندانى كه نسبت به فعال سازى 
اين سامانه اقدام كنند 2000 تومان شارژ و براى عضويت در 
كانال اطالع رسانى خدمات اليت 1000 تومان شارژ به شماره 

پالك خودرو اهدا مى شود.

 نماينده سابق مجلس:
 براى رشد صنعت چين كار مى كنيم

 خبرگزارى بسيج، رشــت: نماينده سابق مجلس گفت: 
امروز ما بيشتر براى صنعت چينى ها كار مى كنيم، طورى كه 
محصوالت خود را تخريب و از محصوالت بى كيفيت و گران 

قيمت چينى استقبال مى كنيم.
سيد هادى حسينى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
نهم در خصوص تالش خودروسازان در جهت اعمال افزايش 
قيمت هاى جديد اظهار داشت: معموالً ميزان هماهنگى عرضه 
و تقاضا در بازار است كه قيمت را كاهش يا افزايش مى دهد، 
اما در نهايت شــوراى رقابت است كه اين قيمت ها را تعيين 

مى كند.
وى با انتقاد شديد از نقدهاى صورت گرفته در خصوص صنعت 
خودروسازى كشور، تصريح كرد: امروز ما بيشتر براى صنعت 
چينى ها كار مى كنيم، طورى كه محصوالت خود را تخريب 
و از محصــوالت بى كيفيت و گران قيمت چينى اســتقبال 
مى كنيم، با اين وضعيت، صنعت كشور رشدى را شاهد نيست.

 
 ورود مدعى العموم به ماجراى 
تنبيه بدنى 4 دانش آموز اردبيلى

 آنا، اردبيل: پيرو انتشــار خبرى مبنى بر تنبيه بدنى چهار 
دانش آموز در هنرستانى در اردبيل، دادستان مركز اين استان 

از احضار معلم خاطى به دادسرا خبر داد.
 در روزهاى مصادف با هفته معلم، متأسفانه خبر تنبيه چهار 
دانش آموز در هنرستانى در اردبيل از سوى رسانه ها منعكس 
شــد كه به دليل برخورد اين معلم با دانش آموزان دو نفر از 

آن ها آسيب ديده و به مراكز درمانى مراجعه مى كنند.
پس از اين حادثه بود كه على رغم بررسى اين موضوع در اداره 
بازرسى آموزش و پرورش استان اردبيل، دادستان هم به عنوان 
مدعى العموم به موضوع ورود پيدا كرد تا زواياى مختلف اين 

ماجرا مشخص شود.
قاضى عتباتى، دادستان عمومى و انقالب مركز استان اردبيل 
از احضار معلم خاطى به دادســرا خبر داد و تصريح كرد: اين 
معلم، به دادسرا احضار و با اخذ شكايات خانواده دانش آموزان 
پرونده قضايى در اين زمينه تشكيل شد و موضوع با قاطعيت 

مورد رسيدگى قرار مى گيرد.

مديرعامل بانك كشاورزى خبر داد
 پرداخت 44هزارو700 ميليارد ريال 
تسهيالت مكانيزاسيون به كشاورزان 

ايرنا،سارى: مديرعامل بانك كشاورزى گفت: مبلغ 44 هزار 
و 700 ميليارد ريال تســهيالت مكانيزاسيون به كشاورزان 

پرداخت شده است.
 مرتضى شهيد زاده در همايش رؤساى شعب بانك كشاورزى 
سراسر كشور در بابلسر افزود: اين مبلغ شامل 130 هزار فقره 
وام خريد ماشين آالت كشــاورزى بوده است كه سبب شد، 
سطح مكانيزاسيون كشــاورزى در كشور 61 درصد افزايش

 يابد.
وى بيان كرد: در ســال گذشته 11 ميليون و 500 هزار تن 
گندم كشــاورزان به مبلغ 147 هزار ميليارد ريال خريدارى 
شده و با تدابير انديشيده شده از سوى دولت و بانك كشاورزى 

بسرعت اين مبلغ به كشاورزان پرداخت شد.
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معمارى شهرى به كجا مى رود؟

شهرهايى شبيه هم و طرح هاى جامع بدون مطالعه 

خبر

 ايرنا- نهاوند  شــايد بتــوان از اتصال 
شهرهاى كوچك اطراف پايتخت مانند كرج 
به تهران يا اتصال شهرهاى شمالى كشور به 
يكديگر به عنوان نمونه اى از به هم ريختگى 
معمارى و شهرســازى در سبك شهرسازى 
نام برد، به گونه اى كه در بسيارى از مناطق 
شــمالى كشور، زمين هاى كشــاورزى پس 
از تغيير كاربرى قطعه بندى، ديوار كشــى و 
سپس براى ايجاد مناطق مسكونى بى توجه 

به اصول شهرسازى فروخته مى شوند.
به واقع، با وجود انواع و اقســام نقشــه ها و 
طرح هــاى جامــع و تفصيلى كه از ســوى 
سازمان هاى مرتبط به تصويب رسيده است، 
وارث شهرهايى با مشكالت انبوه هستيم كه 

به علت هاى گوناگون برمى گردد. 
طرح هاى جامــع حاوى اطالعاتــى درباره 
اوضاع جغرافيايى، اقتصادى و اجتماعى شهر، 
ضوابط و مقررات كاربرى اراضى، شبكه معابر 
و تأسيسات زيرساختى هستند كه به سفارش 
وزارت راه و شهرســازى و از سوى مهندسان 
مشاور تهيه مى شوند و تصويب نهايى آن ها 
با شوراى عالى شهرســازى و معمارى ايران 
است، ضمن اينكه طرح تفصيلى نيز شامل 
نقشه جزئياتى اســت كه در طرح جامع به 

صورت كلى به آن پرداخته شده است.
با نيم نگاهى به روند شهرســازى در كشور 
كه همراه با رشــد ناموزون كالنشهرها اتفاق 
افتاده، عملياتــى كردن طرح هــاى جامع 
شــهرى نيز حداقل در شــرايط كنونى به 
لحاظ تغيير مستمر نيازهاى شهرى، بسيار 
دشوار شــده اســت، ضمن اينكه ساخت و 
سازها تناسبى با ويژگى هاى اقليمى و بومى 
ندارد و كالنشهرهايى مانند تهران با انبوهى 
از جمعيت ناراضــى به يك پاركينگ بزرگ 

خودرو تبديل شده اند.
اين همه درحالى اســت كه توجه به زمينه، 
موقعيت و مؤلفه هــاى هويت بخش همواره 
يكــى از نكات اصلــى در طراحى بخصوص 
طراحى شهرســازى ايرانى ها نام برده شده 
است و از ســويى معمارى باشكوه ايران در 
مقايسه با ســاير كشــورهاى دنيا به دليل 
برخوردارى از ويژگى هايى همچون طراحى 
مناسب، محاســبات دقيق و رعايت مسائل 
فنى و زيبايى شناســانه از جايــگاه ويژه اى 

برخوردار است.

  فراموشى معمارى فاخر ايرانى 
دانشــيار گــروه شهرســازى واحــد علوم 
تحقيقات دانشــگاه آزاد اسالمى با يادآورى 
آنكه در گذشــته نه چندان دور شهرهاى ما 

با مشــخصه هاى معمارى ايرانى- اســالمى 
فاخر بنا نهاده مى شــدند، اما امروز همه آن 
مشخصه ها به فراموشى سپرده شده، توجه 
به زمينه و مؤلفه هاى هويت بخش در حوزه 

معمارى و شهرسازى را بسيار مهم خواند.
زهراسادات سعيده زرآبادى افزود: جامعه اى 
كه در طراحى از هويت خود به دور باشــد، 
به طور حتم دچار بحران هويت خواهد شد 
كه هم اكنون تمام شهرهاى ما به اين معضل 

دچار شده اند.
وى ادامــه داد: اين مؤلفه هاى هويت بخش 
داراى ويژگى هايى هســتند كه شــهرهاى 
كهن مــا را متمايز كرده اســت، به گونه اى 
كه به عنــوان مثال اگر هم اكنون در ميدان 
نقش جهــان حضور پيدا كنيــد، فضايى با 
كيفيت شهرى و فرا زمان روبه رو خواهيد شد، 
يعنى فضايى كــه در تمامى زمان ها قادر به 
رفع نيازهاى مختلف زيبايى شناسانه استفاده 

كنندگان است.
اين دكتــراى تخصصى شهرســازى گفت: 
طراحى هايى كــه روى زمينه و مؤلفه هاى 
هويت بخش متمركز شــده باشد، مى تواند 
بسيار سودمند باشد و مى توان از اين اصول 
طراحى در طرح هاى توســعه شــهرى بهره 

گرفت.

  كپى بردارى
دكتر زرآبادى ادامه داد: نقشــه و طرح هاى 
توسعه شهرى ما تنها بر اساس حركت سواره 
و چگونگى دسترسى خودروها تهيه و طراحى 
شده است، بنابراين در تمام شهرها با توسعه 
يكسان، شبيه به هم و به دور از ويژگى هاى 

اقليمى و بومى منطقه روبه رو هستيم.
وى افزود: اين در حالى اســت كه شــرايط 
اقليمــى و بومى يك منطقــه به طور حتم 
روى طراحى معمارى و شهرســازى بسيار 
تاثيرگذار است و در شهرهاى مختلف هسته 
اوليه شهرها به هيچ وجه در طراحى توسعه 

شهرسازى مورد توجه قرار نگرفته است.
وى تأكيد كرد: هسته اوليه شهرها همچون 
سبك خاص شهرســازى و معمارى، الگوى 
شبكه دسترسى و جهت گيرى ابنيه و طراحى 
بــا ويژگى هاى خاص بايد به عنوان بســتر 
شهرسازى مورد اســتفاده قرار گيرد، ضمن 
اينكه هسته هاى اوليه به عنوان جاذبه مورد 

توجه گردشگران خارجى است.

 طراحى علمى شهرى در هاله اما و اگر 
دكتــر زرآبادى يكــى از داليل اصلى به هم 

ريختگــى بافت هاى شــهرى و بى توجهى 
به توســعه علمــى شهرســازى مطابق با 
طراحى اصيل ايرانــى را نبود عزم جدى در 
ســازمان هاى مرتبط همچون شهردارى ها و 
همچنين وزارت راه و شهرســازى به عنوان 

ناظر بر عملكرد اين سازمان ها دانست.
وى با تأكيد بر اينكه شهردارى ها به طور حتم 
مى توانند نقشى تأثيرگذار در طراحى و تهيه 
نقشه جامع و تفصيلى شهرها بر اساس عوامل 
هويت بخش مناطق داشته باشند، افزود: اين 
در حالى است كه تأكيد به جاى مؤلفه هاى 
هويت بخش بومى مناطق بيشتر روى نقش 
زمين به عنوان سرمايه و درآمدزايى قرار دارد. 
وى وضعيــت پايتخت را به عنــوان نمونه 
مثال زد و با بيان اينكه شــهر تهران اكنون 
دچار رشد لجام گسيخته شده است، گفت: 
شاهديم كه تغيير كاربرى صورت مى گيرد و 
برج هايى در مناطقى احداث مى شوند كه با 

عرض معبر هيچ گونه تناسبى ندارند. 
وى افزود: تأثير اين تغيير كاربرى آن اســت 
كه تمام فضاهاى ســبز در حــال تبديل به 
مراكز مسكونى و تجارى است و اين ساخت 
و ســازهاى بى رويه و تراكم فروشــى كه در 
راســتاى درآمدزايى هرچه بيشتر است، به 
معناى بى توجهى حتى به نقشه هاى جامع 

خود شهردارى است.
دكتــر زرآبادى ادامــه داد: در جنوب تهران 
نيز اگر بافت هاى فرسوده را نگاه كنيد بدون 
توجه به ظرفيت هاى زيرساختى براى ساخت 
خانه هاى مسكونى چندين طبقه سياست هاى 
تشويقى گذاشته شده و اين مشكل يك دور 

باطل است كه همواره در حال تكرار است.

 طرح هاى كنونى و نيازهاى جديد 
حوزه شهرى 

اما رئيس دانشــكده هنر و معمارى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد علــوم تحقيقات با بيان 

اينكه طرح هــاى موجود در حوزه توســعه 
شــهرى در كشــور در حال حاضر ناكارامد 
اســت و پاســخگوى نيازهاى جديد حوزه 
شهرى نيست، بر ضرورت تحول در ساختار 
نظام تهيه و مديريت طرح هاى توسعه شهرى 

تأكيد كرد.
پروفسور حميد ماجدى با اشاره به مشكالتى 
كه در بخش معمارى ســازه ها در شــهرها 
بخصوص كالنشهرها ديده مى شود و با بيان 
اينكه اكنون كشــور از جامعه مهندسى به 
منظور انجام امور معمارى روز برخوردار است، 
در عين حال يكى از مشكالت كنونى در اين 
بخش را نبود تقاضا از سوى بخش خصوصى 

در اين بخش دانست.
وى ادامه داد: هنــوز فرهنگ انجام كارهاى 
با كيفيت در بخش معمــارى در جامعه جا 
نيفتاده و اين بخش نيازمند فرهنگ سازى 

است.
وى نبود جامع نگرى الزم در تهيه طرح هاى 
جامع و تفصيلى و بى توجهى به شرايط هر 
شهر و هر منطقه شــهر از نظر ظرفيت ها و 
محدوديت ها را يكى از نقاط ضعف طرح هاى 

جامع شهرى دانست.

 نظريه طرح هاى ساختارى راهبردى 
شهرى 

به دنبال ناكامى چشمگير الگوى سنتى تهيه 
طرح هاى جامع و تفصيلى، طرحى از سوى 
پروفسور ماجدى با هدف ايجاد تحول در نظام 

شهرسازى كشور تهيه و ارائه شده است.
طرحــى تحــت عنــوان نظريه«طرح هاى 
ساختارىـ  راهبردى شهرى و ناحيه اى» كه 
در آن توسعه پايدار در بخش هاى گوناگون و 
حفاظت از محيط زيست، بهبود گذران اوقات 
فراغت، بهسازى سيماى شــهرها و از همه 
مهم تر اعتالى كيفيت زندگى شهرى، ديده 

شده است.

قدس از بيكارى جوانان و زوال باغ دارى در پرجمعيت ترين روستاى ييالقى مشهد گزارش مى دهد

 «حصار گلستان» در حصار بى توجهى مسئوالن
مهناز خجسته نيا  «حصار گلستان» به 
چند دليل بايد حسابش را از روستا خارج كرد 

و با چرتكه شهرنشينى سراغش رفت. 
اين روستا گرچه از نظر موقعيت جغرافيايى 
در فاصله اى 5 كيلومترى واقع در شرق طرقبه 
واقع شده اما حاال ديوار به ديوار مشهد شده 

است.
اين روستا از شــمال به روستاى گلستان از 
جنــوب به دوراهى مايان و ازغد از شــرق به 
رودخانه مايان و از طرف غرب به شهرســتان 

طرقبه شانديز محدود مى شود. 
ناگفته نماند وجود آستان مقدسه امام زادگان 
ياسر و ناصر در مسير دسترسى به اين روستا 
به اهميت گردشــگري «حصار گلســتان» 

افزوده است. 
وجه تسميه روستاى حصار به اين نام به دليل 
احاطه شدن به وسيله رودخانه ها و كوه هاى 
متعدد در اطراف و نيز محصور بودن توســط 

عوامل و عوارض طبيعى بوده است. 
شــرايط آب و هوايى مطلوب و وجود اراضى 
ديم حاصلخيز به همراه شرايط طبيعى روستا 
و وجــود رودخانه هاى متعــدد و مناظر زيبا 
و مرغوبيت باغ ها نيز باعث شــده تا «حصار 
گلســتان» با بيش از 3 هزار جمعيت ساكن 
جــزء يكــى از پرجمعيت ترين روســتاهاى 

ييالقى بشمار آيد. 

  قداست باالى حسينيه پايين 
يكى از جاذبه هاى روستاى «حصار گلستان» 
حسينيه معروف به حسينيه پايين در داخل 
بافت روستاست كه جزء آثار ثبت شده ميراث 

فرهنگى مى باشد. 
گرچه حسينيه اى جديد و بزرگ با توجه به 
رشد جمعيت روستا، جايگزين حسينيه پايين 
شــده، اما هنوز همــان در چوبى و كوچك 
حسينيه پايين از قداستى باال برخوردار است.
سال تأسيس اين حســينيه براساس تاريخ 
منقوش بر كاشــيكارى ســردر آن به سال 
1322 برمى گردد؛ حسينيه اى گرد با ايوان 
دو طبقه آجرى كه هنوز هم در ايامى از سال 

ميزبان شبيه خوانى هاى خاص است.  
گورستانى قديمى با سنگ نگاره هايى جالب 
توجــه و ديدنى در بافت قديمــى، به عالوه 
مســجد جامع قديم حصار وآسياب قديمى 

وغار زرى و آب انبــار نيز از آثار تاريخى اين 
روستا مى باشد.

  سرريز جمعيت در روزهاى تعطيالت
در هر ساعت از شــبانه روز كه وارد «حصار 
گلستان» شوى تعدادى از ريش سفيدان در 
گوشــه اى و عده اى از جوانان روستا را هم در 
گوشه ديگرى از ديوار مسجد جامع مى بينى! 
مــا نيز به جهــت معرفى روســتاى «حصار 
گلستان» ســراغ جمع ريش سفيدان آبادى 

مى رويم.

غالمعلى كه سن و سالش بيشتر از بقيه است، 
مى گويد: اين روســتا به سبب داشتن آب و 
هواي دلنشــين، رودخانه هاي خروشــان، و 
نزديكي با شهر مشهد روزهاي تعطيل پذيراي 
جمعيت زيادي از شــهروندان مشهدى براي 
گذرانــدن اوقاتي خــوش در دامن طبيعت

 مي باشد. 
وى يكى از آداب و رســوم ديدنى اين روستا 
را مراســم عزاداري در دهــه اول محرم در 
حسينيه عنوان مى كند و مى گويد: حضور در 

اين مراسم خالى از لطف نيست. 

او بهره مندى روستاييان از گاز شهرى، تلفن، 
پست بانك، مخابرات مستقل، كتابخانه،مسجد 
وحســينيه بزرگ را از امتيازات اين روســتا 

محسوب مي كند.
پيرمرد ديگرى كه خودش را صادقى معرفى 
مى كنــد، مى گويد: از زمانى كــه ما يادمان 
مى آيد 40 خانوار بومى در اين روستا زندگى 
مى كردند اما حاال حصار گلســتان به دليل 
اوضــاع آب و هوايى ميزبــان تعداد زيادى از 

افراد غير بومى نيز شده است.

 شرايط زندگى  متفاوت شده است
غفاريــان پيرمــرد ديگــرى هــم شــرايط 
زندگى هاى قديم با امروز را بســيار متفاوت 
عنوان مى كند و اظهار مى دارد: آن زمان آب 
را بايد از سرچشــمه يا رودخانه مى آورديم، 
براى تهيه نان خمير مى كرديم و براى تأمين 
گوشت هم دام پرورش مى داديم اما االن هيچ 

خبرى از سختى هاى گذشته نيست.
وى با بيــان اينكه در گذشــته خزينه تنها 
امكانات روستا براى استحمام اهالى بود اظهار 
مــى دارد: اين در حالى اســت كه االن هيچ 

خانه اى بدون حمام نيست.

خطر در كمين تنها بازار كار
براى واكاوى اوضاع روستا از نظر جوانان نيز سراغ گروهى مى رويم كه آنان نيز در 

سايه ديوار مسجد جامع نشسته اند.
يكى از جوانان روســتاى حصار گلستان اصلى ترين مشكل اين روستا را بيكار ى 
جوانــان عنوان مى كند و مى گويد: در حال حاضر تنها محل درآمد روســتاييان 
باغدارى اســت كه اين كار هم به دليل اعمال برخى سياســت هاى سختگيرانه 
در سهميه بندى آب رودخانه و تصرف حريم رودخانه توسط ارگان هاى دولتى، 
شغل باغدارى نيز در آينده نزديك از بين خواهد رفت.جوان ديگرى هم به نبود 
پزشك در تنها مركز درمانى روستا اشاره مى كند و مى افزايد: به همت اهالى مركز 
درمانى جديدى در روســتا ساخته شده است، اما در هفته فقط يك روز پزشك 
اينجا حضور پيدا مى كند كه اصًال پاسخگوى نياز اهالى نيست.يكى از زنان روستا 
هم از وضعيت آب آشــاميدنى «حصار گلستان» انتقاد مى كند و اظهار مى دارد: 
اهالى متأسفانه در سال هاى خشكسالى با قطعى آب دست و پنجه نرم مى كنند 

و در سال هاى پرآبى هم مجبورند از آبى استفاده كنند كه مملو از گچ است.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

س
قد

 / 
يى

ضا
ى ر

 عل
مد

مح
س : 

عك


	page 1 Mihan new
	page 2 Mihan
	page 3 Mihan
	page 4 mihan-new

