
بافت تاريخى «الر» در محاصره توسعه خاك هايى كه جاذب گردشگر است
جاذبه هاى گردشگرى جاى خود را به مجتمع هاى تجارى مى دهند شهر يونسى ميزبان طبيعت گردان 

شيراز در گوشه گوشه شهر قديــم «الر» 
در اســتان فارس مى توان آثارى را از تمامى 
دوره هاى تاريخى پيدا كرد، از بازار قيصريه كه 
متعلق به پيش از اسالم است تا كاروانسراها و 
خانه هايى كه متعلق به دوران قاجار هستند، 
اما هر از چندگاهــى خبرى مبنى بر از بين 

رفتن اين بناها به گوش مى رسد ...

بجســتان  «يونسى» شــهرى در بخش 
يونسى شهرستان بجستان اســتان خراسان 
رضوى است. آب وهواى بخش يونسى به دليل 
قرارگرفتن در حاشيه كوير و كوه هاى كم ارتفاع 
و دورى از دريا گرم و خشــك است و اختالف 
درجه حرارت روز و شب و اختالف دماى ماهانه 

.......صفحه3و ساالنه در آن بسيار است... .......صفحه 2

50 درصد ماهى هاى مازندران
 در بازار فاسد مى شود

ايسنا: اهميت درياى خزر بر كسى پوشيده نيست، 
هم از بعد ملى بــراى ايران و هم از نظر بين المللى 
اهميت آن كامًال مشــخص اســت. نقش شيالت در 
تأميــن بخش عمده اى از پروتييــن با ارزش جامعه 
و دســتيابى بــه منابع ارزى، درآمد ملى و توســعه 
زير ساخت ها در مورد اشــتغال و درآمدزايى است. 
جلوگيرى از واردات و همچنين نقشى كه در اشتغال 
مستقيم و غيرمستقيم افراد به فعاليت ماهيگيرى در 
حاشيه دريا ايجاد مى شود براى شيالت حائز اهميت 

است. 
در كنار آثار مستقيم اقتصادى نبايد ساير تأثيرهاى 
اجتماعى، فرهنگى و سياســى ناشى از فعاليت اين 
بخش را ناديده گرفت. مــواردى مانند جلوگيرى از 
مهاجرت به وســيله جذب و اشــتغال افراد و حفظ 
حدود مرزهاى ملى از دستاوردها و تأثيرهاى شيالت 
است. توسعه اشــتغال با اجراى طرح هاى صيادى و 
شــيالت براى جوانان يكــى از مهم ترين بحث هاى 
امروز در خصوص اشــتغال و بهره مندى از آب هاى 

درياى خزر است. 
مسعود رضايى، دكتراى شيالت با بيان اينكه امروزه 
آبزيان ســهم مهمى در تأمين غذاى مصرفى سالم 
در جامعه جهانى دارند، اظهار داشــت: رســيدن به 
متوسط مصرف سرانه جهانى كه حدود 20 كيلوگرم 
در سال است، توجه ويژه اى به حوزه زير ساخت ها با 
ايجاد مراكز كامًال بهداشتى به همراه تنوع محصول 
را طلــب مى كند تا ميزان مصــرف آبزيان به عنوان 
غذاى ســالمتى بخــش و با ارزش هــاى دارويى و 

تغذيه اى زياد، افزايش يابد. 
وى با اشاره به اينكه هم اكنون مصرف سرانه آبزيان 
در ايران 10/6 كيلوگرم در ســال است، افزود: ايجاد 
مراكز توزيع سالم فرآورده هاى آبزى افزون بر تأمين 
غذاى ســالم مى تواند در توسعه خدمات اجتماعى، 
اشــتغال و درآمد زايى، رونق اقتصاد محلى، توسعه 
صنايع شــيالتى و در نهايت افزايش ســرانه مصرف 

آبزيان نقش مؤثرى ايفا كند. 
رضايى افــزود: 50 درصد ماهيان مازندران، در بازار 
ماهى فاسد شــده و به ماهى شور تبديل مى شوند. 
مراكز فروش ماهيان در مازندران بايد سالم، جديد 
و مدرن شــود تا مصرف كننده بــراى خريد آبزيان 
رغبت داشته باشد و ميزان سرانه مصرفى ماهى در 
كشــور باال رود. امروزه در بحــث فروش مرغ تنوع 
عرضــه را داريم و اين تنوع عرضه را بايد در فروش 

آبزيان ديد. 

اعتالى فرهنگ 
حلقه گمشده كنسرت ها

مهــر: بتازگى مطالبــى درباره فــروش بليت برخى 
كنسرت ها به قيمت هاى ميليونى شنيده مى شود كه 
مديركل ارشاد آذربايجان شرقى ايجاد بازار سياه را به 

متوليان برگزارى كنسرت ها نسبت مى دهد.
مدير يكى از مؤسسات برگزاركننده كنسرت در تبريز 
ادعا مى كند، يك گروه جــوان خواننده كه اواخر دى 
به تبريز آمده بودند، 12هزار بليت براى كنسرت خود 
فروخته اند.يعنى ســه روز دو سانسه، تبريز ميزبان اين 
گروه بود با مبلغ ميانگين بليت هاى 60هزارتومانى. تا 
اينجاى كار استقبال و تقاضاى باالى مخاطبان و مردم از 
كنسرت و گروه جلوه مى كند، اما اينكه گاهى بليت اين 
كنسرت ها تا يك ميليون تومان در بازار سياه به فروش 
رسيده، چيزى است كه عالمت تعجب را به ايستادن در 

اين نقطه از نوشتار وامى دارد.
مدير مؤسســه موســيقى كــه مســئوليت برگزارى 
كنسرت اين گروه جوان را در تبريز بر عهده داشت، از 
سوءاستفاده برخى از استقبال باالى مردم خبر مى دهد 
و مى گويد: مجموعه اى همزمان با باز شدن فرآيند خريد 
بليت اينترنتى كه اختيار و نظارت آن از دست مؤسسه 
سلب شــده بود، سايت را مســدود كرده و ظرفيت را 
تكميل نشــان  دادند، در حالى كه همان بليت ها را در 

بازار سياه تا يك ميليون تومان به فروش رساندند.
او نارضايتى خود را از صندوق بازنشستگان فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اعالم مى كند و از استعفاى خود 
از برگزارى كنســرت مى گويد: با مشاهده اين روند در 
اجراى كنسرت، طى نامه اى از اجراى آن كناره گيرى 
كردم، ولى با وعده رســيدگى بــه موضوع و برخورد با 
عامالن اين اقدام، دوباره به برگزارى كنســرت مجاب 
شدم.مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى 
نيز مى گويد؛ از ماجرا خبر دارد و پيگير آن شده است. 
او اظهارات مسئول برگزارى كنسرت را تكذيب مى كند 
و مى گويد: بازار ســياه را گاهى متوليان اجرا به وجود 

مى آورند نه ارشاد و مجموعه هاى وابسته به آن.
محمد محمدپور توضيح مى دهد، پس از اين كنسرت 
و حاشــيه هايى كــه به وجود آمد، تمهيداتى توســط 
ارشــاد انديشيده شده است، به گونه اى كه از اين پس 
كنسرت ها نمى توانند تمديد شوند و بيش از يك سانس 
داشته باشند؛ به همين دليل در تبليغات خود بايد اين 

موضوع را بصراحت اعالم كنند.
اين روزها حال ســالن هاى تبريز خوب است؛ هر شب 
چندين تئاتر اجرا مى شــود و چندين گروه موسيقى 
به روى صحنه مى روند؛ اما ســؤال اين است كه آيا اين 
رشد كمى، صرفاً به رونق اقتصاد هنرى كمك كرده يا 

اعتالى فرهنگ را نيز در پى داشته است؟

گرگان تاريخ وقايع و حوادث انقالب و بخصوص 
دهــه فجر را كه مــرور كنيــم، درخواهيم يافت 
كه عمال رژيم شاهنشــاهى براى حفظ نظام در 
شــهرهاى مختلف كشور چه اقدام هاى خرابكارانه 
عليه مردم داشــته و چه تعداد از هموطنانمان در 

اين راه به خاك و خون كشيده شدند.
در بخشى از خاطرات انقالب مى بينيم كه مأموران 
رژيم پهلوى با اعالم حكومت نظامى در شــهرها 
و ســركوب كردن مــردم، اعتراضات عمومى را به 
سمت و ســوى دستگيرى ها و زندان هاى سياسى 
و كشت و كشتار مردم مى كشاند، كه مى توان گفت 
اگر حكومت وقت تاب شــنيدن اعتراضات به حق 
مردم را داشتند، تاريخ به نحوى ديگر رقم مى خورد 
و جان صدها تن از مــردم بيگناه اين آب و خاك 

گرفته نمى شد. 

 آتش زدن 100 مغازه توسط مأموران رژيم
مردم شــهر گرگان نيز در آن روزها همپاى مردم 
ديگر استان هاى كشــور با برگزارى تظاهرات هاى 
عمومى نارضايتى خود را از حكومت وقت به نمايش 

مى گذاشتند. 
يكــى از وقايع مهم در جريــان انقالب در گرگان 
به آتش كشــيدن 100 مغازه، انبار و محل كسب 
بازاريان توسط مأموران رژيم پهلوى در 19 بهمن 
57 بــود كه اين اقدام آنان لكــه ننگى از رژيم در 
جامعــه، بازار و اصناف گــرگان در آن زمان به جا 

گذاشت كه در تاريخ گرگان به يادگار باقى ماند.
در جريــان اين حادثه مردم مؤمــن و خدا جوى 
گرگانى براى اينكه دامنه آتش به ســاير بازارهاى 
گرگان سرايت نكند و در برابر مأموران رژيم پهلوى 
ايستادگى كنند، به كمك بازاريان آمدند كه در اين 
بين مأموران رژيم شــاه با تيراندازى به مردم، اين 
شهر را به خاك و خون كشيدند و در نهايت 6 نفر 
از مردم اين شهر به درجه رفيع شهادت نائل آمدند 

و عده اى نيز زخمى و مجروح شدند.

 حمله پاسبان ها به مردم و انقالبيون
آيت اهللا سيدكاظم نورمفيدى، نماينده ولى فقيه در 
استان گلستان يكى از شخصيت هاى انقالبى نهضت 
امام خمينى(ره) در شهر گرگان عليه رژيم پهلوى 
و دوران پيروزى انقالب است كه در بيان خاطرات 
خود مى گويد: با تداوم مبارزات ســرانجام حضرت 
امام به ايران آمد و هر شخصى كه از شهرستان ها 
آمده بود، بايد به شهر و منطقه خودش برمى گشت، 
چون آن روزها، روزهاى انقالب و بســيار حساس 
و پرهيجانى بود. با اين وضع احســاس مى شد كه 
به پيروزى انقالب نزديك مى شــويم، همه بايد در 

محل و شــهر خود باشند كه ما هم فوراً به گرگان 
برگشتيم. 

وى ادامــه مى دهد: مبــارزات همچنان در همه 
جا ادامه داشــت، روزها بازار گرگان تعطيل بود 
و همه كسبه، مغازه هايشــان را مى بستند و در 
عوض شــب ها تا صبح بــاز مى كردند و چراغ ها 
روشــن بود. هنوز جنگ و گريــز در كوچه ها و 

محالت ادامه داشت. 
اين مبــارز انقالبى گرگانى مى گويــد: من هم در 
مســجد حاج آقا كوچك برنامه ها و سخنرانى هاى 
خــود را ادامه مى دادم، يكى از شــب ها وقتى كه 
سخنرانى من در مسجد حاج آقا كوچك تمام شد، 
پليس به مســجد حمله كرد و عده اى از بچه هاى 

انقالبى را كتك زده و دستگير كرد. 
او اظهــار مى كند: آن ايام من پياده از مســجد به 
منزل مى رفتم تا اينكه پس از اين حمله مأموران به 
مسجد، يك روز، يكى دو نفر از ايادى رژيم شاه به 
دنبال من آمدند، به محض آنكه از اولين پيچ وسط 
كوچه گذشتم به سمت من تيراندازى كردند، اما به 

من اصابت نكرد. 
آيت اهللا نورمفيدى ادامه مى دهد: آن ايام سليمى زاده 
كه از افسران جنايتكار شهربانى گرگان بود - و پس 
از انقالب هم اعدام شــد  دائماً در خيابان ها گشت 
مى زد و با بلندگويش رعب و وحشت ايجاد مى كرد. 
وى مى گويد: در واقعــه 19 بهمن 1357 گرگان 

شب 19 بهمن، پاسبان ها به انقالبيون حمله كردند 
و دو نفرشــان را به شهادت رساندند، مبارزين هم 
پاسخ  آن ها را دادند و يكى از پاسبان ها را گرفتند و 
در ميدان عباسعلى گرگان از درخت آويزان كردند 

و دار زدند. 
وى مى گويد: اين موجب شــد كه روز 19 بهمن 
دو مرتبه پاسبان هاى شهربانى تحريك شوند. آن 
روز باز پاســبان ها به خيابان ها ريختند و بعضى از 
مغازه ها را آتش زدند و چند نفر را هم به شــهادت 
رســاندند. اين قضيه، خيلى براى من دردآور بود، 
به همين علــت آن روز در اعتراض به اين جنايت 
مأموران، به رئيس كل شهربانى كشور تلفن زدم و 
به او توپيدم كه اين چه بســاطى است كه در شهر 
گرگان درست كرده ايد. حتى در اين رابطه با مرحوم 
آيت اهللا طالقانى هم تماس گرفتم و تلفنى قضايا را 

به او گفتم. 

  روايت آيت اهللا طاهرى گرگانى(ره) از 
19بهمن57 

آيت اهللا سيدحبيب طاهرى گرگانى از چهره هاى 
انقالبى مشــهور منطقه گرگان و دشت خاطرات 
خود از اين روز را اين گونه گفته اســت: روز نوزده 
بهمن مأموران شهربانى بسيار با خشونت با مردم 

رفتار كردند. 
آن ها مواد آتش زا را در مغازه هاى شهر مى ريختند 

و آن ها را به آتش مى كشيدند. آتش در چند جاى 
شهر زبانه كشيد و صداى رگبار گلوله هم مرتب به 
گوش مى رســيد آن روز آتش و خون همراه بود با 
رگبار مسلسل هاى پليس كه مرتب به طرف مردم 
نشــانه مى رفت و عده اى هم آن روز به شــهادت 
رسيدند كه من تعداد شهدا را دقيق به خاطر ندارم.
در اين ميان مــن به آيت اهللا طالقانى تلفن كردم 
و اين جريان را به وى اطالع دادم. او هم در پاســخ 
گفت: من اكنون به شهربانى كل كشور زنگ مى زنم 

كه جلوى مأموران را بگيرد.
چون در اطراف آيت اهللا طالقانى افراد انقالبى زيادى 
بودند رژيم از ايشان ترس و هراس بيشترى داشت. 
بعد ايشــان دوباره به من زنــگ زد و گفت: من با 
شهربانى كل كشور تماس گرفتم و قرار شد افراد 
پليس با همه خشونتى كه مى كردند از سطح شهر 
جمع آورى شوند. من هم همان جا به ايشان گفتم 
كه تا حاال اين كار انجام نشده و هنوز آتش سوزى 

و تير اندازى مأموران ادامه دارد.
شــايد حدود دو ســاعت بعد از اين تماس بود كه 
كم كم مأموران رژيم را از سطح شهر گرگان جمع 
كردند، اما كشــتار زيادى از سوى مأموران صورت 
گرفت. البته من اين تماس را از منزل حاج آقا سيد 
ســجاد علوى با مرحوم طالقانى برقراركردم كه از 
چشم پليس دور بود چون تلفن هاى مدرسه و منزل 

ما تحت كنترل بود.

بازخوانى حماسه مقاومت مردم گرگان در برابر عوامل ستمشاهى

خشم رژيم پهلوى با آتش زدن يكصد مغازه هم فروكش نكرد
��ر��ر
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قفل ترافيك اصفهان كليدى از جنس برنامه ريزى مى خواهد
سپاه ساالنه 2500 طرح 

در روستاها افتتاح مى كند

.......صفحه 2

نگاهى به ويترين فروشى شهردارى تا تك سرنشينى خودروها 

.......صفحه 2 

آبگـيرى حدود 
50 درصد از تاالب 
بين المللى گميشان

اروميه  فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا گفت: سپاه ساالنه 
2500 طرح عمرانى در روســتاهاى كشــور به بهره بردارى 
مى رساند. سردار سرتيپ پاسدار محمدتقى اوصانلو با بيان اينكه 
نيروهاى مسلح با وحدت خود مقابل دشمنان ايستاده اند، اظهار 
كرد: اقدامات محروميت زدايى كه توسط سپاه ايجاد مى شود، 

بسيار تأثيرگذار بوده است...

گرگان  مديركل حفاظت محيط زيســت گلســتان گفت: 
اليروبى كانال هاى منتهى به تاالب بين المللى گميشــان در 
شمال غربى استان و ساخت كانال جديد و زهكشى آن موجب 
هدايت آب هاى ســطحى از بارش هاى فصلى و آبگيرى حدود 
50 درصد از تاالب شد. امير عبدوس در حاشيه بازديد از تاالب 
گميشــان به خبرنگاران گفت: در سال هاى گذشته به دليل 

پايين رفتن سطح آب خزر ...

ديوار تاريخى گرگان 
نيازمند تخصيص اعتبار

دومين ديوار دفاعى 
جهان بى دفاع 

مانده است
ديوار دفاعى گرگان بيش از 200 كيلومتر طول دارد، اما 
اجراى طرح هاى مرتبط با جذب گردشگر در بخش هاى 
انــدك آن با توجه به جاذبه هــاى زياد اين اثر تاريخى 
مى تواند پاى گردشگران بيشترى را به گلستان باز كند. 
ديوار دفاعى، ديوار بزرگ گرگان يا ديوار ســرخ كه در 
برخى متون قديمى با عنوان «مار سرخ» نيز مطرح شده، 
يكى از سه ديوار تاريخى جهان است، اين ديوار همچنين 
با نام هاى سد اسكندر، سد انوشيروان، سد فيروز، قزل 
ييالن، قزل آالنــگ و آالن(به زبان تركمنى) در منابع 

جغرافياى تاريخى و سفرنامه ها نگارش شده است. 
اگرچه طى ســال هاى اخير بى رونق شــدن تدريجى 
كشــاورزى و صنايع كوچك و بزرگ اســتان گلستان 
سبب شده توجه به شــاخص هاى صنعت گردشگرى 
به عنوان منبع درآمدزايى براى استان و ازجمله احياى 

.......صفحه 2 ديوار دوهزارساله گرگان و ثبت آن ...
.......صفحه 2 

حلقه گمشده كنسرت ها

بتازگى مطالبــى درباره فــروش بليت برخى 



  بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى 
67 طرح در چرداول

ايالم- خبرنگار قدس: فرماندار چرداول گفت: در دهه فجر 
امســال 67 طرح در شهرستان چرداول افتتاح يا كلنگ زنى 

مى شود. 
مراد يگانه با تبريك دهه فجر و با بيان اينكه اين شمار طرح 
با اعتبار 410 ميليارد ريــال كلنگ زنى و يا افتتاح خواهند 
شــد، اظهار داشت: اين طرح ها زمينه اشتغال 120 نفر را در 

شهرستان فراهم مى كنند.
وى با اشاره به اينكه عمده اين طرح ها در حوزه انرژى همچون 
برق، گاز و آبرسانى به روستاها و مناطق مختلف شهرستان 
چرداول است، افزود: تصفيه خانه فاضالب شهر شباب با اعتبار 
80 ميليارد ريال و راه ارتباطى ســرتنگ - هلســم با اعتبار 
14 ميليارد ريالى مهم ترين طرح هاى اين شهرستان محسوب 
مى شوند كه در دهه فجر عمليات اجرايى آن ها آغاز مى شود.

فرماندار چــرداول با اشــاره به اهميت پروژه هــاى آبى در 
شهرستان، يادآور شد: پروژه آبرسانى به مجتمع روستايى شله 
كش كه در هفته دولت ســال جارى كلنگ زنى شد، در اين 

ايام افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.

  كشاورزى استان كرمان
غيراقتصادى و غيربهره ور

كرمان: رئيس اتاق بازرگانى كرمان با بيان اينكه كشــاورزى 
اســتان غيراقتصادى و غيربهره ور است و تنها راه نجات اين 
بخش اقتصادى كردن، افزايش بهــره ورى و توجه جدى به 
صنايع فرآورى و تبديلى است، افزود: كشاورزى يك واقعيت 
انكارناپذير در استان است كه با به كارگيرى 150 هزار نيروى 
انســانى، بيش از 90 درصــد آب به حجم بيش از 6 ميليارد 
مترمكعب، 5 ميليارد كيلووات ســاعت بــرق و حجم قابل 

توجهى سم، كود، بذر و... را مصرف مى كند.
ســيدمهدى طبيب زاده در نخســتين همايش ملى صنايع 
فرآورى محصوالت كشــاورزى در كرمان بــا بيان اينكه به 
طور متوســط هزينه مصرف آب در كشــاورزى استان 18 
ميليارد دالر و مصرف برق 5 هزار ميليارد تومان است، افزود: 
كشاورزى با وجود همه اين هزينه ها تنها 28 درصد از توليد 
ناخالص استان را به خود اختصاص داده كه معادل 14 هزار 
ميليــارد تومان از 44 هزار ميليــارد تومان كل درآمد توليد 

ناخالص داخلى استان است.
طبيب زاده اظهار كرد: هم اكنون ارزش صادراتى محصوالت 
كشاورزى اســتان يك ميليارد و 200 ميليون دالر است كه 
براى اقتصادى كردن آن اين عــدد بايد به 18 ميليارد دالر 
برسد كه فاصله بسيارى تا رسيدن به اين جايگاه وجود دارد.

  سپاه ساالنه 2500 طرح 
در روستاها افتتاح مى كند

اروميه: فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا گفت: سپاه ساالنه 
2500 طرح عمرانى در روســتاهاى كشــور به بهره بردارى 

مى رساند.
سردار سرتيپ پاسدار محمدتقى اوصانلو با بيان اينكه نيروهاى 
مسلح با وحدت خود مقابل دشمنان ايستاده اند، اظهار كرد: 
اقدامات محروميت زدايى كه توسط سپاه ايجاد مى شود، بسيار 

تأثيرگذار بوده است.
وى خاطرنشان كرد: تاكنون در طول 39 سال پس از پيروزى 
انقالب اسالمى اقدامات خوبى در منطقه توسط بسيجيان و 
مردم قهرمان آذربايجان با همكارى سپاه صورت گرفته است.

  آبگيرى حدود 50 درصد از تاالب 
بين المللى گميشان

گرگان: مديركل حفاظت محيط زيســت گلســتان گفت: 
اليروبــى كانال هاى منتهى به تاالب بين المللى گميشــان 
در شــمال غربى استان و ساخت كانال جديد و زهكشى آن 
موجب هدايت آب هاى سطحى از بارش هاى فصلى و آبگيرى 

حدود 50 درصد از تاالب شد.
امير عبدوس در حاشيه بازديد از تاالب گميشان به خبرنگاران 
گفت: در سال هاى گذشــته به دليل پايين رفتن سطح آب 
خزر و كاهش نزوالت آســمانى تاالب بين المللى گميشان 
در تابستان كامل خشك و در زمستان بخش كوچكى از آن 

آبگيرى مى شد.
وى ابراز اميــدوارى كرد، بارش هاى امســال آبگيرى ديگر 

تاالب هاى استان را مطلوب كند.

  سخنان عجيب نماينده دامغان 
درباره تغيير نام استان سمنان

سمنان: نماينده مردم دامغان در حضور استاندار سمنان در 
اقدامى عجيب پيشنهاد كرد نام اين استان تغيير كند.

ابوالفضل حسن بيكى در آيين افتتاح پروژه گازرسانى به هفت 
روســتاى جنوب دامغان كه با حضور استاندار سمنان برگزار 
شــد، اظهار داشت: اميدواريم شاهد تغيير نام استان سمنان 
به نام پر قدمت «قومس» باشــيم. وى اضافه كرد: «قومس» 

نشانگر تمدن چند هزار ساله اين استان است.
گفتنى است؛ اين سخنان نماينده مردم شهرستان دامغان در 
مجلس شوراى اسالمى و عضو كميسيون امنيت ملى مجلس 
شوراى اسالمى واكنش مردم مركز استان سمنان را در فضاى 

مجازى برانگيخت.

ديوار تاريخى گرگان نيازمند تخصيص اعتبار

دومين ديوار دفاعى جهان بى دفاع مانده است
��ر

ميهن  ديــوار دفاعــى گــرگان بيش از 
200كيلومتر طول دارد، اما اجراى طرح هاى 
مرتبط با جذب گردشگر در بخش هاى اندك 
آن با توجه به جاذبه هاى زياد اين اثر تاريخى 
مى تواند پاى گردشگران بيشترى را به گلستان 

باز كند. 
ديوار دفاعى، ديوار بزرگ گرگان يا ديوار سرخ 
كه در برخى متون قديمى با عنوان «مار سرخ» 
نيز مطرح شــده، يكى از ســه ديوار تاريخى 
جهان اســت، اين ديــوار همچنين با نام هاى 
سد اسكندر، ســد انوشيروان، سد فيروز، قزل 
ييالن، قزل آالنگ و آالن(به زبان تركمنى) در 
منابع جغرافياى تاريخى و سفرنامه ها نگارش 

شده است. 
اگرچه طى ســال هاى اخير بى رونق شــدن 
تدريجى كشــاورزى و صنايع كوچك و بزرگ 
استان گلستان سبب شده توجه به شاخص هاى 
صنعت گردشگرى به عنوان منبع درآمدزايى 
براى استان و ازجمله احياى ديوار دوهزارساله 
گرگان و ثبت آن در فهرست آثار جهانى مورد 
توجه قرار گيرد، اما اين توجهات طى سال هاى 

متوالى تنها در حد حرف باقى مانده است. 
درحالى كه مســئوالن استان گلستان بارها از 
تريبون هاى متعدد مدعى شــده اند كشاورزى 
گلســتان پاســخگوى نياز اقتصادى استان 
نيست و بايد محور اقتصاد اين استان را بر پايه 
گردشگرى بنا نهاد و از ظرفيت ديوار تاريخى 
گرگان در اين راســتا بهره برد، اما بررسى ها 
نشــان مى دهد طى اين ســال ها بــا وجود 
تأكيدات مسئوالن نه تنها اقدامى براى احيا و 
بيرون كشــيدن اين ديوار تاريخى از زيرخاك 
انجام نشده، بلكه ادامه ساخت و فعاليت مناطق 
صنعتى، مسكونى و مزارع در محدوده اين ديوار 
تخريب بقاياى اين اثر باســتانى را نيز سرعت 

بخشيده است.

 طرح درآمدزا اما مهجور
پس از ثبت ملى ديوار تاريخى گرگان به عنوان 
دومين ديوار بلند آســيا در تابســتان ســال 
1378، دوستداران ميراث فرهنگى اين اقدام 
را نويدبخش انجــام فعاليت هاى جدى براى 
احيا و بازسازى اين اثر باستانى و ثبت جهانى 
آن دانستند، ازاين رو از اوايل دهه 90 سازمان 
ميراث فرهنگى گلســتان بارهــا اعالم كرده 

انجام مقدمات الزم  درصدد 
براى احيــا و ثبت اين ديوار 
يونسكو  فهرست جهانى  در 
است تا با گذران اين مرحله 
نيز همچون  ديوار گــرگان 
ديوار چين در جهان شناخته 
شــود و بتواند اين منطقه را 
به قطب گردشــگرى كشور 

تبديل كند.
على اصغر مونســان- رئيس 
فرهنگى،  ميراث  ســازمان 
صنايع دســتى و گردشگرى 
كشــور- نيز شهريور امسال 
با  تأكيد بر اينكه مهم ترين 
برنامه ما ارتقاى گردشگرى 

خارجى است، زيرا هر گردشگر بيش از 1200 
دالر درآمد وارد كشور مى كند، مى گويد: پرونده 
ديوار تاريخى گرگان تا ســال آينده تكميل و 
براى ثبت جهانى ارســال مى شود تا بتوانيم با 
ثبت اين اثر گام مؤثرى براى رونق گردشگرى 

گرگان و استان برداريم.
اين در حالى است كه امروز برخى كارشناسان 
و اســتادان دانشــگاه مدعى شــده اند ثبت 
جهانى اين ديوار هم نمى تواند گرهى از ركود 
گردشگرى اين استان باز كند، بلكه برنامه ريزى 
مبتنى بر آن اســت كه مى تواند سبب جذب 

گردشــگر شــود، مقوله اى كه طبق تجارب 
گذشــته و ثبت جهانى برج قابوس همچنان 

معلق مانده است. 

 مشكالت پيش رو
يكى از مشــكالت در راستاى ثبت جهانى اين 
ديوار، همجوارى روستايى به نام سلمان فارسى با 
جمعيت 50 خانوار است كه بايد در جنوب اين 
ديوار و خارج از حريم اين منطقه سكونت داده 
شوند. با اينكه براى جابه جايى 
اين روســتا 10 هكتار زمين 
است  ديده شــده  تدارك  نيز 
مســئوالن   92 ســال  از  و 
گنبدكاووس بايد آستين همت 
ســاكنان  جابه جايى  براى  را 
اما  اين روســتا باال مى زدند، 
خبرهاى منتشره از آن حكايت 
دارد كــه  جز چند خانواده كه 
شــمار آن ها به اندازه انگشتان 
دست هم نمى رسد حاضر به 

خروج از روستا نشدند.
نبود برخــى خدمات الزم از 
جمله انشعاب هاى آب و برق 
و گاز و همچنين مخابرات در 
اراضى جديد، هيچ يك از روستاييان «سلمان 
فارسى» را تاكنون براى كوچ به روستاى جديد 

ترغيب نكرده است.

 ويژگى هاى ديوار گرگان
عرض ديــوار تاريخى گرگان در نقاط مختلف 
بين 2 تا 10 متر است كه در طول مسير داراى 
تأسيسات وابســته نظير خندق، زنجيره اى از 
قلعه ها، كوره هاى آجرپزى، ســد و كانال هاى 

هدايت آب  است. 
امروزه بقاياى ديوار تاريخى از كرانه هاى شرقى 

درياى خزر (گميشان) تا ارتفاعات و دره هاى 
البرز شــرقى در دامنه بيلى كوه در شهرستان 

كالله (شرق گلستان) قابل مشاهده است. 
پيشتر، تاريخ ســاخت ديوار گرگان را به دوره 
اشكانى نسبت مى دادند، اما مطالعات پژوهشى 
سال هاى اخير نشــان داد، اين ديوار در دوره 
ساســانى و به منظور جلوگيرى از هجوم اقوام 

شمالى ساخته  شده است. 

 ديوار بى دفاع 
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى گلســتان، ديوار تاريخى گرگان را 
معجزه مهندســى تمدن ايران عنوان مى كند 
و بهره بــردارى اقتصادى از ايــن اثر تاريخى 
را مستلزم ســرمايه گذارى بويژه ورود بخش 

خصوصى مى داند. 
ابراهيم كريمى بابيان اينكه اين ديوار تاريخى 
ازلحاظ قدمت، چند صدســال پيش از ديوار 
بزرگ چين ساخته شده است و ظرفيت بسيار 
مناســبى براى جذب گردشــگران داخلى و 
خارجى دارد، مى افزايد: ديوار تاريخى گرگان 
در 29 تيرماه ســال 1378 به شماره 2345   
به ثبت ملى رسيده و در حال حاضر براى ثبت 
در فهرست آثار جهانى نيازمند تأمين اعتبار به 

ميزان 50 ميليارد ريال است.
وى با اشــاره به اين موضوع كه سياست اين 
است كه اين ديوار و احياى آن به سرمايه گذاران 
واگذار شود، بيان مى كند: به واسطه اين ديوار، 
استان و مجموعه روستاهاى استان از توسعه 
پايــدار برخوردار خواهند شــد و ايــن ديوار 
مى تواند نقش بســيار بزرگــى در ماندگارى 

گردشگر در گرگان و سراسر استان ايفا كند.
وى اذعان مى كند: درهمين راستا براى كمك 
به تأمين زيرساخت ها از ورود و سرمايه گذارى 

بخش خصوصى استقبال مى كنيم.

  هويت 28 شهيد تازه تفحص شده 
دفاع مقدس در تهران مشخص مى شود

اهواز: فرمانده كميته جســت وجوى مفقودين ســتاد كل 
نيروهاى مسلح گفت: پيكرهاى 28 شهيد تازه تفحص شده 
دوران دفاع مقدس پس از معراج شهداى اهواز، براى شناسايى 

و تعيين هويت به تهران منتقل مى شود.
سرهنگ حسين عشقى در آيين وداع با پيكرهاى 28 شهيد 
تازه تفحص شده دفاع مقدس در حرم على ابن مهزيار اهوازى 
اظهار كرد: شــمارى از اين شــهداى واالمقام كه در يك ماه 
گذشته توسط كميته جست وجوى مفقودين تفحص شدند 

از منطقه عملياتى شرق بصره و مربوط به سال 1361 بودند.
وى افزود: همچنين شمارى از اين شهدا از جزيره ماهى مربوط 
به عمليات كربالى چهار و منطقــه زبيدات عراق مربوط به 
سال 1367 بودند كه در يك ماه گذشته تفحص شده و براى 

شناسايى به تهران انتقال داده مى شوند.
فرمانده كميته جســت وجوى مفقودين ستاد كل نيروهاى 
مســلح ادامه داد: پس از سقوط صدام حدود هفت سال كار 
تفحص پيكرهاى شهداى دوران دفاع مقدس در خاك عراق 
با كارشكنى هايى كه نيروهاى اشغالگر غربى داشتند، متوقف 
شد كه با پيگيرى هاى انجام شده همزمان با خروج نيروهاى 
اشغالگر آمريكايى و انگليســى كار تفحص از سال 1390 از 

سر گرفته شد.

  رفع مشكالت زيست محيطى نيازمند 
عزم ملى است

رشت- خبرنگار قدس: اســتاندار گيالن در حاشيه بهره 
بردارى از طرح هاى شــهرك صنعتى سفيدرود رشت با بيان 
اينكه حمايت ملى براى رفع مشكالت زيست محيطى استان 
محدود به دولت نيست، گفت: رفع مشكالت زيست محيطى 

بويژه در بخش پسماندها، نيازمند عزم ملى است.
مصطفى ساالرى اظهار داشت: قوه مقننه بايد پيشنهاد دولت 
در رابطه با تخصيص بودجه براى ساماندهى معضل پسماندها 
را بپذيرد، زيرا بى توجهى به آن، ســالمت انسان ها و محيط 

زيست را در معرض خطر قرار مى دهد.
وى با بيان اينكه براى رونق اقتصادى در سه حوزه بايد فعاليت 
كرد، اضافه كرد: منابع طبيعى، نيروى انســانى و بروكراسى 

درون استانى اين سه حوزه خواهد بود. 
وى اظهار كرد: اكنون رودخانه هاى شهر رشت به دليل آلودگى 
چهره زشتى يافته، اما اگر اقدامات الزم در راستاى پاكسازى 
اين دو رودخانه و همچنين احياى تاالب ها انجام شود، مى توان 
بــا ايجاد فعاليت هاى اقتصادى غير مضر در آن، خود مردم را 

محافظ آن ها كرد.
ســاالرى، تاالب انزلى، دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت 
و زباله ســراوان را دغدغه هاى اصلى گيالن در حوزه زيست 
محيطى عنوان و بيان كرد: رفع اين مشكالت تقاضاى عموم 

مردم از سازمان حفاظت محيط زيست است.

  بخشودگى جرايم مالياتى 
در البرز هم اجرايى شود

كرج- خبرنگار قدس: رئيس اتاق بازرگانى البرز با اشاره به 
بخشودگى جرايم دربرخى استان هاى كشور، خواستار اجرايى 

شدن آن در البرز شد. 
رحيم بنامواليى در نشست شوراى گفت وگوى بخش خصوصى 
و دولــت اظهار كرد: اين اقــدام در پى تفويض اختيار وزارت 
اقتصاد و دارايى به اســتان ها رقم خورده و شامل بخشودگى 

100 درصدى جرايم مالياتى بوده است.
وى با ابراز اميدوارى نسبت به عملياتى شدن اين بخشودگى 
در استان البرز گفت: در صورت محقق شدن اين موضوع شاهد 
رفع مشكالت زيادى در حوزه صنعت و بازرگانى خواهيم بود.

بنا مواليى از گشــايش نمايشــگاه توانمندى هاى صنعت و 
خدمات البرز و ســايت الكترونيكى اتــاق بازرگانى البرز به 
مناســبت دهه فجر خبرداد و گفت: در اين نمايشــگاه 230 
شركت مختلف توليدى محصوالت خود را به نمايش خواهند 
گذاشت. وى اين محصوالت را شامل صنايع دارويى، غذايى، 
ســاختمانى، قطعات خودرو، پالســتيك، رنگ، الكترونيك، 
صنايع دستى، بسته بندى، آرايشى و فراورده هاى كشاورزى و 
دامى عنوان كرد و گفت: اين نمايشگاه مى تواند محل مناسبى 

براى معرفى ظرفيت هاى توليدى البرز باشد.

  بهره بردارى از 2طرح صنعتى و معدنى 
در اردكان 

يزد- خبرنگار قدس: همزمان با ســفر معاون اول رئيس 
جمهور به استان يزد، طرح فوالد يك ميليون تنى «چادرملو» 
و «واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبى 500مگاواتى» اردكان 

افتتاح شد. 
در سومين روز از ايام اهللا دهه فجر، با حضور اسحاق جهانگيرى 
و وزير صنعت، معدن و تجارت در شهرستان اردكان دو طرح 
صنعتى به بهره بردارى رســيد. طرح فوالد يك ميليون تنى 
چادرملو ساالنه بيش از 950 هزارتن انواع شمش ساده كربنى 

كه در توليد ميلگرد كاربرد دارد، توليد مى كند.
اين طرح در زمينى به مساحت360هزار مترمربع ايجاد شده 

كه زمينه اشتغال 600نفر را فراهم آورده است. 
همچنين واحد بخار نيروگاه ســيكل تركيبى 500مگاواتى 
داراى ظرفيت اســمى 492مگاوات ســاعت بوده كه زمينه 

اشتغال 100نفر را فراهم مى سازد.

��ر

 راضيه كشــاورز:  افزايش ترافيك و به دنبال آن افزايش آلودگى هوا طى 
سال هاى اخير به يكى از مهم ترين مشكالت فراروى كالنشهرهاى ايران تبديل 
شده اســت، در اين ميان خيابان هاى شهر اصفهان گويى كالف هاى سردرگمى براى 

شهروندان شده اند. 

 تقويت ناوگان حمل و نقل عمومى
يكى از شــهروندان اصفهانى با گاليه از شلوغى خيابان هاى شهر اصفهان بويژه در ايام 
منتهى به پايان سال، مى گويد: مســئوالن همواره اعالم مى كنند مردم با خودروهاى 
شخصى به خيابان نيايند و از وسايل نقليه عمومى استفاده كنند، در حالى كه معتقدم 

زيرساخت هاى حمل و نقل عمومى شهر اصفهان هنوز كامل نيست.
احمد شريفى ادامه مى دهد: بارها تصميم گرفته ام با اتوبوس به محل كار بروم، اما وقتى 
حدود بيست دقيقه بايد چشم انتظار آمدن اتوبوس باشم و البته هنگامى كه اتوبوس از 

راه برسد، جايى براى نشستن نداشته باشم، از تصميمى كه گرفته ام پشيمان مى شوم.
محمد حسين ابطحى ديگر شهروند اصفهانى معتقد است، راه اندازى خطوط بى. آر.تى 

در برخى خيابان هاى شهر، ترافيك را بيشتر كرده است.
وى كــه كارمند يكى از ادارات دولتى اســت، تصريح مى كند: خيابان هاى شــهر بايد 
گنجايش اجراى اين گونه طرح ها را داشــته باشند، اما وقتى به عنوان مثال در خيابان 
مدرس اصفهان در شرايط معمول رفت و آمد خودروها به سختى امكان پذير بود، بى.آر.

تى نمكى بر زخم ترافيك شد.
ابطحى تأكيد مى كند: اگر مسيرهاى ويژه و ايمن براى دوچرخه سواران ايجاد مى شد، 
مردم بيشتر به استفاده از دوچرخه ترغيب مى شدند، اين وسيله پاك و ارزان بيشتر مورد 

استفاده قرار مى گرفت و اصفهان باز هم شهر دوچرخه ها مى شد.

 تجارى خطى هاى پر ترافيك
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اصفهان هم در اين باره مى گويد: در شهر اصفهان 
دو عامل مهم كاربرى نامناســب زمين و تقاضا و رشــد بى رويه استفاده از خودروهاى 

شخصى در افزايش ترافيك سهم دارند.
عليرضــا صلواتى در گفت وگو بــا قدس آنالين مى افزايد: در بخش اول متأســفانه در 
طرح هاى جامع و تفصيلى نگاه خوبى به كاربرى ها، شــبكه بندى معابر و اينكه الگوى 

مناسب سفر داشته باشيم، نشده است.
وى اظهارمى كند: شواهد نشان مى دهد، در هر خيابانى كه كاربرى حاشيه آن حفظ و به 

تجارى تبديل نشده است، كمتر مشكل ترافيك وجود دارد.
وى تأكيد مى كند: جانمايى نامناســب كاربرى هاى پاركينــگ و تبديل كاربرى هاى 

پاركينگ در طول دو سه دهه اخير از ديگرمشكالت شهر اصفهان است.
وى با بيان اينكه خيابان هاى ســاخته شده در دو دهه اخير از هدف اصلى خود فاصله 
گرفته اند، ادامه مى دهد: سال ها پيش قرار بود خيابان چهارباغ باال مشكل ترافيك شمال 
به جنوب شهر اصفهان را حل كند، اين در حالى است كه امروزه با تجارى خطى شدن 

آن، به يكى از شلوغ ترين خيابان هاى شهر تبديل شده است.

 خودروهاى تك سرنشين
صلواتى معتقد است، جانمايى نامناســب كاربرى ها، تبديل نادرست كاربرى ها، تغيير 
كاربرى مواردى كه بايد به نيازهاى خدماتى شهر اختصاص مى يافت، از ديگرمشكالت 

مطرح به شمار مى رود.
وى تصريح مى كند: در ميدان جمهورى اسالمى بيشترين مشكل ترافيكى، به دليل نبود 
پايانه اى براى اســتقرار اتوبوس هاى درون شهرى است، به گونه اى كه فضاى پيرامونى 
ميدان جمهورى به عنوان پايانــه عمل مى كند، زيرا مجموعه كاربرى هاى پيش بينى 
شــده در طرح هاى تفصيلى اولويت بندى شدند و تغيير كاربرى پيدا كردند و در حال 
حاضر خود ميدان كه بايد نقش تبادل مسير خودروها باشد، به پايانه اتوبوس ها تبديل 

شده است.
وى به افزايش ميل شهروندان براى استفاده از خودروهاى شخصى اشاره و تأكيد مى كند: 
امروزه به دليل ضعف ناوگان حمل و نقل عمومى شــامل بخش هاى ريلى، اتوبوس و 
تاكسى از يك سو و از سوى ديگر قيمت ارزان خودرو و سوختى كه در اختيار شهروندان 

قرار گرفته است، شهروندان به سمت انتخاب خودروهاى شخصى حركت كرده اند.
وى ادامه مى دهد: در سال 78 سهم استفاده از خودروهاى شخصى در شهر اصفهان 35 
درصد بوده، اين در حالى است كه اكنون سهم سفرهاى شهرى با استفاده از خودروهاى 

شخصى، به باالى 50 درصد رسيده  است.
صلواتى با اشــاره به اينكه 85 درصد سفرهاى شهرى اصفهان به صورت تك سرنشين 
انجام مى شــود، مى گويد: امروزه رشد بى رويه اســتفاده از خودرو با رشد شبكه معابر 

همخوانى ندارد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه حال چه بايد 
كرد؟ تصريح مى كند: يكى از اقدامات مهمى كه مى توان انجام داد، توسعه شبكه حمل 

ونقل عمومى به صورت يكپارچه و شبكه اى است.
وى خاطرنشــان مى كند:با تغيير نگرش هاى انســان محورانه به جاى خودرو محورى، 

مى توان تا 10 سال آينده ترافيك اصفهان را مديريت كرد.

نگاهى به ويترين فروشى شهردارى تا تك سرنشينى خودروها 

قفل ترافيك اصفهان كليدى از جنس برنامه ريزى مى خواهد

ديواردفاعى و 
تاريخى گرگان 
ازلحاظ قدمت، 

چند صدسال پيش 
از ديوار بزرگ چين 

ساخته شده است 

بــرش
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شيراز- خبرنگار قدس   در گوشه گوشه شهر 
قديم «الر» در اســتان فارس مى توان آثارى را از 
تمامى دوره هاى تاريخى پيدا كرد، از بازار قيصريه 
كه متعلق به پيش از اسالم است تا كاروانسراها و 
خانه هايى كه متعلق به دوران قاجار هستند، اما 
هــر از چندگاهى خبرى مبنى از بين رفتن اين 
بناها به گوش مى رسد كه سبب آزردگى خاطر 

دوستداران ميراث فرهنگى مى شود.
خانه شريفى و ســاباط بى بى ماهك دو بناى 
تاريخى شــهر الر بودند كه به سبك قاجارى 
ساخته شده و فرم معمارى آن به شكل حياط 
مركزى و با تزييناتى بسيار زيبا بوده، اين بنا ها به 
دليل نبود حمايت و نظارت الزم توسط مالكان 
آن تخريب شدند و ديگر آثارى از آن ها نيست.

كاروانسراهاى نو و گلشــن و مدرسه قديمى 
زمانى همگى از جمله بناهايى هستند كه اين 
روز ها تخريب بر ســر آن ها سايه افكنده و در 

انتظار بازسازى نشستند.

  بافت تاريخى مظلوم در برابر توسعه 
شــهر الر داراى آثار تاريخى بسيارى است كه 
حال توسعه شهر و ســاختمان هاى تازه از راه 

رسيده بر روى اين بناها سايه افكنده است.
در حالى كه بافت تاريخى اين شــهر مى تواند 
مانند ساير شهر هاى تاريخى از جمله شهر يزد 
محلى براى درآمدزايى و جذب توريست باشد، 
اما به دليل نبود طرح جامع شــهرى، بسيارى 
از ســرمايه گذاران ترجيح مى دهند به ايجاد 
مجتمع هاى تجارى اقدام كنند. انتشــار خبر 
ساخت مجتمع تجارى در بافت تاريخى الر و 
در محدوده محله «دم گاله» و «پيرغيب» يكى 
از همين خبر هاست كه بسيارى از دوستداران 

ميراث فرهنگى را نگران كرده است.
شــهردارى الر كه به عنــوان يكى از نهادهاى 
مسئول بايد با دقت بيشترى به دليل حفظ آثار 
باستانى و تاريخى اقدام كند، حال با ساخت و 
ساز بر روى رودخانه «عالءالدينى» به يكى ديگر 
از دغدغه هاى شهروندان و دوستداران محيط 

زيست تبديل شده است.

  تغيير كاربرى با اظهار نظر ميراث
مدير بافت تاريخى شــهر الر با اشاره به ساخت و 
ســاز هاى در دست اقدام شــهردارى بر روى اين 
رودخانه، اظهار مى كند: هر دستگاهى براى اجراى 
هر طرحى كه در محدوده يا همجوار با بافت تاريخى 

باشد، بايد از شــوراى فنى ميراث فرهنگى استان 
كسب مجوز كند و در صورتى كه بدون مجوز اقدام 

به ساخت و ساز كند، وجاهت قانونى ندارد. 
خشايار شيبانى بيان مى كند: با توجه به اينكه 
اغلب زمين هــاى بافت هاى تاريخــى كاربرى 
تجارى ندارند، اگر بنا به تغيير كاربرى باشــد 

در كميســيون ماده 5 بررسى 
مى شود و چون ميراث فرهنگى 
در اين كميســيون حق رأى 
دارد، در صورتى كه براى كسب 
مجوز به شوراى فنى فرستاده 
نشده باشــد، ميراث فرهنگى 
مى تواند با طرح مخالفت كرده 
و براى كسب مجوز به شوراى 

فنى ارجاع دهد. 
وى درباره اقدام شــهردارى الر 
براى ســاخت و ســاز بــر روى 
رودخانه عالءالدينى اين شــهر 

مى گويد: شهردارى هنوز براى كسب مجوز از ميراث 
فرهنگى اقدامى انجام نداده، در صورتى كه داشتن 

اين مجوز شرط اصلى و قانونى آغاز كار است. 
وى با تأكيد بر حفظ ضوابط ســاخت و ســاز 
در بافت شهرى بيان مى كند: حتى اگر مجوز 
ميراث فرهنگى داده شــود بايد ضوابط بافت 
تاريخى به لحاظ ارتفاع، فرم و شــكل بنا، نوع 

مصالح و نماى ساختمان رعايت شود. 
به گفته وى براســاس قانون استفاده از نماى 
شيشه اى و تركيبى و مصالح جديد در ساخت 
و ســاز در محدوده بافت تاريخى ممنوع است 
و بايد شــهردارى الر حتماً ســنخيت با بافت 

تاريخى را رعايت كند. 

  گره كور بر بافت تاريخى 
فرهنگى  ميــراث  رئيــس 
از  نگرانى هايى  نيز  الرستان 
بابت اين ساخت و ساز دارد. 
وى نگــران اثرگــذارى اين 
ساخت و ســاز بر كانال هاى 
انبارهاى  آب  زيرزمينى  آب 
موجود در منطقه است كه از 
قضا ثبت تاريخى نيز هستند. 
ســيما علويه با بيان اينكه 
اين شــهر از لحــاظ فضاى 
تجارى اشباع شده و ساخت مجتمع ديگرى در 
بافت تاريخى گرهى از مشكالت مردم برطرف 
نمى كند، ادامه مى دهــد: در كنار نگرانى هاى 
فعاالن ميراث فرهنگى شهرسازان نيز معتقدند 
كه ساخت و ساز در آن محدوده از منظر زيبايى 
شهرى مشكالتى را به همراه دارد و حريم منظر 

رودخانه و بافت تاريخى را مخدوش مى كند. 

وى يادآور مى شــود: بافت هاى تاريخى در هر 
منطقه و شهرى بسترى براى رونق گردشگرى 
است و به نظر مى رسد استفاده از اين ظرفيت 
بيش از تغيير كاربــرى بتواند رونق اقتصادى 
ايجاد كند، موضوعى كه در اين مورد در شهر 

الر لحاظ نشده است. 
وى با برشمردن مهم ترين آثار موجود در بافت 
تاريخى شــهر الر تصريح مى كند: حمام و باغ 
نشاط، بازار قيصريه، كاروانسراهاى نو و گلشن، 
تيمچه مغولى، دهنشير و مسجد چهار بركه، 
قلعه اژدهاپيكر، برج مادر نادر، خانه هاى مؤيدى، 
فرشادى، قنادى، محمودى، آب انبارها، پيرسرخ 

از جمله اين آثار است. 
علويه اظهار مى كند: شــهردارى ها، پايگاه بافت 
تاريخى، راه و شهرســازى، فرماندارى، شوراى 
شهر، نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
و غيــره مى توانند با تأمين بودجه الزم زمينه را 
براى بهسازى بافت تاريخى الرستان فراهم كنند.

وى همچنين با تأكيد بــر به جريان انداختن 
پرونده ثبت جهانى توسط پايگاه بافت تاريخى 
شــهر الر يادآور مى شود: بهسازى ضلع غربى 
بازار قيصريه، تعمير اساسى حجره هاى موجود 
در اين كاروانسراهاى باارزش تاريخى و ارتقاى 
فرهنگ مردم براى استفاده بهينه از اين آثار از 

جمله اقداماتى است كه بايد انجام داد. 

��راث ���نگ
  4 شهر كردستان بدون سينماست

سنندج: مديــركل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى اســتان 
كردســتان بر تقويت مراكز 
فرهنگى استان تأكيد كرد و 
اظهارداشــت: در چهار شهر 
استان ســينما نداريم كه با 
سازمان ســينمايى توافقاتى 
انجــام داده ايم و طى ســال 

آينده تمام شهرهاى استان داراى سينما خواهند شد.
جالل قلعه شاخانى در افتتاحيه اكران فيلم هاى سى و ششمين 
جشــنواره فيلم فجر در كردستان با اشاره به اينكه كردستان 
به عنوان يكى از قطب هاى جريان ســاز فرهنگى وهنرى در 
سطح كشورشناخته شده است، افزود: در بيشتر جشنواره هاى 
بين المللى و ملى فيلمســازان ُكرد توانســتند حضور موفقى 

داشته باشند و رتبه هاى ارزشمندى هم كسب كنند.
وى با بيان اينكه توســعه فرهنگى زيربناى توســعه ساير 
بخش هاســت، گفت: متأســفانه در ســنوات گذشــته از 
توليد فيلم هاى كوتاه و مســتند حمايت جدى نداشته ايم 
و از اســتاندار درخواست حمايت بيشــترى در اين حوزه و 

اختصاص اعتبار بويژه براى توليد فيلم سينمايى داريم.
قلعه شــاخانى به رويداد مهم ســال آينده استان درحوزه 
سينما اشــاره كرد و گفت: نخستين جشنواره بين المللى 
فيلــم كردى ســال آينده بــا حضور فيلمســازان كرد در 

كردستان برگزار مى شود.
وى، برگزارى جشنواره مذكور را يكى از مطالبات بحق مردم 
استان دانســت و افزود: تفاهمنامه اى با سازمان سينمايى 
كشــور در ارتباط با برگزارى اين جشنواره منعقد كرديم و 

مقدمات اوليه كار را انجام داده ايم.
وى عنوان كرد: باتوجه به ظرفيت هاى استان ساخت شهرك 
سينمايى ضرورى است و ساخت اين شهرك كمك زيادى 

به معرفى بيش از پيش استان خواهد كرد.

  برپايى نمايشگاه هنرهاى دستى و 
غذاهاى بومى و محلى در دلگان

ايرانشــهر- خبرنگارقدس: نمايشگاه هنرهاى دستى و 
غذاهاى بومى محلى با هدف كارآفرينى و توســعه صنعت 

گردشگرى در دلگان برگزار شد.
عيسائى مسئول برگزارى اين نمايشگاه گفت: دانش آموزان 
مقطع راهنمايى و متوسطه اين شهرستان محصوالت صنايع 
دستى مانند كيف، لباس، گليم، فرش و دست دوخته هاى 
بلوچى و غذاهاى بومى محلى همچون چنگال غذاى اناردانى 

و آش محلى را به نمايش گذاشتند.
راشــكى- مدير كل نوســازى، تجهيز و توسعه ى مدارس 
اســتان- هم در بازديد از اين نمايشگاه گفت: انتظار داريم 
آموزش و پــرورش با ايجاد فروشــگاه هاى مجازى فرصت 

معرفى اين محصوالت را فراهم كند.

جاذبه هاى گردشگرى جاى خود را به مجتمع هاى تجارى مى دهند 

  بى مهرى به نماد تاريخى دامغانبافت تاريخى «الر» در محاصره توسعه
دامغان: نماينده مردم دامغان در مجلس شــوراى اسالمى از 
تاريخانه به عنوان يكى از مهم ترين بناهاى تاريخى استان نام 
برد و گفت: اين بناى مهم تاريخى كه به نماد دامغان تبديل 
شده، مورد بى مهرى قرار گرفته است. ابوالفضل حسن بيگى، از 
وجود بيش از 3000 بناى تاريخى در دامغان خبر داد و گفت: 
تاكنون 400 بناى اين شهرستان ثبت و 120 بنا نيز ثبت ملى 
شده است. وى از مسجد تاريخانه به عنوان يك بناى شاخص 
نام برد و اضافه كرد: تاريخانه به عنوان اولين بناى اســالمى 
كشور متاسفانه مورد كم مهرى قرار گرفته، اما به يمن تالش 
جوانان طى يك ســال اخير اين بنا از يك خرابه به يك نماد 

براى دامغان تبديل شده است.

با هدف ثبت جهانى انجام شد
  طرح پژوهشى مطالعات نقوش 

برجسته صخره اى ايذه
اهواز: رئيس اداره ميــراث فرهنگى ايذه از انجام مرحله اول 
طرح پژوهشى مطالعات نقوش برجسته صخره اى خوزستان در 

شهرستان ايذه خبر داد.
ايوب سلطانى با اعالم اين خبر اظهار كرد: به همت كارشناسان 
و مشاوران پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخى و زير نظر 
پژوهشگاه ميراث فرهنگى، مرحله اول طرح پژوهشى مطالعات 
آثار صخره اى (نقوش برجسته صخره اى استان خوزستان) در ايذه 
انجام شد. او افزود: در اين مرحله، نقوش برجسته اشكفت سلمان، 
كــول فرح، خنــگ اژدر، خنگ يارعلى ونــد، خنگ كمالوند و 
شاهسوار مورد بررسى قرار گرفتند كه در اين بررسى تأثيرهاى 

فيزيكى و شــيميايى عوامل فرســاينده محيطى روى نقوش 
برجسته، ويژگى هاى فنى بستر شكل گيرى اثر و ارزش هاى پيدا 
و پنهان اثر مورد ارزيابى قرار گرفت. سلطانى با بيان اين كه اين 
طرح با همكارى پايگاه پژوهشى آياپير و اداره  كل ميراث فرهنگى 
خوزستان براى دستيابى به شناخت كمى و كيفى در حال انجام 
اســت، ادامه داد: اطالع از وضعيت آثار صخره اى از اولويت هاى 
طرح حاضر است كه با تهيه اطالعات جامع تاريخى و پيشينه 
حفاظت و مرمت آثار امكان آسيب شناســى اين آثار ارزشمند 
را فراهم خواهد كرد تا زمينه هــاى الزم براى ثبت اين آثار در 

فهرست ميراث جهانى فراهم شود.

3
يكشنبه   15 بهمن 1396 

 17 جمادى االول 1439 4 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  شماره 8614   

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

كاروانسراهاى نو و 
گلشن و مدرسه قديمى 
زمانى همگى از جمله 
بناهايى هستند كه اين 

روز ها تخريب بر سر 
آن ها سايه افكنده و در 
انتظار بازسازى نشستند

بــرش

نيم نــگاه

بجســتان - خبرنگار قدس   «يونسى» شهرى 
در بخش يونسى شهرستان بجستان استان خراسان 
رضوى اســت. آب وهواى بخش يونســى به دليل 
قرارگرفتن در حاشــيه كوير و كوه هاى كم ارتفاع و 
دورى از دريا گرم و خشــك است و اختالف درجه 
حرارت روز و شــب و اختالف دماى ماهانه و ساالنه 

در آن بسيار است.
از جاذبه هــاى گردشــگرى اين شــهر مى توان به 
كاروانســراى شاه عباســى، پل جاده ابريشم، آب 
انباريونسى، كاروانسراى واقع در روستاى فخرآباد، 
كاروانســراى روســتاى مرنديز، كاروانسراى قلعه 
سه فرسخ، مسجدجامع روســتاى مرنديز مربوط 
به دوره ايلخانان، آســياب آبى روستاى چاه فاليز، 
قلعه روســتاى مرنديز، برج روســتاى سردق، غار 
بلور، غار آغل سوخته، مقبره قطب الدين ميرحاج 
در مركز بخش يونسى (مشهور به حضرت يونس) 

اشاره كرد.
در اين ميان يكى از مهم تريــن جاذبه هاى زيبا و 
دل فريب گردشــگرى اين منطقه ريگزار كويرى 
يونسى است كه گردشگران زيادى را به خود جذب 

مى كند. 
كوير يونسى داراى جاذبه هاى زيبايى از قبيل رمل ها، 
تپه هاى شنى، ريپل مارك ها، نبكاها و حوضچه هاى 
نمك طبيعى، اشــكال مختلف هندسى، گياهان و 
جانوران مختلف، دق هاى زياد با چشم اندازهاى زيبا 

و جنگل هاى تاق و آسمان زيباى 
كوير در شب است كه كويرنوردان 
در هنگام بازديــد از اين جاذبه ها 
بســيار ابراز رضايت از ديدنى هاى 
بكر و زيبا كه در نوع خود كم نظير 

مى باشند را مى كنند.
شهر يونســى به واسطه دارا بودن 
آثــار و ابنيه ارزشــمند تاريخى و 
همچنين شنزارهاى كويرى يكى 
از جذاب ترين مقاصد مســافرانى 
است كه قصد دارند آرامش فضاى 

كوير را احساس كنند.

  گردش گردشگران در طبيعت 
بكر يونسى

كارشناس ارشد گردشگرى و راهنماى محلى از شهر 
يونســى كه نزديك ترين شهر و آبادى به كوير است 
از جاذبه هاى اين كويــر مى گويد: تپه رمله اى كوير 
يونسى و ريپل مارك ها و نبكاها و حوضچه هاى نمك 
اين كوير يكى از منحصر بــه فرد ترين جاذبه هايى 
است كه مى تواند ساعت ها گردشگران را در محيطى 
جذاب و زيبا قرار داده و آنان را با طبيعت آشنا كند.
عباس عشــقى مى افزايد: همه ســاله صدها نفر از 
اين طبيعت بكر و زيبا بخصوص در ماه هاى پاييز و 

زمستان و بهار ديدن مى كنند.

ايــن عضو انجمــن ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
شهرســتان بجســتان بهترين زمان بازديد از كوير 
يونسى را روزهايى عنوان مى كند كه روز قبل از آن 
باران باريده باشــد، چرا كه باران طراوت و شــادابى 

خاصى به اين طبيعت مى بخشد.
وى رصد ستارگان در شــب هاى زمستان و پاييز و 
اتراق شــبانه در اين تپه هاى شنى 
و پياده روى روى رمل ها و ماســه 
بادى هــا را از جاذبه هــاى زيبايى 
مى داند كه مى تواند عالوه بر جذب 
گردشگران داخلى و خارجى جوانان 
را بــراى تفريح و گردش علمى نيز 

پذيرا باشد.
عشــقى نزديك بودن به جاده هاى 
مواصالتى و راه آهن را از جاذبه هاى 
ديگر اين كوير بكر عنوان مى كند و 
مى گويد: تپه هاى نمكى و آشنايى 
با چگونگى برداشت نمك جاذبه اى 
اســت كه در حاشيه كال شور قرار 
دارد و همه ســاله صدها ماشــين 
نمك برداشت و استحصال مى شود 
و در فصل زمســتان و بخصوص ايــام يخبندان كه 
حوضچه هاى نمكى بدون بارندگى پر آب مى شــود 
جاذبه زيباى ديگر اين طبيعت اســت كه بســيار 

ارزشمند و در خور توجه مى باشد.

 غارها ديگر جاذبه شهرستان
اين كارشــناس ارشد گردشگرى بجســتان درباره 
غارهاى اين شهرستان كه از جمله موارد گردشگرى 
اين منطقه اســت؛ مى گويد: شــهر يونســى داراى 
غارهاى ارزشمندى اســت كه مى تواند بر جذابيت 

منطقه بيفزايد.

وى ادامــه مى دهــد: 50 دهنه غار در شهرســتان 
و بخصوص بخش يونســى كه زيباتريــن غارهاى 
خراســان با نام غار بلور عــروس در اين منطقه قرار 
دارد و از لحاظ وجود غار، بجستان رتبه سوم استان 
را داراســت كه خود جاذبه ديگرى از مراكز ديدنى و 
گردشگرى  شهرستان عالوه بر آثار باستانى و مراكز 

تاريخى مى باشد.

  ايجاد زيرساخت ها در كوير يونسى
مســئول اداره صنايــع دســتى ميــراث فرهنگى و 
گردشــگرى بجســتان نيز در اين رابطــه مى گويد: 
بجستان با داشتن جاذبه هاى تاريخى و طبيعى متعدد 
همچون شنزارها و تپه هاى شنى، كوير نمك و پاليا 

منطقه مناسبى براى فعاليت هاى كويرنوردى است.
امــان اهللا نــوروزى اذعان مى كند: كوير بجســتان 
منطقه اى است كه تاكنون ناشناخته مانده و طبيعت 
بكر و كم نظير كوير يونســى و درياچه سد كالشور 
همچون نگينى در دل كوير همراه با غارهاى فراوان 

بر زيبايى منطقه افزوده است.
وى ادامــه مى دهد: با اين وجــود در صورت ايجاد 
امكانات و زيرساخت ها و فراهم كردن بستر مناسب 
بجســتان مى تواند به قطب گردشــگرى استان در 
زمينه هــاى كويرنوردى تبديل شــود و برنامه ها و 
تورهاى كويرنوردى نيز در توسعه منطقه و همچنين 

روستاهاى حاشيه كوير مؤثر هستند.
نوروزى مى گويد: بجستان نزديك ترين كوير به مركز 
اســتان خراســان رضوى مى باشــد و مى تواند قطب 
گردشگرى اســتان نيز باشد و اين در حالى است كه 
به دليل قابل دسترس بودن كوير اين شهرستان كوير 
نوردان مى توانند با وسايل نقليه مناسب خود تا نزديك 
تپه هاى شنى و درياچه هاى نمكى بروند و از نزديك از 

اين جاذبه هاى زيبا بازديد داشته باشند.

شهر يونسى ميزبان طبيعت گردان 

خاك هايى كه گردشگر جذب مى كند
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  مسكن اجتماعى حباب قيمتى 

بازار مسكن را تعديل مى كند 
مشهد: عضو كميسيون عمران مجلس گفت: معتقدم اجرايى 
شدن طرح مســكن اجتماعى حباب قيمتى بازار مسكن را 
تعديــل مى كند. حميد بنايى در گفت وگو با تســنيم اظهار 
داشت: براساس رايزنى با مســئوالن وزارت راه و شهرسازى 
مقرر شــده كه طرح مسكن اجتماعى بزودى اجرايى شود و 
اعتقاد دارم، اجرايى شدن اين طرح مى تواند تا حد زيادى بازار 

اجاره بهاى مسكن را تعديل كند.
نماينده مــردم گناباد در مجلس  افزود: از ســوى ديگر بايد 
وضعيت بافت هاى فرســوده نيز ساماندهى شود زيرا يكى از 
پارامترهايى كه مى تواند در تعديل بازار مســكن و قيمت آن 

اثرگذار باشد، همين توجه به بافت هاى فرسوده است.
وى ادامه داد: همچنين اعتقاد دارم در حوزه مسكن همچنان 
كمبود داريم و بايد اين كمبود نيز برطرف شــود زيرا در غير 
اين صورت شــاهد رشــد حباب گونه قيمت ها در سال آتى 

خواهيم بود.
وى گفت: اگر ســاالنه حدود 900 واحد مسكونى به ظرفيت 
فعلى بازار مسكن افزوده شود، رشد قيمت ها تا حدى كاهش 
پيدا خواهد كرد و از ســوى ديگر بايد ســازوكارهاى در نظر 

گرفته شده در برنامه ششم توسعه اجرايى شود.
 

  بخشودگى 100 درصد جرايم مالياتى 
در خراسان شمالى

بجنورد: مديركل امور مالياتى خراسان شمالى از بخشودگى 
100 درصد جرايم موديان مالياتى استان تا پايان بهمن ماه 

جارى خبر داد. 
يوســف يعقوبى نژاد با اشــاره به تفويض اختيار رئيس كل 
سازمان امور مالياتى كشور مبنى بر بخشودگى جرايم مالياتى، 
اظهار كرد: به مناســبت فرارســيدن دهه فجر و در راستاى 
اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى در حمايت از فعاليت هاى 
توليدى و اشــتغال و بهبود فضاى كسب و كار، تمام مؤديان 
مالياتى خراسان شمالى كه نسبت به پرداخت اصل بدهى هاى 

خود اقدام نكرده اند، بخشيده مى شوند.
وى تأكيد كرد: تمامى مؤديان مالياتى خراســان شمالى در 
بخش هاى ماليات هاى مستقيم و ارزش افزوده تا پايان بهمن 
ماه امســال به واحدهاى مالياتى در سراسر استان مراجعه و 

نسبت به درخواست بخشودگى جرايم اقدام كنند.
وى افزود: پس از تكميل درخواست بخشودگى جرايم توسط 
مؤديان، نســبت به بخشــودگى 100درصدى جرايم قابل 

بخشش آنان اقدام خواهد شد.
 

  طرح نهايى ذخيره گاه زيست كره 
گليل و سرانى به يونسكو رسيد

ايسنا: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان شمالى گفت: 
طرح نهايى ذخيره گاه زيست كره در منطقه گليل و سرانى به 

دفتر يونسكو در پاريس ارسال شد. 
على اصغر مطهرى با اشــاره به اينكه اين اداره كل در صدد 
است تا طرح ذخيره گاه زيست كره گليل و سرانى را در اين 
استان اجرايى كند، افزود: موافقتنامه و فرم هاى الزم در اين 
خصوص دريافت و تهيه شده است و كليت طرح به سازمان 

محيط زيست ارسال شد. 
وى ادامه داد: اين طرح بعد از رفع ايرادات به دفتر يونســكو 
در تهران ارســال و بعد از تاييد به دفتر يونســكو در پاريس 

فرستاده شد. 
مطهرى اظهار كرد: دفتر يونسكو در پاريس ايرادهاى كوچكى 
نســبت به اين طــرح وارد كرده بود كه ايرادها رفع شــد و 
منتظر پاسخ يونسكو در پاريس هستيم كه به احتمال فراوان 
پاسخگويى در ماه جارى يا اوايل ماه آينده، انجام خواهد شد. 
وى با بيان اينكه منطقه گليل و ســرانى در شيروان يكى از 
ذخيره گاه هاى طبيعى اين اســتان به شمار مى رود، تصريح 
كرد: هدف از اجراى اين طرح جلوگيرى از ورود آسيب به اين 
منطقه بكر اســت. او تأكيد كرد: درصدد هستيم تا با اجراى 
اين طرح اين منطقه را با انجام برنامه ريزى هاى الزم به سوى 

پايدارى منطقه حركت كنيم. 
به گفته وى اين طرح با مشــاركت مردم بومى منطقه انجام 

خواهد شد.
 

نماينده مردم اسفراين خبر داد
  بدهكارى 100 هزار ميليارد تومانى 

بانك ها به بانك مركزى

ايسنا: نماينده مردم اسفراين در مجلس گفت: بانك ها 100 
هزار ميليارد تومان به بانك مركزى بدهكار هستند. 

هادى قوامى افزود: در ســال آينده 100 هزار ميليارد تومان 
از ميزان بدهى دولت به پيمانكاران و تأمين اجتماعى تسويه 
مى شود. به دنبال آن پيمانكاران و تأمين اجتماعى نيز بدهى 
خود را به بانك ها پرداخت مى كنند و بانك ها نيز بدهى خود 

را با بانك مركزى تسويه مى كنند. 
وى با اشاره به اينكه بدترين پايه پولى، بدهى بانك ها به بانك 
مركزى است، اظهار داشت: سال آينده اين بدهى ها از طريق 

صدور اسناد خزانه تسويه مى شود. 

  آغاز به كار سى و ششمين جشنواره 
فيلم فجر در خراسان شمالى

بجنورد: ســى و ششــمين جشــنواره فيلم فجر با حضور 
مســئوالن، هنرمندان و عموم مــردم در مجتمع فرهنگى و 

هنرى گلشن بجنورد آغاز به كار كرد. 
ســى و ششــمين جشــنواره فيلم فجــر با اكــران فيلم 
«امپراطورجهنم» كه يكى از 16 فيلم فاخر اين دوره از جشنواره 

در خراسان شمالى است، آغاز به كار كرد.
اين جشــنواره با اكران 16 فيلم فاخر سينمايى كشور آغاز و 

تا 22 بهمن ماه جارى در سينما گلشن بجنورد ادامه دارد.
از 16 فيلم سينمايى 5 فيلم مربوط به حوزه كودك و نوجوان 
و 11 فيلــم با موضوعات دفــاع مقدس، مبــارزه با داعش، 

اجتماعى و... است.

  655 صندلى به 
سينماهاى خراسان جنوبى اضافه شد

بيرجند: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى 
گفت: تعداد صندلى هاى سينما در اين استان تا ابتداى دولت 
يازدهم 1300 صندلى بوده و در اين دوره 655 صندلى به اين 

تعداد اضافه شده است.
احمد محبى افزود: در حال حاضر عالوه بر چهار ســينماى 
بيرجنــد، قاين و فردوس؛ در نهبندان، طبس و ســرايان نيز 
سينما راه اندازى شده است و مجوز سينماى زيركوه و سربيشه 
نيز اخذ شــده كه تعداد صندلى ها به 1934 صندلى افزايش 
مى يابد. وى با اشــاره به اينكه سال گذشته 90 هزار و 487 
نفر در سينماهاى خراسان جنوبى به تماشاى فيلم نشستند، 
تصريح كرد: اين آمار در سال جارى تنها براى دو فيلم شاخص 
پرفروش و پربيننده «نهنگ عنبر 2 و گشت ارشاد 2» 57 هزار 
نفر بوده كه نشــان مى دهد، ذائقه مخاطب به سمت و سوى 

فيلم هايى با رويكرد اجتماعى بيشتر است.
وى بر استفاده صحيح از شبكه هاى پيام رسان و فضاى مجازى 
تأكيد كرد و با بيان اينكه نبايد فرصت ها را تبديل به تهديد 
كنيم، گفت: ساخت فيلم «جشن دلتنگى» نشان مى دهد كه 

هنرمندان نيز دغدغه فضاى مجازى را دارند.
وى بــا تأكيد بر اينكه جوانان بايد با تهديدها و آســيب هاى 
فضاى مجازى آشنا شوند، افزود: امروز 60 درصد پهناى باند 
كشــور در اختيار تلگرام قرار دارد و مى توان از اين فضا براى 

اشتغال زايى و معرفى داشته هاى فرهنگى خود بهره بگيريم.
 

  افتتاح اولين پرديس شركت هاى 
دانش بنيان در خراسان جنوبى

ايرنا: نخســتين پرديس شــركت هاى دانش بنيان خراسان 
جنوبى روز گذشــته، همزمان با سومين روز از دهه فجر در 

مراسمى افتتاح شد.
مسئول سازمان بسيج علمى و پژوهشى خراسان جنوبى در 
اين مراســم گفت: هدف از راه انــدازى اين پرديس، تجارى 
سازى محصوالت است چراكه شــركت هاى دانش بنيان در 
بحث تجارى سازى و فروش محصوالت خود با مشكالتى روبه 

رو هستند.
جواد عقيلى پور اظهار كرد: پرديس شركت هاى دانش بنيان 
استان با 520 مترمربع زيربنا در سه طبقه و با 30 اتاق ساخته 

شده است.
وى ادامه داد: همچنين شــركت هاى دانش بنيان مى توانند 
از خدمــات ادارى، مالى، كارگاهى و غيره به صورت رايگان و 

همچنين از امكانات پرديس بهره مند شوند.
وى ســاخت دو سالن جلسات، اتاق رايانه، دفتر حقوقى براى 
تجارى ســازى محصوالت را از ديگر بخش هاى ســاختمان 

پرديس شركت هاى دانش بنيان استان ذكر كرد.
عقيلى پور با اشــاره به وجود 2700 شركت دانش بنيان در 
سطح كشور افزود: اين در حالى است كه با توجه به تأكيدات 
و فرمايشات مقام معظم رهبرى، نسبت به جهان عقب هستيم 

و اكنون مى بايست 20 هزار شركت در كشور فعال مى بود.
وى با بيان اينكه خروجى زمينه هاى علمى شركت هاى دانش 
بنيان رضايت بخش نيست، عنوان كرد: در حال حاضر ايران 
در اين زمينه داراى رتبه 16 جهــان، در حوزه فناورى رتبه 

132 و در زمينه دانش كار رتبه 102 جهان را داراست.
وى اضافه كرد: وجود 50 هزار دانشجو، گياهان دارويى، صنعت 
و معدن و انرژى هاى نو از جمله ظرفيت هاى استان هستند كه 

بايد بدرستى از آن استفاده كرد.
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تســنيم: رئيس اداره صنعت و معدن قوچان گفت: بهترين 
وضعيت براى كارخانه آساك دوچرخ اين است كه براى احيا به 

افراد عالقه مند واگذار شود. 
على حبيبى كيا با اشــاره به آخرين وضعيت دو واحد صنعتى 
دوچرخه سازى و كاشــى طوس اين شهرستان اظهار داشت: 
در حــال حاضر، قوچان داراى 72 واحد صنعتى فعال و نيمه 
فعال است و متأسفانه 23 واحد صنعتى غيرفعال نيز داريم كه 
علت تعطيلى اغلب آن ها، مشكالت مربوط به مسائل مديريتى 

و بازاريابى است. 
وى با اشاره به مشكالت كارخانه دوچرخه سازى قوچان بيان 
داشت: كارخانه دوچرخه ســازى طى سال هاى گذشته، روند 
نزولى در توليدات داشته اما به لحاظ زيرساخت ها، اين واحد 
صنعتى داراى شرايط مناسب است و به همين دليل مسئوالن 
شهرستان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تالش خود را 
براى پيگيرى و رفع مشكالت اين واحد صنعتى داشته و دارند.
وى با تأييد اينكه در گذشته، تسهيالتى به مالك خصوصى اين 
واحد صنعتى براى راه اندازى مجدد آن پرداخت شده، تصريح 
كرد: اين تسهيالت با پيگيرى هاى مسئوالن شهرستان و در 
جهت حمايت از اين كارخانه و خريد تجهيزات پرداخت شده 
بود، قسمتى از اين تجهيزات هم خريدارى و به محل كارخانه 
منتقل شد، اما الباقى محموله ها به دليل مشكالت خود مالك، 

در گمرك ماند و عمالً هيچ اتفاقى در اين واحد صنعتى روى 
نداد؛ حتى بخشــى از تجهيزات خريدارى شده را كارگران به 
جاى طلب خود برداشته اند. رئيس اداره صنعت و معدن قوچان 
اظهار داشــت: آخرين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
هماهنگى مجدد براى دريافت تسهيالت هفت ميليارد تومانى 
و معرفى مالك كارخانه به بانك عامل بوده و اكنون بايد مدير 
كارخانه پيگيرى جدى داشته باشد تا ضوابط مورد نظر بانك را 

اجرا و تسهيالت را دريافت كند.
حبيبى كيا خاطرنشــان كرد: اين موضوع كه تسهيالت بايد 
با نظارت دادستانى و مســئوالن شهرستان به مدير كارخانه 
پرداخت شود، خوب اســت، اما بهترين حالت براى كارخانه 

تعطيل شده آســاك دوچرخ، واگذارى آن به افراد عالقه مند و 
داراى منابع مالى كافى است.

وى درباره آخرين وضعيت كارخانه كاشــى طوس نيز افزود: 
ايــن واحد صنعتى نيز به دليل اينكه واحــد زيان ده معرفى 
شده، تسهيالت به آن تعلق نمى گيرد و بايد شرايطى براى آن 
فراهم كرد كه از اين حالت خارج  شود؛ متأسفانه انباشته شدن 
مشكالت در كارخانه كاشى سبب شده امروز به نقطه اى برسد 
كه كارگران ادامه همراهى و فعاليت نداشته و مديريت هم توان 

جدى نشان ندهد.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان يادآور شد: ركود 
صنعت ســاختمان و برخى مسائل و مشكالت بين المللى در 
ســطح كشــورهاى منطقه براى صادرات، از علت هاى عمده 
مشــكالت اين كارخانه بوده و اين واحد صنعتى حدود يك 
ميليارد و 400 ميليون تومان بدهى به دستگاه هاى خدماتى 
برق و گاز دارد كه طى توافق هاى انجام شده به صورت اقساط 

پرداخت خواهد شد.
حبيبى كيا در ادامه با بيان اينكه مدير مجموعه كاشى برخالف 
مديريت كارخانه دوچرخه ســازى عالقه مند به فعاليت و كار 
است، تصريح كرد: متأسفانه مشكالتى در مسير به وجود آمده 
كه شرايط فعلى را رقم  زده، اما اميدواريم با جذب سرمايه گذار 
جديد و افزايش سرمايه از طريق دريافت تسهيالت 6/5 ميليارد 
تومانى مصوب شده براى اين واحد صنعتى تا سال آينده، شاهد 

شروع به كار مجدد آن باشيم.

قدس گزارش مى دهد

تقاضا براى خريد خانه هاى نوساز بازار مسكن را از خواب بيدار كرد
فاطمه معتمدى  چرا قيمت خانه هاى نوساز 
خيلى گران شده است در حالى كه بازار مسكن 

در ركود بسر مى برد؟
اين مطلب گفته يكى از مخاطبان قدس است 
كه نســبت به افزايش قيمت خانه در مشهد 

گاليه مند است.
به گفته وى طى يك ماه اخير قيمت خانه هاى 
نوساز افزايش چشمگيرى يافته است به طورى 
كه براى تهيه مسكن مورد نياز پسرم كه ازدواج 

كرده است، دچار مشكل شده ام.

 زياده خواهى فروشنده ها
وى كه به گفته خودش با قرض و وام توانسته 
100 ميليون تومان پول براى خريد آپارتمان 
75 مترى جفــت و جور كند، گفت: چند ماه 
اســت توانسته ام با وام و قرض و قوله و فروش 
خودرو 100 ميليون تومان براى خريد آپارتمان 
نقلى جمع كنم، اما اكنون كه به بازار مراجعه 
كردم، مالك در كمتر از يك ماه قيمت فروش 
را از 100 به 120 ميليون تومان افزايش داده 

است.
وى با انتقاد از اين مسئله افزود: معلوم نيست 
چرا در حالى كه همه از ركود بازار مسكن حرف 
مى زننــد و مى نالنــد، صاحبخانه ها به هنگام 
فروش با افزايش نــرخ، عمالً به زياده خواهى 

روى آورده اند.

 يكه تازى مالكان
وى ادامه داد: اصوالً اين مشــكلى اســت كه 
بويژه اخيراً زياد به چشم مى خورد و آن اينكه 
قيمت مســكن و اجاره از هيچ قانونى تبعيت 
نمى كند و اكنون بــه جاى اينكه عرف بازار و 
يا نظركارشناســى مالك باشد، مالك، تعيين 
كننده قيمتهاست در حالى كه در بيشتر موارد 
نرخى كه براى ملك تعيين مى كنند بمراتب 

بيشتر از ارزش واقعى است.

 اجاره هايى باالتر از توان درآمدى
يكى ديگر از شــهروندان هم با اشــاره به باال 
بودن قيمت اجــاره گفت: يك واحد آپارتمان 
كلنگى حتى در مناطق كم برخوردارهم كمتر 
از 300 هــزار تومان اجــاره و با پول پيش 5 
ميليــون تومان پيدا نمى شــود. اين در حالى 
اســت كه پرداخت اين مبالغ براى افرادى كه 
شــغل دائم و مناسبى ندارند با توجه به ساير 
هزينه هاى زندگى سخت است. به همين دليل 
بيشتر مستأجران به دنبال رهن خانه هستند 
تا اجاره در حالى كــه در مقابل، اين موضوع 
بــراى صاحبخانه ها رضايت بخش نيســت و 
آن ها بيشــتر به دنبال دريافت اجاره هستند 
تا رهــن. وى اضافه كرد:و البتــه در اين بين 
مستأجران بخصوص زوج هاى جوان هستند كه 
سرگردان مى مانند. در حالى كه انتظار مى رود 
با توجه به شرايط اقتصادى، دولت در اين حوزه 
با هدف جلوگيرى از سوءاستفاده مالكان ورود 
يابــد تا بين اجاره با ارزش واقعى ملك و توان 

مســتأجر و عرف منطقه يك رابطه منطقى 
وجود داشته باشد.

 بازار سنگين مسكن
متصدى يك بنگاه امالك با ســابقه 10 ساله، 
بازار خريد و فروش مســكن را در سال جارى 
بســيار ســنگين ارزيابى كرد و گفت: از اول 
امسال تاكنون فقط سه قولنامه مربوط به خريد 
و فروش مسكن در اين بنگاه بسته شد و بازار 

خريد و فروش امسال جالب 
نبوده و نيست.

وى دليــل ايــن كســادى 
را گــران شــدن مصالــح 
ساختمانى بويژه آهن دانست 
و افزود: مصالح ســاختمانى 
مانند آجر، گچ و شن گران 
شده اســت و اين گرانى بر 
روى قيمت مسكن بين 10 
تــا 20 درصد اثر گذاشــته 
اســت اين در حالى اســت 
اين  بازار مسكن تحمل  كه 

شوك ها را ندارد.
يك بنگاه دار ديگر هم يادآور 

شد: امسال بازار مسكن با ركود بيشترى نسبت 
به ســال گذشته روبه رو و بازار خريد و فروش 
آشفته و سنگين است. وى با بيان اينكه توان 
مردم بيشتر براى خريد آپارتمان هاى كوچك با 
قيمت كمتر از 200 ميليون تومان است، گفت: 
اجاره ها نيز باالست به طورى كه كمتر از 400 

تا 500 تومان نمى توان پيدا كرد.

 قيمت هاى بى منطق
وى دربــاره انتقاد مردم از بــاال بودن كرايه و 
نقش بنگاه هاى امالك در اين بين اضافه كرد: 
بنگاه هاى امالك هيچ نقشى در اين بين ندارند. 
اصوالً صاحبخانه ها تعيين كننده اجاره هستند 
و به نظر كارشناســى بنگاه ها توجهى ندارند 
و قيمــت را هر طور دلشــان بخواهد، تعيين 

مى كنند در حالى كه در بيشــتر موارد نرخ ها 
بسيار باالست و هيچ تناسبى با عرف منطقه و 

موقعيت مكانى و ارزشى ملك ندارد.
وى اضافه كرد: غالب مالكان مى خواهند، قسط 
وام ســاخت مســكن را از طريق اجاره باال از 
مســتأجر دريافت كنند. از اين رو هر رقمى را 
كه دوست داشته باشند، اعالم مى كنند. ضمن 
اينكه برخالف ميل و رغبت مستأجران تمايلى 
هم براى رهن ندارند و بيشــتر به دنبال اجاره 

هستند.

 تعلل فروشندگان
وى خاطرنشان كرد: طى يك 
ماه اخير مراجعه براى خريد 
بيشتر شده است با اين حال 
اينكه  احتمال  با  فروشنده ها 
قيمت ها گران خواهد شد از 

فروش، خوددارى مى كنند.
به گفتــه وى دليل افزايش 
ميل مردم نســبت به خريد 
مســكن، تورم و بــى ثباتى 
بازاراســت كه ســبب شده 
دوباره مردم به مسكن به ديد 

سرمايه نگاه كنند.

 رونق بازار خريد و فروش خانه هاى صفر
متصدى يك بنگاه امــالك در محدوده بلوار 
عبدالمطلب نيز در تحليل بازار مسكن گفت: 
هرچند بازار خريد و فروش مسكن همچنان با 
ركود روبه روست، اما امسال بازار خانه هاى صفر 
و تازه ساز رونق بهترى دارد و تقاضا براى خريد 

اين خانه ها زياد است.
وى كه به گفته خودش از سابقه 30 ساله در 
حرفه بنگاه دارى برخوردار است در خصوص 
دليل اين مســئله افزود: از آن جاكه به دليل 
ركود ساخت و ساز خانه ها بشدت كاهش يافته 
و خانه تازه ســاز و صفر كم است، تقاضا بيش 
از عرضه شده و در نتيجه شاهديم افرادى كه 

قصد ساخت و ساز دارند، هنوز پروژه شان روى 
زمين اســت، آپارتمان هاى آن را پيش فروش 

مى كنند.
وى در بخش ديگر با بيان اينكه نرخ آپارتمان 
از حداقل يك ميليون و 200 در سال گذشته 
در اين منطقه اكنون به مترى يك ميليون و 
500 تا 700 رسيده است، گفت: گران شدن 
مصالح ساختمانى از سه ماه پيش سبب شده 

است قيمت مسكن نيز افزايش يابد.
وى درباره بازار رهن و اجاره نيز يادآور شــد: 
قيمت رهن و اجاره نيز افزايش يافته اســت. 
هرچند در اين قيمت گذارى مالكان تصميم 
گير هستند و به نظرات كارشناسى بنگاه امالك 
توجه نمى كنند و عمدتاً قيمت هاى بااليى را با 

توجه به سطح نيازشان تعيين مى كنند.
مهدى حســينى با بيان اينكه خريد و فروش 
مسكن عمدتاً در روزهاى پايانى سال افزايش 
مى يابد، گفــت: بنابراين احتمال رونق و تكان 
خوردن بازار مسكن در انتهاى سال وجود دارد.
وى در خصوص پيش بينى بازار خريد و فروش 
مسكن در سال آينده اضافه كرد: از آن جا كه 
پول دســت مردم نيست بازار مسكن در سال 
آينده همانند امسال با ركود و كم رونقى روبه رو 

خواهد شد.
وى ادامــه داد: امســال بيشــتر معامالت به 
صورت معاوضه بوده است. موضوع مهم ديگر 
اينكه فروش خانه هاى وياليى سخت تر است 
به طورى كه فروشــنده حتما بايد يك واحد 
آپارتمــان را بخرد تا بتوانــد مابقى پول براى 

فروش خانه وياليى خود را نقد بگيرد.

 شوك به كورسوى رونق بازار
وى درباره راهكار رونق بازار مسكن گفت:بازار 
مســكن تا همين چهار ماه پيش كمى خوب 
شــده و به اصطالح راه افتاده بود، اما بالفاصله 
بازار مصالح از جمله آهن از هر شاخه 250 تا 
300 به 400 تا 450 هزار تومان گران شــد 
و همين مسئله سبب شد، بازار دوباره بخوابد. 

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى:

دولت ساز و كار مناسبى براى حمايت از توليد ندارد 

گزارش

تســنيم: عضو مجمع نمايندگان خراسان 
رضوى گفت: دولت ساز و كار مناسبى براى 
حمايت از توليد با پول حذف يارانه ها نيز در 

نظر نگرفته بود. 
حميد بنايى اظهار داشــت: برنامه دولت در 
اليحــه ابتدايى اين بود كه مجموعاً بين 33 
تا 34 ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شوند، 
اما مجلــس عموماً با ايــن موضوع مخالف 

بود.
وى بيان كرد: مردم ما در بســيارى از اقشار 
در آن حد بينش دارند كــه اگر يارانه آن ها 

قطع شــده و در بخش هايــى مانند توليد 
سرمايه گذارى شود؛ اعتراضى نداشته باشند، 
اما مســئله اين اســت كه دولت ساز و كار 
مناسبى براى حمايت از توليد با پول حذف 

يارانه ها نيز در نظر نگرفته بود.
سخنگوى مجمع نمايندگان خراسان رضوى 
خاطرنشــان كرد: البته مسئله حذف يارانه 
پردرآمدها در قانون نيز آمده و به همين علت 
در اليحه جديد نيز بين 10 تا 12 ميليون نفر 

از پرداخت يارانه ها حذف مى شوند.
بنايى با اشاره به مورد ديگرى كه در كليات 

اليحه بودجه دولت توســط نمايندگان بيان 
شده بود، يادآور شد: توزيع اوراق مشاركت تا 
سقفى كه دولت در نظر گرفته بود از مسائل 
مطرح شده از سوى نمايندگان بود چراكه اين 
ميزان دولت و كشور را مقروض مى كرد، اما 
از نظر شخص بنده اين ساز و كار براى ادامه 
پروژه هاى عمرانى در شهرستان هاى محروم 

مناسب است.
وى افــزود: در برخى از مناطق، پيمانكارانى 
بوده اند كه با همين اوراق كار مى كردند، اما 
ممكن است با برداشته شــدن اوراق خزانه 

بخشى از مشــكالت در اين حوزه به وجود 
آيــد و به طور كامل عمليات عمرانى محقق 

شوند.
سخنگوى مجمع نمايندگان خراسان رضوى 
ادامه داد: هم اكنون 6000 پروژه عمرانى در 
سطح ملى، ناتمام رها شده و 63 هزار پروژه 
نيز در سطح استانى كه قرار است، بخشى از 
آن با واگذارى به بخش خصوصى و بخشــى 
ديگر هم از طريــق فاينانس هايى كه بعد از 
برجام تا حد محدودى براى كشــور فراهم 

شده، ادامه پيدا كند.

طى يك ماه اخير 
مراجعه براى خريد 

بيشتر شده است با اين 
حال فروشنده ها با 

احتمال اينكه قيمت ها 
گران خواهد شد از 
فروش، خوددارى 

مى كنند

بــرش

كارخانه آساك دوچرخ قوچان واگذار شود 

در گمرك ماند و عمالً هيچ اتفاقى در اين واحد صنعتى روى 
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