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خبر
عضوکمیسیونعمرانمجلس:

 ۴۰۰۰کارمند نظام مهندسی
بیکارمیشوند

عض��و ش��ورای مرک��زی نظام مهندس��ی
ساختمان کشور با بیان اینکه با اباغیه وزیر
راه چهار هزار کارمند نظام مهندس��ی بیکار
میشوند ،از رایزنی با وزیر راه برای اجرایی
نش��دن این اباغیه خبر داد.ش��هرام کوسه
غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:
با اباغیه جدید وزیر راه و شهرس��ازی که
مخالفت گسترده و از جمله مخالفت وزیر
کشور را هم به همراه داشته بین سه تا چهار
هزار کارمند نظام مهندسی کشور بیکار می
شوند.نماینده مردم شهرس��تان های کاله،
مراوه تپه ،مینودشت و گالیکش در مجلس
شورای اس��امی با بیان این که این اباغیه
بیکاری حداقل  ۱۰۰کارمند نظام مهندس��ی
در گلستان را رقم می زند ،افزود :با اباغیه
جدید وزیر راه و شهرسازی همچنین درآمد
نظام مهندسی کشور  ۹۵درصد کاهش می
یابد و بیش��تر از  ۹4درصد درآمد آن محقق
نمی ش��ود.وی از س��ازمان نظام مهندس��ی
به عنوان یک تش��کل صنفی پوی��ا نام برد
و گف��ت :آقای آخوندی ت��اش دارد نظام
مهندس��ی را از این وضعیت خارج کرده و
به تش��کلی ضعیف و ب��دون کاربرد تبدیل
کند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اس��امی از رایزنی با وزیر راه و شهرسازی
برای اجرایی نش��دن این اباغی��ه خبر داد
و اضافه کرد :قرار ش��ده این هفته جلس��ه
مش��ترکی با آقای آخوندی داش��ته باشیم و
تعارض های موجود را بررسی کنیم.کوسه
غراوی با تاکید بر این که باید تعارض های
موجود در این اباغیه رفع شود ،خاطرنشان
کرد :تاش داریم هرچه س��ریعتر با رایزنی
با وزیر راه و شهرس��ازی این موضوع را به
نقطه مطلوبی برس��انیم تا مشکل کارمندان
نظام مهندس��ی و کارمندان طراحی ،نظارت
و اجرا در کشور حل شود.

دامهای سنگین آق قا در مقابل
تب برفکی واکسینه شدند

رییس دامپزش��کی شهرستان آق قا گفت:
مرحل��ه اول مایه کوبی حدود ۱۱هزار راس
دام سنگین (گاو و گوساله) در این شهرستان
در مقاب��ل تب برفکی از  ۲6فرودین آغاز و
به مدت یک ماه ادامه دارد .ش��هریار کتوک
در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :مایه کوبی دامها
در مقابل ویروس ای��ن بیماری به صورت
رایگان از س��وی گ��روه های دامپزش��کی
شهرستان انجام می شود .وی افرود :با توجه
به افزایش نس��بی کانون ه��ای این بیماری
در س��طح کش��ور ،دامداران برای واکسینه
شدن دامهای خود با گروه های دامپزشکی
همکاری کنند .دکتر کتوک؛ رعایت در حمل
و نقل ،جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز
ان��واع دام و کود و فرآورده های دامی را از
مهمترین راهکارها در جلوگیری از ش��یوع
تب برفکی بیان کرد و افزود :با رعایت این
موارد پوشش ایمنی مبارزه با بیماری ها در
س��طح شهرس��تان افزایش یافته و دامها در
مقابل آسیب های احتمالی مصون سازی می
ش��وند .به گفته وی؛ مشکات در حرکت
دام س��بک و ضایعات دهانی و پستانی در
دام س��نگین از مهمترین عایم بیماری تب
برفکی است.

درگیری خونین چند
جوان در کردکوی  2کشته
برجای گذاشت

خالد نبی فراموش شده است

کارشناسان در حالی حصارهای کشیده شده در مجموعه
تاریخی خالد نبی را تهدیدی بزرگ برای آن می دانند که
همچنان اقدامات غیراصولی و تخریب سرزمین عجایب
ای��ران را تهدی��د می کند .به گزارش مهر ،گورس��تان و
زیارتگاه خالد نبی در منطقه کوهس��تانی و در فاصله 6
کیلومتری روستای گچی س��و نزدیک آی تمر از توابع
شهرستان کاله و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده
است .بقعه خالد نبی ،بقعه های عالم بابا و چوپان عطا و
دره ای به نام پنج ش��یر و همچنین چشمه خضر دندان،
رشته تپه ماهورهای خاکی که ارتفاع آنها به مراتب کمتر
از ارتفاع محل مرقد خالد نبی اس��ت ،گورستان عظیمی
با حدود  6۰۰س��نگ مزارهای اس��توانه ای که تا ارتفاع
حداکثر دو متر در آن دیده می شود ،تنها بخشی از نقاط
دیدنی این مجموعه فرهنگی – تاریخی است.بر اساس
شواهد سطحی باس��تان شناختی این محوطه مربوط به
ق��رون اول و میانی دوره اس��امی ب��وده و یکی از آثار
شاخص اس��تان و کشور محسوب می شود که آبان ماه
سال گذشته با عنوان محوطه باستان شناختی خالد نبی در
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .بسیاری معتقدند
سنگ مزارهای ایستاده و منحصر بفرد ،مناظر باستانی ،تپه
ماهورها ،طبیعت بکر و دستنخورده اطراف محوطه ۱۲
هکتاری خالد نبی با فرم بیضی شکل ساانه بیش از ۱۵۰
هزار گردش��گر داخلی و خارجی را به قله کوه گوگجه
داغ که به س��رزمین عجایب ایران هم مشهور است ،می
کشاند.چندی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد
که از وضعیت نامناس��ب گورستان خالد نبی و اقدامات
غیر اصولی در این محوطه تاریخی حکایت داشت.
تیم تخصصی مرمت به منطقه اعزام شد
موضوع را از مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری گلستان جویا شدیم و ابراهیم کریمی اظهار
کرد :پس از انتش��ار ویدئویی که از برخی آس��یبها در
محوطه گورستان خالد نبی حکایت داشت تیم تخصصی
مرم��ت به این منطقه صعب العبور اعزام ش��د تا پس از
بررس��ی این موضوع ،گزارش کارشناسی خود را ارائه
کنند .وی در خصوص استفاده از سنگ قبرها به عنوان
پایه های کانکس گفت :منطقه مورد نظر کاما کوهستانی
است و تشابه سنگهای منطقهای با سنگهای محوطه
تاریخی گورس��تان باعث این اشتباه در بین گردشگران
غیرمتخصص ش��ده اس��ت .مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود :بر اساس نظر
کارشناسان مرمت ،این س��نگها از نظر هارمونیِ رنگ

قول داشتن آمبوانس هوایی گلستان
را از وزیر بهداشت گرفتیم
نماین��ده مردم عل��ی آبادکتول در مجلس ب��ا بیان اینکه
بیمارس��تان کودکان گلستان س��ال آینده ردیف اعتباری
خواهد داش��ت ،گفت :از وزیر بهداش��ت قول داش��تن
آمبوانس هوایی گلستان را گرفتیم .اسداه قره خانی در
اگرچه توجه به فضاس��ازی محیط��ی و طراحی مبلمان
شهری مناسب یکی از حقوق مسلم شهروندان محسوب
میشود با این وجود یکی از معضات امروزی در توسعه
ش��هری نادیده گرفتن قابلیت زندگی و محدود ش��دن
فضاهای عمومی شهری است که این امر نیز به نوبه خود
عاوه بر اختال در عبور و مرور ،نقض آش��کار حقوق
ش��هروندان را به دنبال دارد .به گ��زارش فارس ،اگر چه
توجه به فضاس��ازی محیطی و طراحی مبلمان ش��هری
مناسب یکی از حقوق مسلم شهروندان محسوب میشود
با این وجود یکی از معضات امروزی در توسعه شهری
نادیده گرفتن قابلیت زندگی و محدود ش��دن فضاهای
عمومی شهری است که این امر نیز به نوبه خود عاوه بر
اختال در عبور و مرور ،نقض آشکار حقوق شهروندان
را به دنبال دارد ،در این میان نگاهی به وضعیت خیابانهای
مرکز گلستان حاکی از آن است با وجود افزایش جمعیت
و افزایش خودرو در سالهای اخیر ،متناسب با این امر در
خیابانهای گرگان تعریض مناسبی صورت نگرفته است،
به عنوان مثال خیابان ولی عصر(عج) به واس��طه تمرکز
خدمات مورد نیاز شهروندان همواره با مشکات مربوط
با تردد و ناکافی بودن پارکینگها عمومی مواجه است.در
همین رابطه یکی از شهروندان گلستانی با ابراز نارضایتی
از وضعیت معابر مرکز استان اظهار کرد :متأسفانه معابر
در ش��هر گرگان از وضعیت مناس��بی برخوردار نیست،
ع��دم توجه ب��ه محل پ��ارک خودروها و ع��دم انطباق
عرض معابر با تعداد اتومبیل و ناکافی بودن پارکینگهای
عمومی اوضاع نامناس��بی را در تردد عابران ایجاد کرده
اس��ت.علی صدیقی بیان کرد :روز گذشته به دلیل آنکه
خودرویم را چند دقیقه کوتاه برای خرید دارو ،روبروی
یک��ی از داروخانهها خیابان ولی عصر(عج) پارک کردم
جریمه شدم .وقتی تعداد پارکینگهای این خیابان کافی
نیس��ت تکلیف افرادی مثل من که مجبور هستند برای
چند دقیق��ه کوتاه خودوری خود را کن��ار خیابان پارک
کنند ،چیست؟وی افزود :با وضعیت اقتصادی نامناسب
مردم تنها راهکار برای قانونمندی جریمه نیس��ت بلکه
مسووان باید قبل از اجرای پروژههای شهری به تأثیر هر
جز به اجزای دیگر توجه کنند و تمام نیاز شهروندان را در
پروژههای شهری لحاظ کنند.
برنامهریزی منسجم در طراحی مبلمان شهری و رعایت

تقریبا مش��ابه هم بوده و به همین دلیل تنها کارشناسان
متخصص این حوزه میتوانند این تفاوت را تشخیص
دهند .وی ادامه داد :در مورد قرار دادن س��نگها بر روی
س��ازه سقف (ایرانیت) در منطقه ازم به ذکر است؛ این
منطقه کوهس��تانی با وجود بادها و طوفانهای ش��دید
عاوه بر مهار کردن این سازهها با اتصاات پیچ و مهره
از این سنگها منطقهای موجود که شباهتهای زیادی
به س��نگ قبرها دارد ،برای سنگین کردن و جلوگیری
از جابهجایی این سازهها در مقابل بادهای منطقه استفاده
میشود .کریمی بابیان این که سنگهای کوهستانیِ مشابه
با سنگ قبرها ،در زیر کانکس استفاده شده و در خبر اخیر
به اشتباه آن را سنگ قبر قلمداد کرده اند به موضوع نصب
غیراصولی س��نگ قبرها با اس��تفاده از مات هم اشاره و
تصریح کرد :تیم کارشناسی اعزامی همچنین سنگ قبرها
(ش��اخ قوچ) را کاما مورد بررس��ی قرار داده اند و اعام
کرده اند از بین هزاران س��نگ قبر موجود در منطقه فقط
دو س��نگ غیرتخصصی کار شده اس��ت.وی اضافه کرد:
این سنگ قبرها با توجه به تحقیقات میدانی مبنی بر حفظ
هویت میراث منطقه توس��ط مردم محلی ایجاد شده تا با
اندک امکانات خود برای حفظ هویت تاریخی منطقه تاش
کنند.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گلستان بیان کرد :هرچند این اقدام غیر کارشناسی بوده و
زیر نظر میراث فرهنگی انجام نشده اما جای تقدیر دارد که
مردم محلی ب��رای حفظ هویت تاریخی منطقه با اندک
امکانات در منطق��ه کاما محروم و صعب العبور برای
حفظ و صیانت از این میراث گرانسنگ میکوشند.

محدوده و حریم محوطه تاریخی خالد نبی مشخص نیست
هرچند کریمی نصب سنگ قبرها با مات را غیراصولی
میداند و در عین حال تاش مردم برای حفظ آثار منطقه
با حداقل امکانات را قابل تقدیر میداند اما کارشناس��ان
حوزه مرمت بناهای تاریخی با مدیرکل میراث فرهنگی
گلستان هم عقیده نیستند و معتقدند هرگونه جابهجایی
و دس��ت کاری که باعث تغییر در ساختار تاریخ طبیعی
محوطه های تاریخی ش��ود ،تهدیدی ب��زرگ برای آن
مجموعه و هویت تاریخی منطقه اس��ت.یک کارشناس
ارش��د مرمت و احیاء بافت ها و بناهای تاریخی اظهار
کرد :فیلم منتش��ره در فضای مج��ازی را دیدم اما نمی
توان��م قضاوت کن��م این کار میراث فرهنگی اس��ت یا
مردم .اگر روزی مشخص شود نصب سنگ قبر توسط
میراث فرهنگی با مات انجام شده برای میراث فرهنگی
گلستان متاسف میش��وم.محدثه میرحسینی با انتقاد به
وضع موجود خالد نبی گفت :تاکنون مطالعات باس��تان
شناسی و مستندسازی روی این محوطه تاریخی انجام
نشده است و تنها در گذشته یک تعداد سفرنامه نویسان
و س��یاحان روی آن کار کرده اند.وی افزود :در ایران به
خاط��ر موضوعیت این محوط��ه تاریخی خیلی بودجه
و اعتب��ار ب��ه آن اختصاص داده نش��ده و حتی حریم و
محدوده محوطه آن مش��خص نشده است.وی با تاکید
بر این که منظور از حریم ،حریم حفاظتی نیس��ت ،ادامه
داد :منظور از حریم این اس��ت که هم اکنون به درستی
مش��خص نیس��ت این محوطه تاریخی تا چه شعاعی
گس��ترده اس��ت و آثار تاریخی در آن دیده می شود.این

گفتگوبامهرازدیدارهفتهگذشتهمجمعنمایندگانگلستان
با وزیر بهداشت و درمان خبر داد و اظهار کرد :هفته گذشته
اعضایمجمعنمایندگانگلستانجلسهمشترکیراباوزیر
بهداشت داشتیم و تعداد زیادی از نیازهای حوزه بهداشت
و درمان اس��تان که بین همه شهرستان ها مشترک بود در
این جلسه مطرح شد و قول های خوبی از وزیر گرفتیم.
وی با بیان این که توجه به پرداخت حق و حقوق پرسنل،
پرستاران ،نیروهای خدماتی و پزشکان و توجه به نیروی
انسانی از نیازهای مشترک همه شهرستان های گلستان در
این حوزه بود و در این خصوص با وزیر صحبت کردیم،
افزود :همچنین آمار باای گلس��تان در حوادث جاده ای
باعث شد داشتن آمبوانس هوایی را از وزیر درخواست

کنیم و دکتر هاش��می قول آن را دادند.نماینده مردم علی
آبادکتول در مجلس شورای اسامی با اشاره به این که تنها
یک بیمارستان تخصصی کودکان در استان فعال است و
آن هم وضعیت مناس��بی ندارد ،ادامه داد :دستور احداث
بیمارستان جدید کودکان را از وزیر گرفتیم و قرار شد این
بیمارستان در ردیف اعتباری بودجه سال آینده لحاظ شود.
وی با بیان این که تجهیزات بیمارستانی ،توسعه اورژانس،
کمبود تخت آی سی یو و سی سی یو و همچنین تخت
شیمی درمانی از دیگر نیازهای استان بود که در این دیدار
مطرح شد ،تصریح کرد :تخت های موجود شیمی درمانی
گرگان برای بیماران سرطانی استان کفایت نمی کند و از
نظر هزینه ای و نوبت دهی بیماران اس��تان با مشکات

نقض آشکار حقوق شهروندی در معابر شهری
حق��وق ش��هروندی
لحاظ شود
دادیار پیش��گیری از
وقوع جرم دادگستری
گلستان در خصوص
رعای��ت حق��وق
شهروندی در طراحی
مبلمان شهری گفت:
حقوق شهروندی یک
معنای کلی دارد و در
مجموع قوانین ،تعریف مشخص ش��دهای از آن وجود
ندارد.مس��عود س��لیمانی با بیان اینکه حقوق شهروندی
شامل تمام حقوقی است که باید به هر یک از شهروندان
اعطا ش��ود ،اظهار کرد :حقوقی همچون برخورداری از
هوای پاک ،بهداش��ت و دیگر حقوقی که شهروند حق
زندگی بهتری را در یک جامعه ش��هری داش��ته باشد به
عنوان حقوق شهروندی تلقی میشود .وی ادامه داد :در
جامعه ش��هری گرگان به دلیل افزایش جمعیت و رفت
و آمد روزانه بس��یاری از مردم از ش��هرهای دیگر استان
برای برخورداری از یکسری خدمات بهداشتی و درمانی
موجب ش��ده تا شهروندان به دلیل این ازدحام جمعیت
نتوانند از فضاهای شهری استفاده کنند در حالی که باید
مبلمان شهری به گونهای طراحی شود که اگر فردی برای
انجام کاری با زمان بسیار کم بخواهد خودروی را پارک
کن��د منجر به جریمه او نش��ود و از طرفی حقوق دیگر
ش��هروندان نیز پایمال نشود ،در واقع باید افق بلندمدت
و برنامهریزی منسجم در طراحی مبلمان شهری در نظر
گرفته شود .دادیار پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری
گلستان با بیان اینکه در بحث مبلمان شهری نباید مماشات
کرد ،افزود :در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از
آپارتمانها ساخته میشوند اما پارکینگ آنها تغییر کاربری
پیدا میکند و تبدیل به مغازه میشود بنابراین افراد ساکن

آگهيهاي ثبتي
درگیری خونین در روستای رادکان شهرستان
کردکوی دو کشته و تعدادی مجروح برجای
گذاش��ت .به گزارش مهر ،پنجشنبه شب در
پی درگیری مسلحانه چند جوان در روستای
رادکان شهرستان کردکوی ،دو نفر کشته شدند.
در این حادثه چندین نفر هم به شدت زخمی
ش��دند و حال یکی از آسیب دیدگان وخیم
گزارش شده اس��ت.در حال حاضر تعدادی
مضنون توسط نیروی انتظامی دستگیرشدند و
تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.

آگهی فقدان پرونده ثبتی  2فرعی از  565ـ اصلی
واقع در بخش یک ثبت گرگان

در آپارتم��ان مجبور
به پارک خودروهای
خ��ود در خیاب��ان
هس��تند که ای��ن امر
خود نقض آش��کار
حقوق ش��هروندی
است .سلیمانی بیان
کرد :ب��ه دلیل تمرکز
خدمات عمومی در
یک نقط��ه خاص از
شهر همواره شاهد مشکات ترافیکی هستیم در حالیکه با
توزیع خدمات عمومی در سایر نقاط شهر میتوان حجم
زیادی از تردد در یک محور خاص از شهر را کاهش داد.
بهرهب��رداری از پارکینگ طبقاتی عدالت هفدهم تا پایان
سال
از س��ویی دیگر معاون شهرسازی و معماری شهرداری
گرگان معتقد اس��ت بحث حقوق شهروندی در مبلمان
ش��هری مفه��وم کل��ی دارد و آن چیزی ک��ه در حوزه
ش��هرداری قرار داد بحث صیانت از طرحهای تفصیلی
و جامع اس��ت .مجی��د طاهری اظهار ک��رد :محور ولی
عصر(عج) گرگان به دلیل توزیع سرانه خدمات و لحاظ
شدن مراکز پر تردد همواره حجم زیادی از تردد را در این
محور شاهد هستیم در واقع این محور کارکرد فرا شهری
و حتی فرامنطقهای دارد چرا که به تمام اس��تان خدمات
ارائه میدهد با این وجود در همین محور ولی عصر (عج)
مجتمعهای زیادی وجود دارد که درهای پارکینگ خود
را بستند و شهروندان نمیتوانند از این پارکینگها استفاده
کنند .وی بحث فرهنگسازی در استفاده از پارکینگهای
عمومی را مهم بر شمرد و گفت :بعضی از شهروندان با
وجود پارکینگ در یک خیابان حاضر نیستند خودروی
خ��ود را در پارکینگ پارک کنند به عنوان مثال در داخل
بازار نعلبندان پارکینگ طبقاتی وجود دارد اما افراد زیادی

بدینوس��یله اعام می گردد پرونده شش��دانگ عرصه و اعیان یک عمارت به
مس��احت  783/1مترمربع بنام مالکین مش��اعی  � 1غامحس��ین و سکینه و
محمدامی��ن و بت��ول و نرجس خاتون و حجت اله و ربابه و عطیه و نفیس��ه
و محمدطاه��ر و محمده��ادی و خدیجه و اس��داله و رقیه و محمدحس��ین
نام خانوادگی کبیر همگی فرزندان محمدقاس��م  � 2س��یمین و رمضانعلی و
محمدولی و محمداسماعیل و منصوره و نسرین نام خانوادگی همگی سالک
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کارشناس ارشد مرمت و احیاء بافت ها و بناهای تاریخی
اضافه کرد :چند ماه است که میراث فرهنگی در بخشی
از این مجموعه حصارکشی انجام داده اما بسیاری از آثار
و سنگ قبرها در بیرون این حصار قرار گرفته اند.
حصارکشی بزرگترین اشکال موجود در محوطه خالد نبی
وی بابیان این که یکی از بزرگ ترین اشکاات در مورد
این محوطه حصارکشی است که توسط میراث فرهنگی
اجرا ش��ده است ،تصریح کرد :در حالی که هنوز حریم
واقعی این محوطه مشخص نیست و نیاز به پیمایش و
کاوش باستان شناس��ی دارد تا حریم آن مشخص شود
این حصارکشی به مردم و سایر ارگان ها اجازه می دهد
در بیرون حصارهای کشیده شده هر اقدامی انجام دهند.
وی با تاکید بر این که حصارکش��ی در خالدنبی باید به
صورت علمی و مستند انجام شود ،بیان کرد :حتی بردن
کانکس به آن محوطه هم اشتباه بوده است چرا که ساختار
تاریخ طبیعی منطقه را بهم زده است در حالی که خیلی از
سازه های موقت مانند آاچیق ترکمن ها وجود داشت که
می توانست در آنجا به جای کانکس اجرا شود.میرحسینی
همچنین گفت :ض��رورت اجرای کانکس را متوجه نمی
شوم وقتی کانکس و نگهبان در مجموعه مستقر شده اند
و مجموعه خالدنبی و آثار آن همچنان آسیب می بیند چه
ضرورتی برای حضور کانکس و نگهبان وجود دارد.وی
اف��زود :حدود دو ماه قبل که از مجموعه خالد نبی بازدید
داشتم با نگهبان مس��تقر در کانکس گفتگوی کوتاهی
داش��تم و نگهبان م��ی گفت نه اس��لحه ای در اختیار
اوس��ت و نه اجازه و امکان دفاعی از خود را دارد.این
مدرس دانشگاه ادامه داد :در بازدید دو ماه قبل از خالد
نبی دیدم بس��یاری از س��نگ قبرها را از خارج حصار
کش��یده شده توسط میراث به داخل حصار آورده و در
چاله هایی که قبا توسط حفاران غیرمجاز ایجاد شده،
گذاشته اند که این کار غیر اصولی است.وی اضافه کرد:
من قضاوت نمی کنم این کار توسط چه کسی (میراث
یا مردم) انجام شده اما تا جایی که من اطاع دارم تنها
حصارکشی و کانکس توسط میراث انجام شده که هیچ
کدام آن ها اصولی نیست.وی با یادآوری این که هر اثر
تاریخی ضوابطی دارد و حتی حصارکشی آن هم باید
ساختار مشخص داشته باشد ،اظهار کرد :فنس کشی که
حتی نمی تواند جلوی حض��ور مردم را بگیرد و فقط
تهدیدی برای دست اندازی بیشتر به خارج از محدوده
فنس اس��ت که آثار تاریخی در آن مش��اهده می شود،
باید برچیده شود.

زیادی مواجه هستند.قره خانی اضافه کرد :این موضوع هم
به وزیر بهداشت و درمان منتقل شد و وزیر موافقت مجدد
داشتند و دستور دادند در آماده سازی و تجهیز بیمارستان
نیمه تمام علی آبادکتول برای اس��تفاده بیماران سرطانی
تس��ریع ش��ود.وی با بیان این که قرار بود وزیر به میزان
اعتبار تخصیصی نمایندگان مجلس برای توسعه و درمان
هر شهرس��تان ،اعتبار تخصیص دهد و این موضوع را از
وزیر پیگیر شدیم ،خاطرنشان کرد :ساختمان قدیمی مرکز
بهداشت فاضل آباد که از قبل از پیروزی انقاب بنا شده
بود ،مخروبه شده و قرار بود در مجلس نهم فروخته شود
اما موافقت وزیر را گرفتیم تا امسال اعتباری برای استقرار
مرکز درمان سرپایی و کلینیک تخصصی اختصاص یابد.
حاضر نیستند از این پارکینگ استفاده کنند بنابراین باید در
این امر فرهنگسازی شود .معاون شهرسازی و معماری
شهرداری گرگان ادامه داد :برای رفع پارهای از مشکات
مربوط به جای پارک خودروه��ا در محورهای پرتردد،
برای تمام افرادی که دارای زمین در این محورها هستند
و قصد خرید و ف��روش آن را ندارند امکان بهرهبرداری
پارکین��گ برای آنها ب��ه وجود آمده اس��ت و عوارضی
بابت س��اخت پارکینگ از آنها گرفته نمیشود .طاهری
خاطرنش��ان کرد :یکی از برنامههای ما در س��ال جاری
بهربرداری کامل از پارکینگ طبقاتی عدالت هفدهم است.
فروش تراکم ،منبع ناپایدار درآمد برای شهرداریها
معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری گرگان در ادامه
یکی از منابع درآمدی ش��هرداریها را فروش تراکم بیان
کرد و گفت :فروش تراکم منبع درآمدی ناپایدار محسوب
میش��ود که البته چن��دان هم مطلوب نیس��ت در واقع
شهرداریها در سراسر کشور متکی به خودکفایی هستند
و درآمد آنها باید توسط شهرداری و مردم آن شهر کسب
شود .طاهری افزود :شهرداری اختیار ندارد مازاد آنچه در
طرحهای تفصیلی و جامع است را تراکم بفروشد ولی
اتفاق��ی که میافتد با وضع موجود مغایرت دارد چرا
که در این طرحها تکتک پاکها بررسی نمیشود و
امکان دارد در یک پاک تعریض وجود داشته باشد با
این وجود جایی که قرار است شهرداری مازاد تراکم
دهد باید مجوزهای مربوط اخذ ش��ود .وی بیان کرد:
سیاس��ت دولت این اس��ت که در بافتهای فرسوده
افزایش تراکم صورت گیرد تا ش��اهد رونق باشیم در
واقع در سه استان شمالی مشکل زمین وجود دارد و
سیاس��ت دولت بر توسعه از درون قرار گرفته است.
طاهری با بیان اینکه نیاز به مس��کن در ش��هر گرگان
به دلیل مهاجرپذیر بودن بیش��تر از نرم است ،افزود:
تم��ام نیاز به مس��کن باید داخل ش��هر صورت گیرد
بنابراین در مواقعی مجبور به افزایش تراکم هس��تیم.
بر اساس این گزارش ،امروزه مبلمان شهری یکی از
مصادیق مهم خدماترس��انی به شهروندان محسوب
میش��ود بنابراین ش��هرداری به عن��وان مرجع مهم
خدماترسانی به ش��هروندان باید در برنامهریزی و
طراحی مبلمان شهری نیازهای شهروندان را لحاظ و
حقوق شهروندی را رعایت کند.

يادداشت
اوراق پراکنده
از مصنفات میرداماد
محمدانصار
از کتابهای ارزش��مندی
که در سال  ۹6در حوزه
استان شناس��ی به بازار
آمد ،کتاب اوراق پراکنده
از مصنفات میرداماد بود
که به کوش��ش حسین
نجفی تدوین ش��د و از
سوی موسس��ه پژوهشی حکمت و فلسفه
ایران در قطع وزیری و  444صفحه منتشر
ش��د .در ای��ن مجموعه ،ضم��ن تصحیح
برخی نس��خ خطی آثار میرداماد ،ش��رح و
توضیحات مفیدی هم آورده شده است.
موضوع و ش��یوه کار نویس��نده ،بیس��ابقه
نیست .در سال  ۱۳۸۲کتابی با نام مصنفات
میردام��اد به همت ش��یخ عب��داه نورانی
تدوین ش��د .این اثر در حقیقت مکمل اثر
آقای نورانی هست .ولی از سوی دو ناشر
به چاپ رسیده اند.
به طور کلی اش��اره به پیشینه پژوهش ،کار
بس��یار مفیدی است ،هر قش��ر و گروهی
درباره کار همکاران خود نظر می دهند .اما
در دنیای نویسندگی وضع به گونه دیگری
است .برخی پژوهش��گران به خاطر ترس
یا ش��رم ،حاضر به نقد یا مدح آثار دیگران
نیس��تند و س��کوت کنند .این کار خیانت
اس��ت زیرا اگر پژوهش��گری درب��اره کار
دیگران نظر ندهد چگونه رشد و پیشرفت
کاری به وجود میآید؟ اما حس��ین نجفی
ساکت نمی نشیند .ایشان در مقدمه کتابش
به نقد و مدح کتاب ش��یخ عبداه پرداخته
اس��ت .با این که با نام کت��اب «مصنفات»
مخالف اس��ت ولی باز هم خودش این نام
را انتخاب کرد.
از دو دهه گذشته تا به امروز ،آثار متعددی
از میردام��اد تصحیح ش��د .فق��ط چند اثر
ایش��ان از س��وی مهدیه میرداماد اصفهان،
منتش��ر ش��د .اما هنوز نس��خه های خطی
زی��ادی از آثار میرداماد در کش��ور موجود
اس��ت ک��ه نیاز ب��ه تصحی��ح دارد .اگر ما
بخواهی��م میرداماد را بهتر بشناس��یم باید
آثار بیشتری از ایشان تصحیح شود .ناگفته
نماند ک��ه میرداماد عالمی پرنویس بود .آن
چه که از ایش��ان تاکنون به چاپ رس��یده،
یک ده��م ،کل آثار میباش��د .در حالی که
سال آینده چهارصدمین سالگرد درگذشت
میرداماد است .پس ما باید قدردان کسانی
که در این راس��تا گام برمی دارند ،باش��یم.
از نقاط ضعف کتاب آقای نجفی ،نداشتن
نمایه ای از اعام ،اماکن ،اصطاحات و...
است .کتابهای نفیس و با حجم زیاد ،نباید
بدون نمایه باشند.
ای��ن کتاب ،بع��د از دفاع پای��ان نامه بنده
منتش��ر ش��د .موضوع رس��اله کارشناسی
ارش��دم ،بررسی نظرات فقهی میرداماد بود
اگر قبل از آن منتش��ر شده بود می توانستم
از آن بهره بگی��رم .اان اگر بخواهم کتاب
ی��ا مقاله ای از دل پایان نامه ام ،در بیاورم،
ب��ه این کت��اب توجه خواهم ک��رد .برخی
پژوهش��گران تعص��ب بیجایی نس��بت به
کتابهای شان دارند .تصور بهترین نویسی،
اش��تباه بزرگی است که دامن گیر آنها شده
اس��ت در حال��ی که در دنی��ای امروز ،هر
لحظه ،آثار جدید و بهتری منتشر شود .هر
نویسنده ای پس از چاپ اثر ،باید نقدها یا
مطالب جدیدی را که بعدا ً بدست میآورد،
یادداشت کند تا این که آنها را در چاپهای
بعدی اصاح کند.
این کتاب را از کتابفروش��ی بوستان کتاب،
در ش��هر ق��م خری��داری کردم متأس��فانه
کتابفروش��یهای گرگان تن��وع و تعدد آثار
ندارن��د .این مش��کل اصلی پژوهش��گران
منطقه ماس��ت .زیرا پژوهش��گر قبل از هر
چیز ،می بایست از آثار چاپی دیگران آگاه
باش��د .کتابفروش��ی های بزرگ و خوب،
میتواند پژوهش��گر را به یک کتابش��ناس
تبدیل نماید .البته پژوهش��گر نیز باید اهل
تحقیق و تفحض باش��د .مث�� ً
ا اگر بنده به
آن کتابفروش��ی نمیرفتم از نشر آن بی خبر
بودم.حس��ین نجفی مؤلف کتاب در س��ن
 ۲۵س��الگی ،اثر خوب��ی ،از خود به یادگار
گذاش��ت .چاپ کتاب از یک مرکز معتبر،
نش��ان از کار معتبر است .جالب اینجاست
که چندین نسخه تصحیح شده در این اثر،
به زیان عربی اس��ت .اثر او باعث ش��د تا
برخی اندیش��ه های میرداماد روشن شود.
ایش��ان به ما آموخت که جوانه��ا میتوانند
آثار خوبی بیافرینند .انتقادات او هم درس
شهامت و قدم نهادن در میدان های بزرگ
علمی را به انس��ان می آموزد .برای ایشان
آرزوی توفیق را دارم.
پژوهشگر

خانوادگی ایزدپناه همگی فرزندان عزت اله  � 4صائمه و سوده کبیر فرزندان
علیرض��ا  � 5زهرا فتحعلی فرزند علی اکبر به پ��اک ثبتی  2فرعی از � 565
اصلی بخش یک ثبت گرگان مفقود گردیده است لذا در راستای کد  33و 34
دس��تورالعمل سازمان ثبت اسناد و اماک کشور یک نوبت در روزنامه آگهی
می گردد تا کسانیکه از پرونده فوق اطاع دارند ظرف مدت  10روز به اداره
ثبت اسناد و اماک گرگان اطاع دهند.
علی برقی � رییس اداره ثبت اسناد و اماک گرگان �  1227م الف

۰1732251316

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

۰17322۴1195
۰17322۴۴3۰2

