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قنات ها را تخریب نکنیم 

چند هزار بیمه شده و 
یک درمانگاه و 17 نوبت 

دندانپزشکی
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الیگودرز

 تجربه طرح انتقال آب جدیدی 
در منطقه تکرار نشود

نماینــده مردم الیگودرز در مجلس، گفت: با توجه به این که 
مردم شهرســتان الیگودرز خاطره بدی از طرح های انتقال آب 
ازجمله طرح انتقال آب سرشــاخه های دز به قم و چند شهر در 
مســیر طرح رادارند مردم انتظار دارند تا طرح انتقال آب دیگری 

رقم نخورد.
بــه گزارش خبرگــزاری خانه ملت، محمد خدابخشــی در 
خصوص انتظار اجــرای برخی مطالبات مردم حوزه انتخابیه از 
مسئوالن، اظهار داشت: مردم مناطق ززو ماهرو مطالباتی دارند 
که درگذشته نیز در خصوص این مطالبات پیگیری هایی صورت 
گرفته، این توقع وجود دارد که مســئوالن کمک کنند تا هرچه 

سریع تر مطالبات درخواستی تحقق پیدا کند. 3

آغاز طرح نذر آب توسط هالل احمر
صفحه 3

 چند روزی بحث ساخت و ساز در پارک شهر الیگودرز مطرح بود که با مخالفت مردم ، سازمان های مردم نهاد و شورای اسالمی 
شهر مواجه شد.

 تعدادی از مردم الیگودرز با مراجعه به دفتر روزنامه  
نسبت به چگونگی نوبت دهی دندانپزشکی...
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نماینده مردم الیگودرز:
تجربه طرح انتقــال آب جدیدی در منطقه 

تکرار نشود
نماینده مردم الیگــودرز در مجلس، 
گفت: با توجه به این که مردم شهرستان 
الیگودرز خاطره بدی از طرح های انتقال 
آب ازجمله طرح انتقال آب سرشاخه های 
دز به قم و چند شهر در مسیر طرح رادارند 
مردم انتظــار دارند تا طــرح انتقال آب 

دیگری رقم نخورد.
به گــزارش خبرگــزاری خانه ملت، 

محمد خدابخشــی در خصوص انتظار اجرای برخی مطالبات مردم حوزه انتخابیه 
از مســئوالن، اظهار داشت: مردم مناطق ززو ماهرو مطالباتی دارند که درگذشته 
نیــز در خصوص این مطالبــات پیگیری هایی صورت گرفته، این توقع وجود دارد 

که مسئوالن کمک کنند تا هرچه سریع تر مطالبات درخواستی تحقق پیدا کند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اســالمی با بیــان این که یکی از 
مهم ترین خواســته ها گازرســانی به شــول آباد از طریق خط لوله اســت، گفت: 
پیگیری های زیادی انجام شــده و با وزیر نیز نشست هایی را برگزار کردیم که وی 
نیز موافقت کرد تا گازرســانی به شهر شول آباد و روستاهای منطقه از طریق لوله 
انجام شــود، به دلیل این که هزینه گازرسانی به هر خانه تا سقف ۶ میلیون تومان 
تقبل می شــد امکان گازرســانی به این منطقه از طریق خط لوله وجود نداشت اما 

نهایتًا در هیأت مدیره شرکت ملی گاز مصوب شد تا این مهم انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
این که مســئوالن استان تالش کنند تا هرچه سریع تر انتخاب پیمانکار و عملیات 
اجرایی گازرسانی به شول آباد آغاز شود، ادامه داد: یکی دیگر از خواسته های مردم 
منطقه این اســت که برق شول آباد پایدار و برق رســانی از خود الیگودرز صورت 
بگیرد، مقررشــده تا پیمانکار انتخاب و برق رســانی تا ایستگاه بی تی اس گردنه 

گله بادوش انجام و ادامه آن در برنامه زمان بندی شده در دستور کار قرار بگیرد.
وی با تاکید بر این که جاده الیگودرز به شــول آباد یک جاده روســتایی اســت 
درصورتی که این جاده دو شهر را به یکدیگر وصل می کند، عنوان کرد: مشخصات 
فنی این جاده باید ارتقا پیدا کند تا مردم راحت تر تردد کنند، در گردنه گله بادوش در 
فصل سرما و یخبندان دسترسی جمعیت ۲۰ هزارنفری به مرکز شهرستان مسدود 
می شــود؛ این انتظار وجود دارد با توجه به بازدیدهای انجام شــده توسط معاونین 
وزیر راه مشــخصات فنی جاده ارتقا پیدا کند و عملیات اجرایی راهدارخانه گردنه 

گله بادوش با توجه به مجوزی که صادرشده اجرایی شود.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی بابیان این که در منطقه مرگسر 
ســال گذشته مجوز احداث راهدارخانه ای دریافت شــد که مسئوالن قول دادند 
هرچه ســریع تر پیمانکار آن انتخاب شــود، تصریح کرد: انتظار داریم تا عملیات 

اجرایی این راهدارخانه نیز سریع تر آغاز شود.
خدابخشــی با اشــاره به این که درخواست داده ایم تا شــعبه  یکی از بانکها در 
محل هایی که مازاد است کم و در منطقه ززو ماهرو در شول آباد احداث شود، وزیر 
اقتصاد نیز با آن موافقت کرده و این انتظار وجود دارد تا پیگیری های الزم صورت 
بگیــرد، ادامه داد: مجوز احداث پمپ بنزین برای منطقه بســیار ضرورت دارد و از 

انتظارات مردم است که امیدواریم این نیاز مردم نیز برطرف شود.
وی بــا تأکیــد بر این که باید جهت اســتقرار دادگســتری و قاضی در منطقه 
پیگیری هایی انجام شود و نیاز مردم برای مراجعه به دادگستری در منطقه برطرف 

گردد، اظهار داشت: امیدواریم هرچه سریع تر دادگستری شول آباد افتتاح شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اســالمی، گفت: مردم از وضعیت 
آب شرب شــول آباد گالیه هایی دارند و آب و فاضالب شهری نیز پیگیری هایی 
 داشــته اســت، امیدواریم دغدغه درزمینه تأمین آب شــرب برای همیشــه رفع 

شود.
خدابخشی با تأکید بر این که با توجه به این که مردم شهرستان الیگودرز خاطره 
بدی از طرح های انتقال آب ازجمله طرح انتقال آب سرشاخه های دز به قم و چند 
شهر در مسیر طرح دارند آن ها انتظار دارند تا طرح انتقال آب دیگری رقم نخورد، 
عنوان کرد: طرح انتقال آب اکوسیســتم منطقه را تغییر داد، خســارت های بسیار 
زیادی به کشــاورزان و روســتاییان وارد کرد، درصد حاشیه نشینی را افزایش داد، 
روستاهای بســیار زیادی خالی از سکنه شدند و روستاهایی که هنوز سکنه دارند 

نیز با مشکل آب شرب روبه رو هستند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به این که بر اساس 
اقدامات کارشناســی انجام شده منطقه ززو ماهرو در مسیر افق چندساله نیاز دارند 
تا از منابع آبی موجود اســتفاده کنند زیرا مردم روستاهای بسیار زیادی مشکل آب 
شــرب و کشاورزی دارند. وی ادامه داد: مسئوالن به حساسیت های اجتماعی که 

وجود دارد توجه کنند و زمینه ای را فراهم نکنند تا منطقه ناامن شود.
وی با بیان این که بهســازی و  آســفالت محورهای روستایی پیر امام به گلی 
چاس و محور پیر امام به سر تنگ برزخ و همچنین احداث جاده های حرم به حرم 
 و مرگسر به امامزاده خود سیاه از دیگر مطالبات مردم منطقه است، عنوان کرد: در 
جلسه اخیر با مسئوالن وزارت راه این مطالبات مورد تأکید قرار گرفت و قول های 
مســاعدی داده شد اما مسئوالن اســتانی نیز باید پیگیری کنند تا قول هایی که 

وزارتخانه می دهد سریع تر اجرایی شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اسالمی در پایان، خاطرنشان کرد: 
موارد مطرح شده ازجمله احداث پاسگاه در دهستان ماهرو بخشی از خواسته های 
مردم منطقه است که امیدواریم مسئوالن استانی کمک کنند تا این خواسته های 

مردمی برآورده شود.

 چند هــزار بیمه شــده و یــک درمانگاه و
 ۱۷ نوبت دندانپزشکی

 تعدادی از مردم الیگودرز با مراجعه به دفتر روزنامه  نســبت به چگونگی نوبت 
دهی دندانپزشکی در درمانگاه تامین اجتماعی الیگودرز اظهار نارضایتی نمودند.

این عده اظهار داشــتند: طریقه نوبت دهی درمانــگاه که به صورت اینترنتی  
و از طریق تلفن همراه انجام می شــود به جهت عدم دسترســی همگان به این 
سیســتم بویژه روســتاییان باعث مشکالتی شده اســت ، به طوری که بر اساس 
اعالم مســئوالن از ســاعت ۱۴ عصر تا ۲۲ شب این نوبت دهی انجام می شود اما 
 متاســفانه چند روز امتحان کرده ایم چند دقیقه از ســاعت ۱۴ گذشته نوبت ها پر 

شده اند.
همچنین با وجود چند هزار بیمه شــده تامین اجتماعی و تبعی آنها در الیگودرز 
تنها دادن ۱۷ نوبت برای دندانپزشک منطقی نیست و با وجود مشکالت اقتصادی 
مردم و عدم توان پرداخت مبالغ گزاف در مطب ها الزم اســت نســبت به افزایش 

پزشک در درمانگاه اقدامی اساسی صورت گیرد.
و در پایان از جمله مشکالت موجود برخورد نامناسب برخی پرسنل با مراجعان 

است که امیدواریم مسئوالن به این معضالت رسیدگی نمایند.

آغاز طرح نذر آب توسط هالل احمر
 جمعیت  هالل احمر برای کمک رســانی به هموطنان آسیب 

دیده از خشکسالی،طرح نذر آب را آغاز کرد.
 رئیس جمعیــت هالل احمر الیگودرزگفت: کســانیکه قصد 
کمک به مردم اســتان های جنوب شــرق کشــور که با مشکل 
خشکســالی مواجه هســتند رادارنددر این طرح می توانندهزینه 
روزانه یک بطری آب را برای ســاکنان استان های جنوب شرقی 

کشور تامین کنند.   
 غالمرضــا لونی با اشــاره  به این که چند اســتان مشــکل 
خشکســالی دارنــد از آمادگی تیمهای واکنش ســریع  جمعیت 
هــالل احمر الیگــودرز جهت اعزام به مناطــق مذکور خبر داد و 
گفت:   این جمعیت آماده دریافت کمکهای مردمی جهت ارســال 

به استان های جنوب شرق کشور است.
وی از عموم مردم خواســت درصورتی که کمکهای نقدی رابه 
حساب مشــارکتهای مردمی ۶۶۶۶۶نزد تمامی بانکهای کشور 
واریز نمودند فیش واریزی را به جمعیت هالل احمر تحویل دهند.

قنات ها را تخریب نکنیم 
مشــت آبی جویم از این رشته چاه ها ، آب کو؟

مرد نابی  از  تبار  آب ، چون ،  ســهراب  کو؟
امروز به یاد ایــام ماضی ، کنار قنات های زادگاهم آمدم . آهی 
از نهــادم برخاســت که به اندازه تمام ســختی های دوران حیات 

آزارم داد . 
یک رشته قنات خشکیده و رشته ای دیگر ،  نفس های آخرش 
را می کشــد که اگر به فریادش نرســیم باید بزودی برایش مرثیه 

خواند . 
دقایقی را به نظاره نشســتم و ایام پر آبی آنها را تصور می کردم 

که صدای خنده آب تا کیلومتر ها می رفت .
 بغض کشنده ای گلویم را فشرد وقتی دیدم به جای خروش آب 
از دهانــه این قنات ها ، اکنون گرد و خاکی لوله مانند از آنجا بیرون 
می زند و حشــرات با خیالی راحت در کف نهر های عمیق ســکنی 
گزیده و در رفت و آمدند . اگر کمی دقیق می شدم حتی ناله گیاهان 
 خشکیده و خار و خاشاکی که زمانی مزاحم کشت ها بودند ، شنیده 

می شد . 
نا خودآگاه یاد ســهراب سپهری )آن مدافع بزرگ آب ( افتادم و 
بیش از هر زمانی ، دلواپســی های او را از گل کردن آب فهمیدم . 
گویی آن مرد بزرگ از زمان خود بســی جلو تر بود و این روزگار را 
بخوبی می دید. با خود گفتم ای کاش مردان بزرگ روســتا که در 
فهمیدن آب ، هر کدام سهراب زمان خود بودند ، سر از خاک بر می 
داشــتند و بر تابوت بی جنازه قنات ها نوحه سرایی می کردند . چرا 
که آنان این قنات ها را چون جان خود عزیز می دانســتند و از آنها 
نگهداری کرده ، به ما ســپردند و ما نا سپاسانی بیش نبودیم . آنان 
نه تنها آب را گل نمی کردند ، بلکه در گوارایی آب ها می کوشیدند . 
قنات هایی که طی ســالیان دراز بــا جوالن دادن  در نهر های 
روســتا ، آبادی و طــراوت را فریاد می زدند و با جاری شــدن در 
دشــت پهناور و حاصلخیز ده نصیر حیات را به ارمغان می آوردند ، 
امروز مغضوب عده ای ســود جو گردیده و با دارکوب های آهنین 
)دســتگاه های حفر چاه ( هر روز سوراخ هایی در زمین ایجاد کرده  
و تــن مجروحــش را آزار می دهند . تا جایی کــه هر وجب از این 
زمین حاصلخیز ، فریاد العطش ســرداده ، مردم و مســئوالن را به 

یاری می طلبد .
اگــر بر خیزند مردانی کــه قنات را می فهمنــد همانگونه که 
ســهراب آب را فهمید و فریاد بزنند قنات ها را تخریب نکنیم ، می 
توان در این روستا دوباره به روی زندگی لبخند زد و گر نه ، به روزی 

خواهیم رسید که نباید برسیم . 
قنــات های بی بدیلی که هر کدام می تواند جزء آثار باســتانی 
شهرســتان الیگودرز قلمداد شــود و این هنر نمایی گذشتگان ، در 
معــرض دید مردم قرار گیرند ، امروز حال خوشــی ندارند و نفس 
هایشــان به شماره افتاده ، هم از دســت عده ای سود جو و هم از 
دســت برخی مســئوالن ناآگاه و بیگانه با مسائل کشاورزی که با 
صــدور مجوز برای حفر چاه عمیق در مجاورت قنات ها به مردم و 

تاریخ آنان خیانت می کنند . 
کشاورزانی که روزگاری با عزت تمام از این گنج خداداد استفاده 
کرده و روزی خود و خانواده را تامین می کردند و ســهمی در خود 
کفایی مملکت داشــتند ، امروز باید گردن گج کرده و از دشــمنان 
واقعی قنات ها ) چاه های عمیق ( آب خریداری کرده تا فقط قوت 
ال یموت تهیه کنند و در واقع نوکران بی مزد و مواجب مالکان چاه 
های عمیق شــده اند و از ترس این که مبادا محصولشــان خشک 
شود و آن لقمه نان هم عایدشان نشود دم نمی زنند یا الاقل شهامت 
اعتراض ندارند . اگر مسئوالن مربوطه این مهم را درک می کردند 

نباید تا فرســنگ ها از قنات ، اجازه حفر چاه می دادند . 
هنوز هم مقــداری فرصت وجود دارد . مســئوالن را به درک 
موضوع دعوت کرده از آنها انتظار می رود با درک مسئولیت خویش 
بــه تکلیف خود عمل کنند و مانع نابودی قنات های روســتای ده 
نصیر شــوند  و مردم نیز وظیفه دارند که خود ، گامی محکم در این 
زمینه بر دارند که خداوند در قرآن کریم ) ســوره رعد آیه ۱۱( می 

فرماید : ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفســهم . 
      ای که دســتت می رسد کاری بکن 

       پیــش از آن ، کز تو نیاید هیچ کار.
             محسن جاپلقی

   افتخار آفرینی  2 نوجوان الیگودرزی 
در مسابقات وزنه برداری

میناگودرزی و متین الوندی دو نوجوان الیگودرزی مقام نخست 
مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور را کسب نمودند.

الیگــودرز - خبرنگار جام جم : بر همین اســاس متین 
الوندی در دســته ۴۸ کیلوگرم  مقام اول مسابقات کشوری را کسب 

نمود و به تیم ملی راه یافت.
همچنین مینا گودرزی  در دســته ۴۴ کیلو گرم مقام قهرمانی را 

کسب نمود  و به تیم ملی راه یافت.

استاندار:

مدیران باید به وعده های خود عمل کنند

چمن سلطان و شاپور آباد، در انتظار توجه مسئوالن

 اولین سفر مدیرکل بهزیستی به الیگودرز

با ۶ رای موافق؛ 

ساخت و ساز در پارک شهر الیگودرز ممنوع شد

  با زائر دوچرخه سوار؛ از آبادان تا مشهد الرضا

احــداث  از  لرســتان  اســتاندار 
مجتمع های پرورش ماهی در بخش 
 ززوماهرو شهرســتان الیگودرز خبر

 داد.
 سید موسی خادمی در حاشیه جلسه 
شــورای برنامه ریزی اســتان بخش 
ززوماهرو اظهار کرد: امروز اولین سفر 
از مجموعه سفرهایی که برای حضور 
در بخش های محروم استان طراحی 
کرده ایم در بخش ززوماهرو با حضور 
نماینده  مردم در شهرستان الیگودرز، 
فرماندار و مدیران اســتانی اســت که 
هرکدام طرح هایی در این بخش دارند 

و باید اجرا کنند.
وی با اشــاره به مجموع بحث ها و 
تصمیم هایی که در دیــدار مردمی با 
اهالی این بخش گرفته شد، بیان کرد: 
در جلسه شورای برنامه ریزی استان در 
بخش ززوماهرو بحث هایی بررسی و 
درنهایت بــه ۱5 مصوبه خوب تبدیل 

شد.
استاندار لرستان با بیان این که این 
مصوبات عمدتًا بحث های زیرساختی، 
برق، بهبود راه ها و گاز اســت، افزود: 

گاز مشکل اساسی این بخش به شمار 
می آید که قرار شــد گازرسانی به این 
منطقه تا اواخر شــهریور امسال آغاز 

شود.
وی در ادامه افزود: برق این منطقه 
نیز از هر دو طرف تأمین خواهد شــد 
و روســتاهایی که مشــکل آب دارند 
درصورتی که قبول کنند تحت پوشش 
آب و فاضالب روستایی کنتور گذاری 

کنند، مشکل آن ها حل خواهد شد.
خادمی خاطرنشان کرد: جاده حرم تا 

حرم که بین دو امامزاده واجب التعظیم 
است را راه شکافی خواهیم کرد تا این 
مشکل حل شود، همچنین نیازمندی 
منطقه به شــبکه های مخابراتی که 
مشــکل اساسی آن نداشتن برق است 
در این جلسه تصمیم گرفته شد تا آخر 
آذر برق رسانی شود و متعاقب آن بحث 
دسترسی به این شبکه تسهیل خواهد 

شد.
وی ادامه داد: ایجاد پاســگاه منابع 
طبیعی از دیگر نیازهای منطقه بود که 

با تأمین اعتبار برای آن این کار تکمیل 
خواهد شد.

اســتاندار لرســتان با تأکید بر این 
کــه در تالش هســتیم کــه حداکثر 
مشــکالت مردم در این مناطق را حل 
کنیم، تصریح کرد: همه مشــکالت 
قابل حل نیســت و برخــی از آن ها به 
دلیــل محدودیت های اعتباری و فنی 

ممکن است حل نشود.
خادمی در ادامه تأکید کرد: مدیران 
بایــد آنچه را که در ایــن مناطق قول 
داده ایــم مطابق برنامه زمان بندی که 

تعریف شده عمل کنند.
وی گفــت: این منطقه اســتعداد 
خیلی خوبی برای شــیالت و پرورش 
ماهی دارد، اکنون تعداد زیادی مجتمع 
پــرورش ماهی با تولید خوب داریم اما 
بــا توجه به منابع آب فراوان در منطقه 

قابلیت افزایش را دارد.
اســتاندار لرســتان افــزود: قرار 
اســت شــیالت با مطالعــات دقیق، 
مجتمع هایی را تعریف کند که در سال 
آینــده بتوانیم برای آن ها تأمین منابع 

کرده و فعال شوند.

 روزی که خبر مســرت بخش ارتقاء چمن سلطان 
و شاپور آباد به شهر منتشر گردید  موجبات شادمانی 
مردم شایســته این دو منطقه که سالها در انتظار این 

روز بودند فراهم شد.
پس از مدتی شورای اسالمی چمن سلطان دست 
به کار شد و نسبت به انتخاب و معرفی  شهردار اقدام 
نمود  اما بعد از گذشــت دو ماه هنوز خبری رسمی از 

تایید یا رد گزینه مورد نظر آنها منتشــر نشده است.
اگر چه شنیده ها حاکیست که گزینه شورای چمن 
سلطان مورد تایید قرار نگرفته و قرار است در شورای 
حل اختالف اســتان به این موضوع رسیدگی شود و 
نهایتا نتیجه تصمیمات اعالم شــود اما شورای چمن 
ســلطان تا کنون واکنشــی به این موضوع نداشته 

است.
 این در حالیست که شورای شاپور آباد مدتی پس 
از چمن ســلطان اقدام به انتخــاب و  معرفی گزینه 
شــهرداری نمود و در پی عدم تایید  وی اعضای این  

شورا مجددا جلسه انتخاب شهردار را برگزار و  عادل 
موالیی دهیار شاپور آباد را انتخاب و معرفی نمودند.

متاسفانه ارتقاء روســتاها به شهر اگر چه اقدامی 
ارزشــمند در راستای توســعه مناطق و جلوگیری از 
مهاجرت و حتی گاهی موجب بازگشت مهاجرین به 
زادگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت اما اطاله و  
تعلل در اجرای مصوبه دولت و وزارت کشــور  گاهی 

این حالوت را در کام ها تلخ می نماید.
در حــال حاضر از زمانیکه که کد روســتا  از چمن 
سلطان حذف شده حدود  5 ماه می گذرد اما تا کنون 
کد شــهر به این منطقه واگذار نشده و چمن سلطان 
و  شــورای اسالمی آن  تنها عنوان شهر را یدک می 
کشند و شاپور آباد نیز از این قاعده مستثنی نیست که 
در این خصوص مردم  از اســتاندار لرستان به عنوان 
نماینده دولت انتظار دارند در تکمیل مصوبه  دولت و 
وزارت کشــور تسریع نموده و نسبت به  ملزم نمودن 
ادارات در راســتای دایر نمودن نمایندگی  در دو شهر 

چمن سلطان و شاپور آباد همکاری نماید.
 کالم آخر؛

ضمن قدردانــی از تالش های صــورت گرفته 
مسئوالن  در راستای تحقق این خواسته ، همانگونه 
که قبال عنوان شد مســئوالن باید تالش نمایند که 
تمام امکانات و زیرســاخت های شــهری به این دو 
منطقــه تعلق گرفته و تنها در یــک عنوان خالصه 
نشود، چرا که در لرســتان روستاهایی داشته ایم که 
تبدیل به شــهر شده  اما  نه تنها  هیچ تفاوت  و تحولی 
نسبت به گذشته را شاهد نبوده اند ، بلکه امروز میزان 
عوارض و مالیات و ... شــهر را پرداخت نموده ، اما از 
امکانات روســتایی بهره مند می شوند و در حقیقت 
چنانچه اعتباری به این شهرها اختصاص نیابد زیان 
آن بیش از ســودش اســت و اهالی شهرهای جدید 
بایــد با پشــیمانی از این طال شــدن ، مس بودن را 

آرزو نمایند.
عباس شاه علی

در اولیــن حضور توکلــی مدیر 
کل بهزیســتی اســتان لرســتان 
در شهرســتان الیگودرزســرزده از 
 مرکــز مهر کوثــر بازدیــد به عمل 

آمد.
 در ایــن بازدید کــه  اولین حضور 
وی  در شهرستان الیگودرز بود ضمن 
بررسی امور مرکز خیریه مهرکوثر از 

هیات امنا و پرســنل  این مرکز تقدیر  
و بر گسترش فعالیت های این مرکز 

تاکید شد.
در پایــان از رونــد تعمیرات اداره 
بهزیســتی نیز بازدید بــه عمل آمد 
کــه در این بازدیــد پوالدوند رئیس 
بهزیســتی الیگودرز گزارشی از روند 

امور بهزیستی ارائه نمود.

 چند روزی بحث ســاخت و ساز در 
پارک شــهر الیگودرز مطرح بود که با 
مخالفت مردم ، ســازمان های مردم 
نهاد و شورای اسالمی شهر مواجه شد.

اگــر چه  امــا  و اگرهایی پیش آمد 
و برغم مخالفت شــدید شورای شهر  
شــایعاتی مبنــی بر موافقــت برخی 
اعضای شــورای شهر با انجام ساخت 

و ساز در پارک شهر مطرح شد.
 در جلسه شورای شهر بحث ساخت 
و ساز در پارک شــهر مجددا مطرح  و 
پس از انجام رای گیری  ۶ نفر از اعضای 

شورای شهر  با هرگونه ساخت و ساز در 
پارک شــهر مخالفت نمودند.بر همین 
اســاس صورت جلسه ای نیز  مبنی بر 

این ممنوعیت  امضاء شد.

دیشــب مهمان الیگودرز بود، نامــش عبدالرضا 
مســاعد است. می گوید نذر کرده برای مادرش سالی 

یک بار با دوچرخه به زیارت امام رضا )ع( برود.
عبدالرضا ســال سوم است که نذرش را ادا می کند 

و از آبادان راهی مشهدالرضا می شود.
او امســال ۱۱ خرداد شــروع به رکاب زنی کرده و 

مسافت زیادی را برای ادای نذرش طی نموده است.
از او  در رابطه با خســتگی راه پرسیدم پاسخ داد در 
طول مسیر بارها منصرف شدم که برگردم ولی وقتی 
به ادای نذرم فکر می کردم انگیزه ام چندین برابر شــد 
و وقتی به مشــهد رسیدم انگار نه انگار خسته ام انرژی 
که از زیارت امام رئوف و مهربان گرفتم نیرویی وصف 

نشدنی به من داد.
از آب و هوا و مهمان نوازی مردم الیگودرز پرسیدم : 
گفت باور کنید به نظر من الیگودرز از نظر آب و هوایی 
بهشت ایران اســت. در طول مسیر رفت و برگشت از 

شهرهای زیادی گذشتم ولی چنین هوایی در این بازه 
زمانی و تابســتان بی نظیر است. در هر شهری که از 
من می پرســیدند کدام شهر برای اسکان بهتر بود می 

گفتم الیگودرز.
مردم الیگــودرز مردم مهربــان و مهمان نوازی 
هستند و خیلی از آنها وقتی فهمیدند مسافر و زائر امام 
رضا هســتم رفتاری صمیمانه داشتند و برای رفتن به 

خانه شان تعارف بسیاری به من کردند.
از شغل و حرفه اش پرســیدم .جواب داد کارگری 

می کند و ناشکر نیست راضی است به رضای خدا.
از او پرســیدم در طول سفر چه چیزی تو را غافلگیر 

کرد؟
گفت: من برای ســفرم برنامه ریزی کرده بودم  و 
همه چیز را پیش بینی کرده بودم غیر از نوسانات ارزی 

و گرانی ها را.
وقتی راه افتادم برخی اجناس نصف قیمت بود ولی 

هر روز که به شــهر دیگر می رسیدم قیمتها باالتر می 
رفت . بــرای همین برای مدیریت هزینه ام مجبور به 

خرج کمتر و صرفه جویی شدم.
از چهره خســته عبدالرضا فهمیدم که وقت رفتن 
است و گفت باید ۶ صبح راه بیفتد به طرف شهر دورود.

از او خداحافظی  و برایش آرزوی موفقیت کردم.
علی گودرزی

خبرخبر
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