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گام های بزرگ ستاد
مردمی توسعه شهر ایور
رئیس ستاد مردمی توسعه شهر ایور با اشاره به تشکیل این
ستاد توسعه گرا در اردیبهشت ماه امسال ،فعالیت های بیش
از  ۹ماهه آن را تشریح و در عین حال فعالیت این ستاد را در
راستای توسعه همه جانبه شهر ایور اعالم کرد .دکتر «حسن
حاج طالبی» با برشمردن امتیازات و ظرفیت های ایور ،فعالیت
ستاد مردمی توسعه این شهر را به عنوان پشتوانه فکری و
مشورتی مسئوالن ذکر کرد .وی با اشاره به قدمت باالی ایور
گفت :ایور شهری است از توابع شهرستان گرمه در استان
خراسان شمالی که با مدارک و اسناد موجود ،قدمت بسیار
باالیی در بین شهرهای استان دارد که در آثــار باستانی و
فرهنگی این شهر کام ً
ال محسوس است ،به خصوص مسجد

جامع ایور که از آن به عنوان نماد تاریخی و میراث فرهنگی این
شهر یاد می شود طبق لوحی که در داخل مسجد وجود دارد
حدود  300سال قدمت دارد و این زمان قدمت مسجد بزرگ
ایور با معماری فوق العاده ای که دارد حکایت از این است که
شهر ایور از پیشینه تاریخی بزرگی برخوردار است؛ یعنی این
شهر هم جایگاه فرهنگی و علمی ویژه ای داشته و هم از تمدن
بزرگی برخوردار بوده است .رئیس ستاد مردمی توسعه شهر
ایور خاطرنشان کرد :ایور شهری است که امتیازات خاصی
با توجه به جمعیتش در زمینه های مختلف نسبت به دیگر
شهرهای هم سطح خود دارد .دکتر «حاج طالبی» در ادامه
برخی از امتیازات و ظرفیت های ایور را به این شرح اعالم کرد:
ﺍﺍ تعداد شهدای گرانقدر و همیشه زنده ،جانبازان عزیز
(شهدای زنده)  ،ایثارگران دفاع مقدس و آزادگان صبور.

ﺍﺍ تعداد قابل توجهی از قاریان قرآن از ایور هستند
که بعضی از آن ها با توجه به سنت ایور در طول عمر

ﺍﺍ کارآفرینان شهر ایور در حوزه های مختلف دامــداری،

صنعتی ،کشاورزی و پزشکی فعالیت های چشمگیری در

ﺍﺍ صنایع دستی ایور در مقایسه با شهرهای هم سطح قدمت

ﺍﺍ ایور زادگــاه مجتهد شیخ رجب علی ایوری از مشاهیر
خراسان است.

خود هر سال چندین بار به طور کامل قرآن را قرائت

استان داشتند به خصوص در کشت پسته ،زعفران ،گیاهان

میکنند.

دارویی ،احداث کارخانه و موسسات مختلف کار آفرینی و

ﺍﺍ شاعران برجسته ایور در سطح استان و کشور مطرح
هستند.

ﺍﺍ در جمعیت حــدود  5هــزار نفری ایــور بیش از 150

ﺍﺍ مکتب خانه های ایور صدها سال قبل در این منطقه فعال

در بعضی از موارد در ایران و جهان مطرح بوده اند.

ﺍﺍ هنرمندان ایوری در عرصه های مختلف هنری از جمله

ﺍﺍ فرهیختگانی از ایور مسئولیت های کشوری ،استانی
و شهرستانی دارند و در جهت خدمت به مملکت عزیزمان

در ایور بودند .شمار زیــادی از بزرگان ایور در این مکتب

و توسعه این شهر کمک های بسیار ارزشمندی داشته اند.

خانه ها سواد آموختند که در این میان مکتب خانه «آخوند

در سازمان ها و ادارات مختلف مشغول خدمت صادقانه

حبیب» یکی از مهمترین آن ها بود.

ﺍﺍ از نظر علمی و پژوهشی ،ایوری های ساکن در شهر و در

استان کتاب ها و مقاالت متعدد علمی در سطح کشوری

هستند.

ﺍﺍ شهر ایور دارای روحانیان معزز و فرهیخته ای است که

و جهانی چاپ و در بعضی از عرصه های علمی در سطح

دکتر «حاج طالبی» یادآور شد :با وجود توانمندی ها و ظرفیت

جهانی افتخاراتی را کسب کرده اند.

هایی که در شهر ایور داریم اما مشکالت و کمبودهای بی

ﺍﺍ کامیون داران ایور قشر بسیار زحمت کش و فعال هستند

شماری در بخش های مختلف این شهر وجود دارد که بعد

فرهنگی با مدارک تحصیلی فوق دیپلم تا دکترا داریم.

ﺍﺍ تعداد زیادی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها

که از فرزندان مومن ایور هستند.

بودند و به نوعی قبل از تاسیس مدارس ،محل سواد آموزی

در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی خدمات

قابل توجهی داشته اند.

ﺍﺍ تعداد فراوانی از فرهیختگان محترم پزشک ،داروساز،

ﺍﺍ امام زاده شهر ایور قدمت بسیار باالیی دارد و زیارت گاه

پیراپزشکی از اهالی این شهر هستند.

ﺍﺍ اصناف معزز شهر ایور در عرصه های مختلف فعالیت و

دنــدانــپــزشــک ،کارشناسان محترم رشته هــای مختلف

ﺍﺍ دانشجویان عزیز ایوری در رشته های مختلف دانشگاه

عاشقان اهل بیت(ع) است.

و در کمک به اقتصاد کشور نقش مهمی برعهده دارند.

ﺍﺍ قــنــات هــا و مــکــان هــای مختلفی در ایـــور در بخش

گردشگری وجود دارد که قدمت آن ها صدها سال و حتی

نقاشی ،خوشنویسی و موسیقی فعالیت هــای بسیار با
ارزشی داشته اند.
و توانمندی های دیگری که انشاء ا ...به صورت جامع در
کتابی چاپ خواهد شد.

از ماه ها بحث و گفتگو با نخبگان ،فرهیختگان و معتمدان
شهر ،تصمیم گرفته شد که ستاد مردمی توسعه شهر ایور
تشکیل شود .این ستاد با حضور اعضای هیئت موسس در

در برخی موارد حدود هزار سال تخمین زده شده است؛ از

تاریخ  96.02.08تشکیل شد و اعضای اصلی آن با رای

ﺍﺍ ایور سال ها مرکز دهستان میاندشت بوده است.

جمله حمام قدیمی ایور.

گیری اعضای هیئت موسس انتخاب شدند.

اسامی نهایی اعضای ستاد مردمی توسعه شهر ایور که به

غیاثی و علی قاضوی

نجف نیازی ،عبدا ...غالمی

رئیس ستاد مردمی توسعه شهر ایور تصریح کرد :این ستاد

اتفاق آرا توسط اعضای محترم هیئت موسس این ستاد

نمایندگان محترم بانوان :خانم ها صدیقه حسین نژاد و

نمایندگان محترم پیشکسوتان فرهیخته فرهنگی :آقایان

با هدف کمک به توسعه شهر ایور در کنار مسئوالن شهر،

انتخاب شدند:

خانم فاطمه صفرزاده

رجبعلی باقری و محمود غالمی

پشتوانه فکری و مشورتی خواهد بود و به هیچ عنوان به

رئیس ستاد :دکتر حسن حاج طالبی

نمایندگان محترم فرهنگیان گرانقدر :آقایان حسن نیازی

نمایندگان محترم ورزشکاران پهلوان و جوانان عزیز :آقایان

صورت مستقیم در امور اجرایی دخالت نخواهد کرد چرا که

دبیر ستاد :آقای مهدی عباسی

و علی تیمورتاش

جواد غالمی ،اسماعیل عباسی و محمد دیار حاج طالبی

تمام مسئوالن شهر ایور از اعضای ثابت این ستاد هستند و

اعضای ثابت ستاد:

نمایندگان محترم معتمدان بزرگوار شهر :آقایان حسن

های کشور مشغول به تحصیل هستند.

تجارت سالم دارند.

ﺍﺍ خیران شهر ایور در مناسبت های مختلف برای آبادانی

و تنوع بسیار باالیی دارد.

نمایندگان محترم روحانیت معزز :آقایان شیخ محسن

عم ً
ال ستاد ،جدا از آنها نبوده و نخواهد بود.

رئیس محترم شورای شهر

غالمی ،حیدر سلطانی ،علیرضا جعفری و غضنفر محمدی

نیازی و شیخ رجب شیخ زاده

دکتر «حاج طالبی» تأکید کرد :این ستاد انشاءا ...برنامه

فرمانده محترم حوزه بسیج

نماینده محترم اصناف ارجمند شهر :آقای احمد یگانه

نمایندگان محترم دانش آموختگان فرهیخته :آقایان دکتر

های دراز مدت و کوتاه مدتی را طی مشورت با مسئوالن

شهردار محترم

نمایندگان محترم کار آفرینان پرتالش :آقایان اصغر عباسی

علی اکبر عباسی و دکتر محمد شیخ زاده

شهر دارد و با توجه به این که از همه گــروه ها و با افکار

رئیس محترم شورای حل اختالف

و مصطفی نیازی

نماینده محترم ادواری روسای زحمتکش شورای شهر:

مختلف در آن حضور دارنــد با همدلی و توکل به خدا در

نمایندگان محترم خانواده معزز ایثارگران :آقایان علی

نمایندگان محترم خیرین بزرگوار :آقایان عباس امیری،

آقای عبدل اربابی

جهت توسعه پایدار شهر ایور قدم بر می دارد .گزارش ویژه

